
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 

MÔN LỊCH SỬ -  LỚP 10 

NĂM HỌC 2017-2018 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI: gồm 2 phần 

- Phần trắc nghiệm :  8,0 điểm 

- Phần tự luận :  2,0 điểm 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

I. Phần trắc nghiệm: bao gồm 

- Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX: bài 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 

- Lịch sử thế giới cận đại: bài 29, 30, 31, 32 

 II. Phần tự luận: Lịch sử thế giới cận đại bài 29, 30, 31, 32 

* Một số nội dung tham khảo:  

1/ Nguyên nhân bùng nổ của cách mạng tư sản Anh? 

2/ Lập bảng niên biểu về diễn biến cách mạng tư sản Anh? Điểm giống và khác nhau 

của chế độ quân chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến ở nước Anh? 

3/ Trình bày và nhận xét về các chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh 

tế của 13 thuộc địa? 

4/ Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ. 

5/ Điểm nổi bật của tình hình nước Pháp trước cách mạng (kinh tế, xã hội, chính trị). 

6/ Lập biểu đồ về tiến trình cách mạng tư sản Pháp và nêu nhận xét. 

7/ Cách mạng công nghiệp là gì? Cách mạng công nghiệp đã mang đến những thay đổi 

gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh? 

  

  



HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11 

NĂM HỌC 2017-2018 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI: gồm 2 phần 

- Phần trắc nghiệm :  8,0 điểm 

- Phần tự luận :  2,0 điểm 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

I. Phần trắc nghiệm: bao gồm 

Giới hạn chương trình gồm các bài sau: bài 17, bài 19, bài 20, bài 21, bài 22, bài 23. 

II. Phần tự luận:  

- Giới hạn chương trình gồm các bài sau: bài 21, bài 22, bài 23. 

- Nội dung ôn tập chi tiết: 

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

+ Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?  

+ Các giai đoạn phát triển trong phong trào Cần Vương 

+ Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong Phong trào Cần Vương và phong trào 
đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ XIX       

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

+ Những chuyển biến về cơ cấu kinh thế và xã hội Việt Nam dưới tác động của 
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp như thế nào? 

+ Mối quan hệ giữa sự chuyển biến về kinh tế và chuyển biến về xã hội ở Việt 
Nam.  

• 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).  

+ Phan Bồi Châu và xu hướng bạo động 

+ Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách 

  



* Những điều cần lưu ý trong quá trình ôn tập: 

• Học sinh dựa vào các câu hỏi ở cuối mục và cuối bài trong SGK. 

• So sánh một số vấn đề như:  

+ Xu hướng cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX với xu hướng cứu nước 
của nhân dân ta cuối thế kỉ XX  

+ Hai xu hướng cứu nước :Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.  

+ Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 

  



HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 

MÔN LỊCH SỬ -  LỚP 12 

NĂM HỌC 2017-2018 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI: gồm 2 phần 

- Phần trắc nghiệm :  8,0 điểm 

- Phần tự luận :  2,0 điểm 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

- Giới hạn chương trình gồm các bài sau: bài 21, 22, 23, 24, 26 và bài Lịch sử địa 
phương 

* Nội dung ôn tập chi tiết: 

• Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống  đế quốc Mĩ và 
chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965). 

+ Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 

+ Phong trào “Đồng khởi” 

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng(9/1960) 

+ Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm(1961-1965) 

+ Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam 

+ Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ 

• Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. 
Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973). 

+ Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam 

+ Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ 

+ Mĩ tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc 

+ Vai trò hậu phương của miền Bắc trong những năm 1965-1968. 

+ Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ. 

+ Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến 

tranh” của Mĩ. 

+ Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương (1969-

1972) 



+ Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 

ở Việt Nam. 

• Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam (1973-1975). 

+ Hội nghị 21 Ban chấp hành Trung ương và Chiến thắng Phước Long. 

+ Chủ trương, kế hoạch, diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

+ Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

• Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến    chống Mĩ cứu 
nước năm 1975. 

+ Tình hình hai miền Bắc – Năm sau thắng lợi năm 1975 

+ Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976) 

• Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000). 

+ Đường lối đổi mới của Đảng 

+ Thành tựu và hạn chế của việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 – 1990 

• Lịch sử địa phương: Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 

1975) và thời kì xây dựng đất nước từ sau năm 1975.  

+ Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi quyền dân sinh, dân chủ 

(1954-1956)  

+ Phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị Đà Nẵng 

+ Đà Nẵng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 

+ Đà Nẵng từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay 

+ Quần đảo Hoàng Sa từ năm 1954 đến nay 

 

 

 


