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Năm học: 2020-2021 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam 

- Quá trình hình thành của quốc gia Văn Lang – Âu Lạc; Cham-pa và Phù Nam. 

- Những nét khái quát về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia Văn Lang - Âu Lạc, Cham-pa 

và Phù Nam. 

- Cơ sở và điều kiện dẫn tới sự hình thành nhà nước Văn Lang. 

- Đánh giá được vai trò, ý nghĩa của sự ra đời các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam. 

Bài 15 và Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu 

thế kỉ X) 

- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: tổ chức bộ máy cai trị, bóc lột về kinh tế và 

đồng hóa về văn hóa. 

- Những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa Lý Bí 

và sự thành lập nước Vạn Xuân, cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng. 

- Mục đích của các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. 

- Nguyên nhân, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc. 

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) 

- Sự thành lập các triều đại phong kiến: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần, Hồ, Lê sơ. 

- Khái quát sự hình thành nhà nước phong kiến thời lê Thánh Tông và sự hoàn chỉnh của luật pháp qua 

các bộ luật: Hình thư, Hình luật, Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức); quân đội được tổ chức chính quy, 

chính sách “ngụ binh ư ông”. 

- Chính sách đối nội, đối ngoại. 

- Ý nghĩa của cuộc cải cách hành chính thời vua Lê Thánh Tông. 

- Sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê. 

Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế trong các thế kỉ X – XV 

- Tình hình nông nghiệp: khai hoang ngày càng gia tăng, nhà nước quan tâm đến đê điều; thủ công nghiệp 

phát triển: các triều đại đều lập các xưởng thủ công, các nghề trong dân gian ngày càng phát triển và tinh 

xảo hơn; thương nghiệp ngày càng phát triển ở các đô thị và nông thôn. 

- Giải thích vì sao nông nghiệp nước ta thời kì này phát triển. 

- Biểu hiện phát triển của kinh tế nước ta thời Lý, Trần, Lê. 

- Đánh giá ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với sự phát triển của xã hội. 

Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV 

- Trình bày những nét khái quát (diễn biến, kết quả, ý nghĩa) của các cuộc kháng chiến: hai lần chống 

Tống, các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, chống quân xâm lược Minh và khởi 

nghĩa Lam Sơn. 

- Nguyên nhân dẫn đến các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X – XV. 

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa, đặc điểm của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X – 

XV. 

- So sánh được với các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, Trần. 

- Rút ra nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

- Từ những nét chính về cuộc kháng chiến chống ngoại xâm rút ra được những bài học về truyền thống 

yêu nước. 

Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV 

- Biết được những nét chính về tư tưởng và tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. 

- Trình bày nét chính về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc. 

- Kể được những công trình khoa học đặc sắc. 

- Hiểu được sự thay đổi vai trò thống trị về tư tưởng của Phật giáo và Nho giáo. 

- Hiểu được sự phát triển của văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. 

- Hiểu những nét khái quát về đặc điểm nổi bật của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc; sự hình thành và phát 

triển những loại hình sân khấu, đặc biệt là múa rối nước. 

Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII 

- Biết được khái quát về những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII. 



- Hiểu được nguyên nhân sụp đổ của nhà Lê; sự thành lập nhà Mạc; nguyên nhân đất nước bị chia cắt 

(Bắc triều và Nam triều, Đàng Ngoài và Đàng Trong) và hậu quả của nó. 

Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII 

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII. 

- Giải thích được nguyên nhân phát triển của kinh tế hàng hóa. 

- Giải thích được khoa học – kĩ thuật không có điều kiện phát triển ở các thế kỉ XVI – XVIII. 

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII 

- Trình bày được phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước. 

- Nêu được sự thành lập vương triều Tây Sơn. 

- Trình bày được các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của vương triều Tây Sơn. 

- Hiểu được nét chính về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

- Giải thích được nguyên nhân sụp đổ của Vương triều Tây Sơn. 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, đặc điểm của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cuối thế kỉ 

XVIII.  

- Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ (Quang Trung) đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và các 

cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII 

- Trình bày được sự phát triển của tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật. 

- Biết được tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII: Nho giáo suy thoái, sự du nhập của đạo Thiên 

Chúa. 

- Hiểu được nguyên nhân suy thoái của nho giáo, nở rộ của văn hóa tín ngưỡng dân gian, sự du nhập 

Thiên Chúa giáo. 

- Xác định được những biểu hiện cho thấy nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. 

- Liên hệ việc bảo tồn và phát huy nét đẹp trong tín ngưỡng truyền thống của dân tộc. 

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn. 

- Biết được dưới triều Nguyễn nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cố. 

- Biết được một số chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế. 

- Nêu được sự phát triển văn học chữ Nôm và kiến trúc. 

- Hiểu được dưới triều Nguyễn nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cố: quyền hành 

của vua, luật pháp, quân đội; quan hệ ngoại giao khép kín. 

Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân 

- Biết được tình hình xã hội và đời sống nhân dân ở nửa đầu thế kỉ XIX. 

- Giải thích được tình hình xã hội dưới triều Nguyễn không ổn định, nhiều cuộc đấu tranh, khởi nghĩa của 

nông dân, dân tộc ít người liên tục diễn ra. 

Bài 29: Cách mạng tư sản Anh 

- Nêu được sự chuyển biến về kinh tế - xã hội dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 

- Biết được nét chính về cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII: Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp; 

diễn biến chính (các hình thức cách mạng); kết quả. 

- Hiểu được hình thức và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Anh. 

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

- Trình bày chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: nguyên nhân, diễn biến, Tuyên 

ngôn độc lập, thành lập Hợp chúng quốc Mĩ. 

- Hiểu được hình thức và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 

- Liên hệ tuyên ngôn của Mĩ với tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ công hòa. 

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII 

- Biết được diễn biến chính qua các giai đoạn cách mạng Pháp: nền quân chủ lập hiến, nền cộng hòa, nền 

chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng. 

- Hiểu được tiền đề, ý nghĩa, tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp. 

- Phân tích được tình hình kinh tế và các mâu thuẫn giai cấp, xã hội trước cách mạng. 

- Phân tích được nội dung cơ bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”. 

- Chứng minh được thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp. 

- Phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp. 

- Đánh giá được cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. 



- Liên hệ tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp với tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân 

chủ công hòa. 

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX 

- Nêu được tiến trình cách mạng công nghiệp ở Anh. Những phát minh và sử dụng máy móc. 

- Hiểu được hệ quả của cách mạng công nghiệp 

- Hiểu được phát minh ra máy hơi nước của Giêm – Oát là quan trọng nhất. 

- Phân tích được quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực kinh tế. 

Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX 

- Biết được hình thức thống nhất nước Đức và Italia. 

- Biết được diễn biến chính, kết quả của cuộc nội chiến Mĩ 

- Giải thích được hình thức và ý nghĩa của nội chiến Mĩ 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của hàng loạt các cuộc CMTS ở châu Âu và Mĩ. 

Bài 34: Các nước tư bản chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 

- Nêu được thành tựu tiêu biểu của khoa học tự nhiên, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. 

- Giải thích được sự tiến bộ khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. 

- Phân tích vai trò của khoa học – kĩ thuật đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX 

– đầu thế kỉ XX. 

- Đánh giá được ảnh hưởng của KH – KT đới với việc phát triển của sức sản xuất. 

- Liên hệ vai trò của khoa học – kĩ thuật đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay. 

Bài 36: Sự hình thành giai cấp công nhân 

- Biết được những phong trào đấu tranh chính trị quan trọng của công nhân ở Pháp, Anh, Đức trong 

những năm 30, 40 của thế kỉ XIX. 

- Biết được sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng: nguồn gốc, nội dung cơ bản. 

- Hiểu được những hạn chế, ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng. 

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học  

- Nêu được sự ra đời của CNXH khoa học: nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Các Mác và Ph. Ăng-

ghen. 

- Hiểu được một số nội dung Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (một số đoạn trích) 

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 

- Biết những nét chính về Quốc tế thứ nhất. 

- Biết những nét chính về cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Công xã Pa-ri. 

- Hiểu được những đóng góp của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế. 

- Công xã Pa-ri: nguyên nhân ra đời, hoạt động và vai trò lịch sử. 

- Phân tích được Công xã Pa-ri – Nhà nước vô sản đầu tiên thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới. 

- Phân tích được ý nghĩa lịch sử, bài học của Công xã Pa-ri. 

B. CẤU TRÚC ĐỀ 

I. Trắc nghiệm: 28 câu (7 điểm) 

TT Nội dung kiến 

thức 

Đơn vị kiến thức Số câu hỏi theo 

mức độ nhận 

thức 

Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

1 Việt Nam từ 

thời cổ đại đến 

thế kỉ X 

- Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất 

nước Việt Nam. 

- Bài 15 và 16: Thời Bắc thuộc và các 

cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 

(từ TK II TCN đến đầu TK X) 

1 0 1 

2 Việt Nam từ 

thế kỉ X đến 

thế kỉ XV 

- Bài 17: Quá trình hình thành và phát 

triển của nhà nước phong kiến… 

- Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát 

triển nền kinh tế… 

- Bài 19: Những cuộc kháng chiến 

chống ngoại xâm… 

-Bài 20: Xây dựng và phát triển nền 

1 1 2 



văn hóa dân tộc… 

3 Việt Nam từ 

thế kỉ XVI đến 

thế kỉ XVIII 

- Bài 21: Những biến đổi của nhà 

nước phong kiến… 

- Bài 22: Tình hình kinh tế… 

- Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự 

nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ 

Tổ quốc… 

-Bài 24: Tình hình văn hóa … 

3 2 5 

4 Việt Nam ở 

nửa đầu thế kỉ 

XIX 

- Bài 25: Tình hình kinh tế, chính trị, 

văn hóa dưới triều Nguyễn… 

- Bài 26: Tình hình xã hội nửa đầu 

thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh… 

 

1 1 2 

5 Các cuộc 

CMTS giữa 

thế kỉ XVI đến 

cuối thế kỉ 

XVIII 

- Bài 29: Cách mạng tư sản Anh 

- Bài 30: Chiến tranh giành độc lập 

các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

-Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối 

thế kỉ XVIII 

6 4 10 

6 Các nước Âu-

Mĩ đầu TK 

XIX đến đầu 

TK XX 

- Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở 

châu Âu 

- Bài 33: Hoàn thành CMTS ở châu 

Âu và Mĩ giữa TK XIX 

-Bài 34: Các nước TBCN chuyển 

sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 

3 3 6 

7 Phong trào 

công nhân từ 

đầu TK XIX 

đến đầu TK 

XX 

- Bài 36: Sự hình thành giai cấp công 

nhân 

- Bài 37: Mác, Ăng-ghen. Sự ra đời 

của CNXHKH 

-Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã 

Pa-ri 

1 1 2 

Tổng   16 12 28 

II. Tự luận: 2 câu 

Câu 1 (1 điểm): Phần Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII 

Câu 2 (2 điiểm): Phần Các cuộc CMTS giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII 

 

C. TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

Câu 1: Quốc gia cổ đại Văn Lang – Âu Lạc hình thành dựa trên nền văn hóa nào? 

A. Đông Sơn.              B. Sa Huỳnh.                C. Óc Eo.               D. Phùng Nguyên. 

Câu 2: Quốc gia cổ đại nào được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa Sa Huỳnh? 

A. Đại Việt.                B. Chăm-pa.                 C. Chân Lạp.          D. Ai Lao. 

Câu 3: Trong cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, chức vụ nào đã được bãi bỏ? 

A. Thượng thư.           B. Tể tướng.                 C. Tiết độ sứ.          D. Hà đê sứ. 

Câu 4: Trong cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước đã chia thành đơn vị hành chính 

nào? 

A. Châu.                      B. Trấn.                       C. Đạo thừa tuyên.  D. Lộ hoặc Phủ. 

Câu 5: Ý nào sau đây là chính sách đối nội của các triều đại phong kiến nước ta ở thế kỉ X – XV? 

A. Giữ vững tư thế của quốc gia độc lập.         

B. Thần phục phương Bắc. 

C. Đoàn kết các dân tộc.                                    

D. Quan hệ tốt đẹp với Chân Lạp, Champa. 

Câu 6: Loại hình nghệ thuật sân khấu nào sau đây được hình thành và phát triển từ thời Lý? 

A. Chèo.                      B. Tuồng.                     C. Cải lương.            D. Múa rối nước.  

Câu 7: Sau chiến tranh Trịnh – Nguyễn không phân được thắng bại, hai bên đã lấy địa điểm nào làm giới 

tuyến tạm thời chia cắt đất nước? 



A. Sông Gianh.          B. Sông Bến Hải.           C. Sông Thu Bồn.     D. Sông Hương. 

Câu 8: Trong chiến tranh Nam – Bắc triều, Nam triều là lực lượng chính trị nào? 

A. Vương triều Mạc.    B. Chúa Nguyễn. 

C. Chúa Trịnh.     D. Cựu thần nhà Lê. 

Câu 9: Ý nào sau đây là nguyên nhân sụp đổ của nhà Lê vào đầu thế kỉ XVI? 

A. Nhà minh đưa quân xâm lược, đặt ách cai trị ở nước ta.                    

B. Vua không quan tâm triều chính, các thế lực phong kiến tranh chấp quyền lực. 

C. Sự tranh giành quyền lực giữa các vương hầu nhà Lê. 

D. Phong trào nông dân lật đổ nhà Lê. 

Câu 10: Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (Quang Trung) và xây dựng vương triều mới theo 

chế độ nào?  

A. Chế độ quân chủ chuyên chế. 

B. Chế độ quân chủ lập hiến. 

C. Chế độ dân chủ. 

D. Chế độ quân chủ tiến bộ.  

Câu 11: Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (Quang Trung) và xây dựng vương triều mới thống 

trị trên vùng đất nào?  

A. Từ Thuận Hóa trở ra Bắc. 

B. Từ Thuận Hóa trở vào Nam. 

C. Từ Thăng Long vào Nghệ An. 

D. Từ Phủ Quy Nhơn vào Nam Bộ. 

Câu 12: Ý nào sau đây là chính sách của nhà Nguyễn đối với kinh tế nông nghiệp? 

A. Độc quyền công thương.  

B. Sửa đắp đê điều. 

C. Quản chế làng nghề thủ công. 

D. Chế độ quân điền. 

Câu 13: Đâu là một tác phẩm văn học chữ nôm xuất sắc ở thời Nguyễn? 

A. Đại Việt sử kí.                                              

B. Truyện Kiều. 

C. Hịch tướng sĩ.                                               

D. Nam quốc sơn hà.

Câu 14: Nội dung chủ yếu của bộ luật Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long) là gì? 

A. Bảo vệ các quyền lợi chính đáng của nhân dân lao động. 

B. Bảo vệ quyền con người và quyền công dân. 

C. Bảo vệ nhà nước và các tôn ti trật tự phong kiến. 

D. Bảo vệ sức kéo và sản xuất nông nghiệp. 

Câu 15: Sự xung đột giữa các thế lực nào đã làm bùng nổ cuộc nội chiến ở Anh thế kỉ XVII? 

A. Giữa nhà vua với quý tộc mới.  

B. Giữa Quốc hội với nhà vua. 

C. Giữa quý tộc mới với nông dân.  

D. Giữa tư sản với địa chủ phong kiến.

Câu 16: Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Nội chiến. 

B. Chiến tranh giải phóng dân tộc. 

C. Nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc. 

D. Bạo động của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến. 

Câu 17: Từ thế kỉ XVII, nền kinh tế Anh như thế nào? 

A. Phát triển nhất châu Âu, đặc biệt ngoại thương. 

B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu. 

C. Phương thức sản xuất TBCN đã thâm nhập vào nông nghiệp. 

D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp. 

Câu 18: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Anh đạt đến đỉnh cao?  

A. Vua Sác-lơ I bị bắt. 

B. Vua Sác-lơ I bị xử tử.  

C. Chế độ quân chủ lập hiến thiết lập. 

D. Chế độ độc tài quân sự thiết lập. 

Câu 19: Tầng lớp nào mới xuất hiện trong xã hội Anh trước khi cách mạng tư sản nổ ra? 

A. Tư sản.                B. Vô sản.                        C. Qúy tộc.                    D. Qúy tộc mới. 

Câu 20: Kết quả của cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII là gì? 

A. Anh trở thành nước cộng hòa.                     

B. Chế độ quân chủ lập hiến thiết lập. 

C. Chế độ quân chủ chuyên chế phục hồi.       

D. Nền độc tài quân sự thiết lập. 

Câu 21: Hợp chúng quốc Mĩ thành lập bằng sự kiện lịch sử nào sau đây? 



A. Ngày 4-7-1776, Tuyên ngôn độc lập được thông qua. 

B. Năm 1781, chiến thắng quyết định tại I-oóc-tao. 

C. Năm 1783, Anh kí hòa ước công nhận độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. 

D. Tháng 9-1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất. 

Câu 22: Sự kiện nào đã làm thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ năm 1773? 

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất.                         

B. Sự kiện “chè Bô-xtơn”. 

C. Tuyên ngôn độc lập năm 1776.                    

D. Thành lập “Quân đội thuộc địa”.

Câu 23: Chiến thắng nào đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ? 

A. Chiến thắng Bô-xtơn.  

B. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga. 

C. Chiến thẳng l-oóc-tao.  

D. Chiến thắng ở Phi-la-đen-phi-a.

Câu 24: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra với hình thức gì? 

A. Nội chiến.                                                      

B. Cải cách. 

C. Chiến tranh giành độc lập.                            

D. Chiến tranh giải phóng dân tộc. 

Câu 25: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?  

A. Lật đổ chế độ phong kiến lâu đời.                         

B. Thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh. 

C. Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.  

D. Thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu. 

Câu 26: Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ thông qua sự kiện lịch sử nào? 

A. Quần chúng nhân dân tấn công và chiếm ngục Ba-xti. 

B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm. 

C. Thiết lập nền Cộng hòa thứ nhất. 

D. Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế. 

Câu 27: Cách mạng tư sản Pháp đạt đến đỉnh cao ở thời kì nào? 

A. Thời kì nền cầm quyền của phái Lập hiến. 

B. Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh. 

C. Thời kì cầm quyền của phái Gi-rông-đanh. 

D. Na-pô-lê-ông thành lập Đế chế thứ nhất. 

Câu 28: Vào cuối thế ki XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất? 

A. Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc. 

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến. 

C. Mâu thuẫn giữa tư sản với đẳng cấp Quý tộc, Tăng lữ. 

D. Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến và tư sản. 

Câu 29: Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để ? 

A. Vì thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng. 

B. Vì đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. 

C.  Vì  đã  thiết lập được nền cộng hòa dân chủ tư sản. 

D. Vì lật đổ chế độ phong kiến, hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. 

Câu 30: Ý nào sau đây là ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 

A. Duy trì chế độ bóc lột nô lệ.                     

B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

C. Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng.        

D. Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định. 

Câu 31: Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy?  

A. Giêm Oát.  

B. Giêm Ha-gri-vơ. 

C. Ét-mơn Cát-ri.  

D. Xli-phen-xơn.

Câu 32:. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu là gì? 

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu. 

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông,  

C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. 

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

Câu 33: Những phát minh kĩ thuật đầu tiên xuất hiện trong ngành công nghiệp nào của nước Anh? 

A. Dệt vải bông.         B. Khai khoáng.         C. Luyện kim.           D. Chế tạo máy. 



Câu 34: Hai giai cấp cơ bản nào của xã hội tư bản được hình thành sau cách mạng công nghiệp? 

A. Địa chủ và nông dân.                               B. Tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

B. Qúy tộc và tăng lữ.                                   D. Tư sản và quý tộc mới. 

Câu 35: Phát minh máy hơi nước của Giêm Oát đã có tác động gì đến kinh tế công nghiệp của nước 

Anh? 

A. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa.         B. Sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế. 

C. Thành thị trung đại xuất hiện.                    D. Hình thành phường hội và thương hội. 

Câu 36: Quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỉ XIX diễn ra bằng con đường nào? 

A. Dùng vũ lực đấu tranh để thống nhất đất nước "từ trên xuống". 

B. Dùng vũ lực và đấu tranh cách mạng để thống nhất đất nước. 

C. Đấu tranh cách mạng để thống nhất đất nước "từ dưới lên". 

D. Dùng vũ lực để thống nhất đất nước "từ trên xuống" và "từ dưới lên". 

Câu 37: Tổng thống nào của nước Mĩ đã kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến 1861-1865? 

A. G. Oa-sinh-tơn.         B. A. Lin-côn.           C. B. Clin-tơn.             D. Ru-dơ-ven. 

Câu 38: Ý nào sau đây là kết quả của cuộc nội chiến ở Mĩ năm 1861-1865? 

A. Hợp chúng quốc Mĩ được thành lập.          B. Mĩ theo thể chế cộng hòa liên bang. 

C. Anh công nhận độc lập của 13 thuộc địa.   D. Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam nước Mĩ. 

Câu 39: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc nội chiến ở Mĩ năm 1861-1865? 

A. Kết thúc chế độ nô lệ ở miền Nam.             B. Giúp kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ. 

C. Tạo điều kiện cho CNTB phát triển.            D. Thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh. 

Câu 40: Chuyến bay thử của hai anh em người Mĩ đã đánh dấu sự ra đời của ngành kinh tế nào? 

A. Hàng không.           B. Đường sắt.               C. Hàng hải.               D. Thông tin liên lạc. 

Câu 41: Nhà bác học nào đã chế tạo thành công vắcxin chống bệnh chó dại? 

A. Anh-xtanh.              B. Niu-tơn.                  C. Lu-i Pa-xtơ.           D. Ma-ri Quy-ri. 

Câu 42: Học thuyết nào của Đác-uyn đã giải thích nguồn gốc chung của sinh giới và sự tiến hóa bằng 

chọn lọc tự nhiên? 

A. Tiến hóa.                 B. Lượng tử.                C. Tương đối.             D. Vạn vật hấp dẫn. 

Câu 43: Bảng tuần hoàn hóa học là phát minh của nhà bác học nào? 

A. Men-đê-lê-ép.         B. Pha-ra-đây.              C. Đác-uyn.                D. G. X. Ôm. 

Câu 44: Ý nào sau đây là nguyên nhân của sự tiến bộ khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ 

XX? 

A. Sự giàu có của chủ nghĩa tư bản.                B. Phục vụ nhu cầu cuộc sống ngày càng cao. 

C. Phát kiến địa lý mang lại nguồn lợi lớn.      D. Chủ nghĩa tư bản ra đời. 

Câu 45: Phong trào công nhân nào được tổ chức ở Anh trong những năm 1836-1848 với hình thức mít 

tinh, đưa kiến nghị lên nghị viện? 

A. Tăng lương, giảm giờ làm.                         B. Đập phá máy móc. 

C. Phong trào Hiến chương.                           D. Nghiệp đoàn. 

Câu 46: Ý nào sau đây là nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng? 

A. Tố cáo sự thối nát của phong kiến.         

B. Xây dựng văn hóa của giai cấp tư sản. 

C. Đề cao chế độ tư bản chủ nghĩa.               

D. Xây dựng xã hội không có tư hữu và không bóc lột. 

Câu 47: Ý nào sau đây là hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng? 

A. Nhận thức được những hạn chế của xã hội tư bản. 

B. Xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp hơn, không có tư hữu và không bóc lột. 

C. Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến và nhà thờ Ki-tô giáo. 

D. Không nhìn thấy lực lượng có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân. 

Câu 48: Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã có ý nghĩa gì trong bối cảnh xã hội đầu thế kỉ XIX? 

A. Dọn đường cho cách mạng tư sản bùng nổ. 

B. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

C. Một trong những tiền đề cho học thuyết Mác. 

D. Làm lung lay chế độ tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới. 

Câu 49: Các Mác là nhà hoạt động chính trị người nước nào? 

A. Đức.                        B. Pháp.                      C. Anh.                       D. Nga. 



Câu 50: Những hoạt động, tác phẩm của Mác và Ăng-ghen đã dẫn đến sự ra đời của học thuyết nào? 

A. Trào lưu triết học Ánh sáng.                      B. Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.                  D. Chủ nghĩa tư bản.  

Câu 51: Quốc tế thứ nhất được thành lập với hoạt động tích cực của nhân vật nào? 

A. P. Ăng-ghen.           B. V. I. Lê-nin.           C. Các Mác.              D. Xanh Xi-mông. 

Câu 52: Ý nào sau đây là một trong số hoạt động thể hiện Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới? 

A. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của trường học và nhà nước. 

B. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại lâu dài tại nước Pháp. 

C. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.  

D. Tiến hành cách mạng công nghiệp. 

Câu 53: Công xã Pa-ri đã tồn tại trong thời gian bao lâu? 

A. 70 ngày.                  B. 71 ngày.                   C. 72 ngày.              D. 73 ngày. 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

1A 2B 3B 4C 5C 6D 7A 8D 9B 10A 

11A 12D 13B 14C 15B 16A 17A 18B 19D 20B 

21A 22B 23B 24D 25A 26A 27B 28A 29D 30B 

31B 32D 33A 34B 35A 36A 37B 38D 39D 40A 

41C 42A 43A 44B 45C 46D 47D 48C 49A 50B 

51C 52A 53C        

 

 


