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I. Phần trắc nghiệm (8,0 điểm). 

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

- Nội dung:  

Bài 1. Nhật Bản. 

Bài 2. Ấn Độ.  

Bài 3. Trung Quốc  

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)  

Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX -  đầu thế kỉ XX)  

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)  

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại  

Bài 9. CM tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ CM (1917 - 1921).  

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941).  

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

II. Phần tự luận (2,0 điểm) Nội dung chủ yếu 

Bài 9. CM tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ CM (1917 - 1921).  

- Tình hình nước Nga trước các mạng  

- Cách mạng tháng Hai  

- Cách mạng tháng Mười  

- Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga 

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

 - Tại sao trong năm 1917 nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng  
 

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941).  

- Chính sách kinh tế mới và liên hệ với tình hình đổi mới đất nước của Việt Nam 

- Những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
 

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

- Hệ thống bố phòng của triều Nguyễn được tổ chức như  thế nào? 

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

thể hiện như thế nào? 

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