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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) 

 Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945): 

- Nguyên nhân bùng nổ và kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Những sự kiện lớn trong diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ hai ở mặt trận châu Âu và mặt trận 

châu Á - Thái Bình Dương. 

    - Những sự kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945).  

+ Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga: : các sự kiện nổi bật, tính chất, ý nghĩa. 

+ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917: các sự kiện nổi bật, lãnh đạo, lực lượng tham gia, tính chất, ý 

nghĩa… 

+ Trật tự Vecxai- Oasinhtơn: sự thành lập, tính chất… 

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933: nguyên nhân, diễn biến và hậu quả. 

+ Sự hình thành của CNPX: Qúa trình phát xít hóa của Đức và quân phiệt hóa của Nhật Bản. 

+ Chiến tranh thế giới thứ hai 

- Hiểu được tác động những chiến thắng lớn của phe Đồng minh chống phát xít có tác động sâu sắc đến 

cục diện của chiến tranh. 

- Hiểu được những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945). 

2. Chủ đề: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX: 

Bài 19-20: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (1858-1884). 

- Các sự kiện chủ yếu về quá trình xâm lược của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 

Nam (1858-1884). 

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX. 

- Những sự kiện tiêu biểu trong diễn biến của những cuộc khởi nghĩa: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, 

phong trào nông dân Yên Thế. 

- Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Cần vương. 

- Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế. 

3. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918): 

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp 

- Giải thích được nguyên nhân chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai 

thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

- Những biểu hiện về chuyển biến kinh tế và xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của 

thực dân Pháp (1897 - 1914). 

- Mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế với chuyển biến về xã hội. 

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914) 

- Sự xuất hiện của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 



- Những sự kiện tiêu biểu trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914). 

- Tính chất dân chủ tư sản của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX và nguyên nhân thất bại. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

1. Phân tích được nguyên nhân và con đường dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. 

2. Đánh giá được tác động, hệ quả của Chiến tranh thế giới thứ hai và liên hệ được với thực tiễn ngày 

nay. 

3. Đánh giá được vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít. 

4. Phân tích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1858-1884). 

5. Đánh giá được tác động của Hiệp ước 1883, 1884. 

6. Phân tích được nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần vương. 

7. Đánh giá được trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp cuối 

thế kỉ XIX. 

8. Rút ra được bài học kinh nghiệm từ thất bại của các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối 

thế kỉ XIX. 

9. Tóm tắt được phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX: xu hướng bạo động của Phan Bội 

Châu; xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh.  

10. Phân tích được nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX. 

11. Nêu được những đóng góp của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các sĩ phu tiến bộ đối với 

công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội đầu thế kỉ XX. 

12. Nhận xét được những điểm tương đồng và khác biệt trong chủ trương và hành động cứu nước 

của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, giữa xu hướng bạo động và xu hướng cải cách. 
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Câu 1: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) bùng nổ? 

A. Do mâu thuẫn giữa các nước phát xít với các nước tư bản chủ nghĩa. 

B. Do mâu thuẫn giữa các nước phát xít với Liên Xô. 

C. Do mâu thuẫn giữa các nước phát xít với nhau. 

D. Do các nước đế quốc chạy đua  sản xuất vũ khí nguyên tử. 

Câu 2: Sự kiện nào sau đây đánh dấu mốc mở đầu Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?   

A. Đức đánh chiếm Ba Lan.   B. Đức đánh chiếm Tiệp Khắc.  

C. Đức đánh chiếm Pháp.    D. Đức đánh chiếm Liên Xô.  

Câu 3: Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã làm gì? 

A. Kí bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau với Đức. 

B. Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít. 

C. Liên minh với Mĩ để chống  lại phát xít Đức. 

D. Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức. 

Câu 4: Trong chiến tranh thế giới hai, thành phố nào được mệnh danh là "nút sống" của Liên Xô? 

A. Lê-nin-gơ-rát.              B. Xta-lin-grát.                  C. Ki-ép.                  D. Mát-xcơ-va 

Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc bằng sự kiện nào sau đây?  

A. Mĩ ném hai quả bom xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản. 



B. Phát xít Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện phe đồng minh. 

C. Hồng quân Liên Xô cắm cờ chiến thắng trên tòa nóc nhà Quốc hội Đức. 

D. Nhật Bản đầu hàng phe đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 6: Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện (9-5-1945), có ý nghĩa như thế nào đối với 

tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Chiến tranh chấm dứt ở châu Âu.  

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.  

C. Các nước Đông Âu được giải phóng hoàn toàn.  

D. Lực lượng phe Đồng minh bị tiêu diệt.  

Câu 7: Năm 1942, lực lượng nào sau đây được thành lập để chống phát xít?  

A. Khối Đồng minh chống phát xít.   B. Khối Hiệp ước chống phát xít.  

C. Phe Liên minh dân chủ.    D. Phe hòa bình liên kết.  

Câu 8: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc với sự thất bại hoàn toàn thuộc về phe nào sau 

đây? 

A. Phát xít.               B. Đồng minh.                        C. Liên minh.                D. Hiệp ước. 

Câu 9: Chiến thắng nào sau đây của Hồng quân Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế 

giới? 

A. Chiến thắng Xta-lin-grát.                       B. Chiến thắng Mát-xcơ-va. 

C. Chiến thắng Cuốc-xcơ.                          D. Chiến thắng Lê-nin-grát. 

Câu 10: Nhân vật lịch sử nào sau đây là người lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga (1917)?  

A. X-ta-lin.                    B. Lê-nin.                C. Các-mác.                  D. Ăng-ghen. 

Câu 11: Sự kiện nào sau đây mở đầu thời kì lịch sử thế giới hiện đại?  

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ   B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. 

C. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. D. Cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc. 

Câu 12: Sự kiện nào sau đây đánh dấu phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới?  

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. 

C. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền. 

D. Các nước tư bản tăng cường xâm chiếm thuộc địa. 

Câu 13: Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là gì? 

A. Hội Ái hữu           B. Hội Quốc xã     C. Hội Quốc liên           D. Liên hợp quốc. 

Câu 14. Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới 

mới? 

A. Do đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của thế giới tư bản.  

B. Do sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và sự hình thành hai khối đế quốc đối lập. 

C. Do chính sách dung dưỡng phát xít của Anh và Pháp. 

D. Do Mĩ trung lập những vấn đề ngoài nước Mĩ. 

Câu 15: Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Hai ở Nga năm 1917 là gì?  

A. Cuộc cách mạng tư sản kiểu cũ.  B. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. D. Cuộc cách mạng tư sản điển hình.  

Câu  16. Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc- xai và Oa-sinh-tơn nhằm mục đích gì? 

A. Hợp tác kinh tế giữa các nước tư bản chủ nghĩa. 

B. Hợp tác về quân sự giữa các nước tư bản chủ nghĩa. 

C. Ký hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. 

D. Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh. 

Câu 17. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là gì?  

A.  Sản suất giảm sút trầm trọng.                           B. Thị trường tiêu thụ giảm. 



C. Do sản suất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.               D. Năng suất giảm, thất nghiệp tăng. 

Câu 18: Tình hình Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược như thế nào?  

 A. Việt Nam là một quốc gia thuộc địa nửa phong kiến.  

 B. Việt Nam là một quốc gia phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài. 

 C. Việt Nam là một quốc gia nửa thuộc địa nửa phong kiến.  

 D. Việt Nam là một quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền. 

Câu 19: Đốt cháy tàu Ét-pê-răng (10-12-1861) của Pháp trên sông Vàm cỏ Đông là chiến công của nghĩa 

quân nào?  

A. Nghĩa quân Trương Quyền.   B. Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực. 

C. Nghĩa quân Trương Định.   D. Nghĩa quân Phan Tôn, Phan Liêm.  

Câu 20: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nguyên nhân thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là điểm 

tấn công đầu tiên khi xâm lược Việt Nam (1858)?  

A.  Muốn cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của nhà Nguyễn.  

B. Dùng Đà Nẵng làm bàn đạp tấn công vào kinh thành Huế.  

C. Là nơi có cảng nước sâu, tàu thuyền lớn dễ dàng qua lại.  

D. Nơi tập trung nhiều giáo dân, giáo sĩ có thể làm nội ứng.  

Câu 21: Những tỉnh nào sau đây ở miền Tây Nam Kì bị Pháp chiếm vào 1867?  

A. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang.  

B. Vĩnh Long, Định Tường, An Giang. 

C. Hà Tiên, An Giang, Cần Thơ.  

D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. 

Câu 22: Nội dung nào sau đây là lí do để thực dân Pháp đem quân tiến đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai 

(1882)?  

A. Pháp vu cáo triều Nguyễn đã vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất 1874.  

B. Triều Nguyễn không đồng ý để thực dân Pháp khai thác thuộc địa.  

C. Triều Nguyễn thu lại 6 tỉnh Nam Kì từ tay thực dân Pháp.  

D. Triều Nguyễn ủng hộ phong trào Cần vương chống thực dân Pháp.  

Câu 23: Nội dung nào sau đây là lí do để thực dân Pháp đem quân tiến đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 

(1873)?  

A. Lấy cớ nhà Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy-puy”.  

B. Trừng phạt nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước 1862.  

C. Ngăn cản nhà Nguyễn tiến hành cải cách đất nước.  

D. Trả thù việc Gác-ni-ê bị giết ở trận Cầu Giấy.  

Câu 24: Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần nhất là ai? 

A. Nguyễn Tri Phương                                        B. Tôn Thất Thuyết. 

C. Hoàng Diệu.     D. Phan Thanh Giản. 

Câu 25: Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam? 

A. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai 

B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết. 

C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế. 

D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng. 

Câu 26: Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế để thiết lập bản Hiệp ước 1874? 

A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội. 

B. Do Pháp bị đánh chặn ở Thanh Hóa. 

C. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ nhất. 

D. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ hai. 



Câu 27: Triều Nguyễn đã có hành động nào sau đây sau chiến thắng của quân dân Việt Nam tại Cầu Giấy 

(1873)?  

A. Kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất.  

B. Ra lệnh cho Trương Định bãi binh ở Nam Kì.  

C. Tiếp tục lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp.  

D. Thực hiện các cuộc cải cách duy tân đất nước.  

Câu 28: Sau khi thất bại ở Gia Định năm 1859, thực dân Pháp chuyển sang thực hiện kế hoạch quân sự 

nào sau đây?  

A. “Chinh phục từng gói nhỏ”.   B. “Đánh nhanh thắng nhanh”.  

C. “Đánh chắc, tiến chắc”.   D. “Thủ hiểm”.  

Câu 29: Ai là người lãnh đạo binh sĩ chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành Hà Nội trong trận chiến đấu ở 

cửa ô Thanh Hà? 

A. Viên Chưởng cơ                                  B. Nguyễn Tri Phương. 

C. Lưu Vĩnh Phúc                                    D. Hoàng Tá Viêm. 

Câu 30: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân thực dân Pháp đưa quân tiến đánh Gia 

Định (1859)?  

A. Cắt đường tiếp tế lương thực của triều Nguyễn.  

B. Làm bàn đạp để tiến đánh Bắc Kì.  

C. Có lực lượng của Đuy-puy làm nội ứng.  

D. Nhân dân Gia Định thuận theo Pháp.  

Câu 31: Năm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp bản hiêp ước nào sau đây? 

A. Patơnốt.                B. Nhâm Tuất.                     C.   Giáp Tuất            D. Hácmăng. 

Câu 32: Khi Pháp đánh vào Đà Nẵng (1858),  thái độ của triều đình nhà Nguyễn như thế nào? 

A. Tỏ ra run sợ, chấp nhận buông vũ khí. 

B. Tổ chức đánh Pháp nhưng thiếu kiên quyết. 

C. Tổ chức lãnh đạo nhân dân đứng lên chống Pháp. 

D. Thỏa hiệp với Pháp để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta. 

Câu 33:  Những nhân vật lịch sử nào sau đây đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ? 

A. Phạm Bành và Đinh Công Tráng. 

B. Đinh Gia Quế và Nguyễn Thiện Thuật. 

C. Nguyễn Thiện Thuật và Đinh Công Tráng. 

D. Phan Đình Phùng và Đinh Gia Quế. 

Câu 34: Lực lượng nào tham gia đông đảo nhất trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)? 

A. Công nhân.                                        B. Nông dân. 

C. Các dân tộc thiểu số.                        D. Nông dân và công nhân. 

Câu 35: Ai là người chỉ huy trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887)? 

A. Phạm Bành và Nguyễn thiện Thuật. 

B. Phạm Bành và Đinh Công Tráng. 

C. Phan Đình Phùng và Cao Thắng. 

D. Đinh Công Tráng và Cao Điển. 

Câu 36: Phương thức hoạt động của nghĩa quân Bãi Sậy là gì? 

A. Thành những đội nhỏ và trà trộn vào dân để hoạt động. 

B. Xây dựng thành lũy vững chắc để chống lại Pháp. 

C. lập đội quân lớn, tổ chức quy củ. 

D. Nhiều toán quân nhỏ dưới sự chỉ huy các thủ lĩnh khác nhau. 

Câu 37: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương có tên gọi là gì? 

A. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.                                       B. Khởi nghĩa của Bãi Sậy. 

C. Khởi nghĩa Ba Đình                                            D. Khởi nghĩa Hương Khê. 

Câu 38: Chiếu Cần Vương ra đời trong hoàn cảnh nào?  

A. Tình hình chính trị ở nước Pháp đang gặp nhiều bất ổn. 

B. Cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế thất bại. 

C. Phong trào chống Pháp của nhân dân ta trong cả nước đang phát triển. 

D. Phái chủ chiến đã chuẩn bị xong mọi điều kiện cho kháng chiến lâu dài. 



Câu 39: Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương nhằm mục đích gì? 

A. Kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến chống Pháp. 

B. Kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước vì vua mà đứng lên kháng chiến. 

C. Kêu gọi nhân dân cả nước tiến hành cải cách về chính trị, xã hội. 

D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp trước toàn thể nhân dân. 

Câu 40: Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống  chiếu Cần vương có tác dụng gì? 

A. Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam. 

B. Buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập. 

C. Thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong nhân dân,  

D. Xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX. 

Câu 41: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là gì?  

A. Do thực dân Pháp còn mạnh và đã cũng cố nền thống trị ở Việt Nam. 

B. Không có sự viện trợ từ bên ngoài nên bị thực dân Pháp đàn áp.  

C. Hạn chế về đường lối, phương pháp tổ chức và lãnh đạo. 

D. Triều đình nhà Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp. 

Câu 42: Nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu gì trong giai đoạn (1885 - 1888)?  

A. Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu. 

B. Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp.  

C. Chặn đánh các đoàn xe vân tải của thực dân Pháp.  

D. Xây dựng hệ thống chiến luỹ để chiến đấu với Pháp. 

Câu 43: Nội dung nào sau đây nói lên ý nghĩa của phong trào Cần Vương (1885 - 1896)?  

A. Củng cố và phát triển chế độ phong kiến Việt Nam. 

B. Buộc thực dân Pháp trao trả độc lập cho dân tộc Việt Nam. 

C. Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cứu nước trong nhân dân. 

D. Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX. 

Câu 44: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)? 

A. Khẳng định truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam. 

B. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam. 

C. Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX. 

D. Góp phần làm chậm quá trình bình định nhân dân ta của  thực dân Pháp. 

Câu 45: Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam là gì? 

A. Tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới. 

B. Tăng cường cướp đoạt ruộng đất. 

C. Xây dựng mới các đồn điền cao su. 

D. Chú trọng xây dựng đường sắt. 

Câu 46: Lực lượng xã hội nào dựa vào thực dân Pháp ra sức chiếm đoạt ruộng đất của làng xã, của nông 

dân? 

A. Một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến. 

B. Một số địa chủ vừa và nhỏ. 

C. Tầng lớp tiểu tư sản. 

D. Lớp người đầu tiên của tư sản Việt Nam.  

Câu 47: Đội ngũ công nhân Việt Nam hình thành cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, có nguồn gốc chủ yếu 

từ đâu? 

A. Những địa chủ vừa và nhỏ bị phá sản. 

B. Nông dân bị tước ruộng đất.  

C. Dân nghèo thành thị. 

D. Tiểu tư sản bị phá sản. 

Câu 48: Những lực lượng xã hội mới nào xuát hiện ở Việt Nam do tác động từ cuộc khai thác thuộc địa 

lần thứ nhất của thực dân Pháp?  

A. Công nhân, nông dân, tư sản.                       B. Nông dân, địa chủ, công nhân. 

C. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.                     D. Tư sản, tiểu tư sản và nông dân. 

Câu 49: Lĩnh vực nào mà thực dân Pháp không quan tâm đầu tư trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

nhất ở nước ta? 

A. Chế tạo máy.             B. Nông nghiệp.               C.  Giao thông vận tải.            D. Khai thác mỏ. 

Câu 50: Nội dung nào sau đây phản ánh sự chuyển biến của kinh tế Việt Nam qua cuộc thai thác thuộc địa 

lần thứ nhất của thực dân Pháp? 



A. Các yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển độc lập với các yếu tố kinh tế phong kiến. 

B. Các yếu tố kinh tế phong kiến mở rộng, bao trùm toàn bộ nề kinh tế Việt Nam. 

C. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập hoàn chỉnh vào Việt Nam . 

D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện đan xen phương thức bóc lột phong kiến. 

Câu 51: Tính chất xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Xã hội thuộc địa nửa phong kiến.        

B. Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến. 

C. Xã hội nửa phong kiến thuộc địa. 

D. Xã hội phong kiến nửa thuộc địa. 

Câu52: Thực dân Pháp chú trọng xây dựng các công trình giao thông nhằm mục đích gì?  

A. Thực hiện khai hóa văn minh cho nhân dân Việt Nam. 

B.  Phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân. 

C. Phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài và quân sự. 

D. Phát triển kinh tế, văn hóa ở vùng sâu vùng xa. 

Câu 53:  Trong quá trình khai thác trên lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng khai 

thác ngành nào sau đây? 

A.  Ngành công nghiệp nhẹ.                                           B.  Ngành khai thác mỏ. 

C.  Ngành công nghiệp nặng.                                         D.  Ngành luyện kim và cơ khí. 

Câu 54: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới tác động 

của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp? 

A. Cơ cấu xã hội không thay đổi, hai giai cấp cơ bản vẫn là nông dân và địa chủ. 

B. Cơ cấu xã hội thay đổi, bên cạnh hai giai cấp cũ, xuất hiện các tầng lớp, giai cấp mới. 

C. Một bộ phận nông dân bị mất đất phải bán sức lao động và trở thành công nhân. 

D. Đời sống của các tầng lớp giai cấp rất khó khăn, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. 

Câu 55: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã gây ra hậu quả gì đối với nền 

kinh tế Việt Nam? 

A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam. 

B. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì, nền kinh tế què quặt bị lệ thuộc Pháp. 

C. Thành phần kinh tế tư bản tư nhân bị bóp nghẹt, không có điều kiện để phát triển. 

D. Các ngành nghề kinh tế vẫn như cũ, thiếu máy móc, thiết bị hiện đại để sản xuất. 

Câu 56: Nội dung nào sau đây là chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu? 

A.  Phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội, tiến tới giành độc lập. 

B.  Cải cách kinh tế, xã hội để nâng cao đời sống nhân dân tiến tới giành độc lập. 

C.  Dùng bạo động vũ trang đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập. 

D.  Thỏa hiệp với  thực dân Pháp để Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam. 

Câu 57:  Nội dung nào sau đây là điểm chung của xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong 

trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

A. Đều chủ trương dựa vào Pháp để chống phong kiến. 

B. Đều chủ trương dựa vào Nhật để giành độc lập. 

C. Đều sử dụng phương pháp bạo động và cải cách. 

D. Đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản. 

Câu 58: Sự kiện nào sau đây đánh dấu Phan Bội Châu Phan Bội Châu hoàn toàn đi theo khuynh hướng 

dân chủ tư sản? 

A.  Thành lập Việt Nam Quang phục hội (1912). 

B.  Thành lập Duy tân hội ( 1904). 

C.  Tổ chức phong trào Đông Du (1905-1908). 

D.  Phan Bội Châu rời khỏi Nhật Bản sang Xiêm (1909). 

Câu 59: Một trong những hạn chế của tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu là gì? 

A. Chỉ tập trung vào nhiệm vụ dân tộc. 

B. Dựa vào Nhật để đánh đuổi Pháp. 

C. Dựa vào Pháp để đánh đổ phong kiến. 

D. Chỉ tập trung vào nhiệm vụ dân chủ. 

Câu 60: Một trong những nguyên nhân thất bại của các sĩ phu tiến bộ lãnh đạo phong trào yêu nước theo 

khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Chưa sử dụng nhiều phương pháp đấu tranh. 

B. Phong trào còn mang tính chất tự phát. 

C. Không gắn cứu nước với với cách tân đất nước. 

D. Chưa xác định đúng đâu là bạn đâu là kẻ thù. 



ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 TT 
Nội dung kiến 

thức 

 Mức độ nhận thức  

Tổng  

% 

tổng 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao Số CH 

Thời 

gian Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH* 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

TN TL 

1 

Chiến tranh thế 

giới thứ hai 

(1939- 

1945) 

4 0,5 4 1 1*    8  6 

 

 

20 

 

 

2 

Việt Nam từ 

năm 

1858 đến cuối 

thế kỉ 

XIX 

4 0,5 4 1 1* 15 1**  8 1 21 40 

3 

Việt Nam từ đầu 

thế kỉ XX đến 

hết Chiến 

8 0,5 4 1 1*  1** 10 12 1 18 40 

 
tranh thế giới 

thứ nhất 

(1918) 

                 

Tổng 16  0,5  12  1 1  15 1  10 28 2 45 100 

Tỉ lệ %  40    30  20 1 0  28 2 45 100 

Tỉ lệ chung (%)    7 0     30    30 45 100 

  


