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Lớp 10, 11, 12 
LỚP 10 

I.Phần trắc nghiệm: gồm 20 câu (6,0 điểm). 

- Nội dung: từ bài 1 đến hết bài 10 

- Tham khảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trên trang web của nhà trường 

 

II. Phần tự luận: gồm 2 câu (4,0 điểm) 

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến 

     - Trung Quốc thời Tần, Hán, Đường,Minh, Thanh. 

    - Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến 

 

Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng của Ấn Độ 

       - Vương triều hôi giáo Đê li 

       - Vương triều Mô gôn 

 

Bài 9: Vƣơng Quốc Campuchia và Vƣơng Quốc Lào 

         - Chú ý về sự hình thành và biểu hiện của sự phát triển ở mỗi vương quốc 

 

Lịch sử địa phƣơng: Đà Nẵng từ khởi thủy đến giữa TK XIX. 

         - Dấu tích thời nguyên thủy 

         - Đà Nẵng trở thành bộ phận lãnh thổ Đại Việt 

         - Quần đảo Hoàng Sa vùng lãnh thổ thiêng liêng của Đại Việt. 

         - Đà Nẵng và Hội An trong các TK XVI - XIX. 

 

LỚP 11 

I.Phần trắc nghiệm: gồm 20 câu (6,0 điểm). 

- Nội dung:   ài     ài     ài    ài     ài     ài     ài     ài      ài    và L c  s  Đà 

Nẵng  

- Tham khảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trên trang web của nhà trường 

 

II. Phần tự luận: gồm 2 câu (4,0 điểm) 

Bài 1: Nhật Bản 

- Hoàn cảnh, nội dung cơ bản  ý ng ĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Tr .  

- Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Tr  có ý ng ĩa n ư một cuộc các mạng tư sản 

- Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ ng ĩa 

Bài 3: Trung Quốc 

- Các p ong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

- Cách mạng Tân Hợi: nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý ng ĩa  



Bài 9: Các mạng tháng Mƣời Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng ( 

1917-1921) 

- Tìn   ìn  nước Nga trước các mạng 

- Cách mạng tháng Hai 

- Cách mạng t áng Mười 

- Ý ng ĩa l ch s  cách mạng t áng Mười Nga 

- So sánh Cách mạng tháng Hai với cách mạng t áng Mười 

- Tại sao trong năm    7 nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng 

 Đà Nẵng từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 

-  Hệ thống bố phòng của triều Nguyễn được tổ chức n ư t ế nào? 

- Việc thực thi chủ quyền của việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa dưới triều Nguyễn được thể 

hiện n ư t ế nào? 

- Đà Nẵng trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp  

 

LỚP 12 

Phần trắc nghiệm: gồm 20 câu (6,0 điểm). Phần tự luận: gồm 2 câu (4,0 điểm) 

- Tham khảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trên trang web của nhà trường 

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI  

1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)  

2. Liên Xô và các nước Đông Âu (    -1991). Liên bang Nga (1991-2000)  

3. Các nước Á, Phi và Mĩ La-tinh.(1945-2000) 

   Mĩ  Tây Âu  N ật Bản (1945-2000)  

5. Quan hệ quốc tế (1945-2000) (2 tiết) 

6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá  

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ ĐỊA PHƢƠNG ĐÀ NẴNG  

1. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm      đến năm       

2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm      đến năm       

3. Phong trào cách mạng 1930 - 1935. 

4. Phong trào dân chủ 1936 - 1939. 

5. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi ng ĩa t áng Tám (     - 1945). Nước  

    Đà Nẵng trong cuộc vận động giải phóng dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1919-1954) 

 

----------------------------- 


