
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
LỊCH SỬ LỚP 11

PHẦN 2 (từ Bài 9 đến Bài 14 + Bài 2-Lịch sử Đà Nẵng)

Câu hỏi 1. Pháp nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà vào ngày
A. 31-08-1858.
B. 01-09-1858.
C. 02-09-1858.
D. 17-02-1859.

Câu hỏi 2. Sau khi Đà Nẵng bị tấn công, nhân vật nào được triều đình giao trách nhiệm chỉ
huy mặt trận Đà Nẵng?
A. Hoàng Diệu.
B. Phạm Văn Nghị.
C. Nguyễn Tri Phương.
D. Phan Thanh Giản.

Câu hỏi 3. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu bị thất bại khi nào?
A. Khi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà.
B. Sau 5 tháng ở Đà Nẵng.
C. Trước khi đánh Gia Định.
D. Sau khi đánh Gia Định.

Câu hỏi 4. Trước khi cách mạng bùng nổ, Nga là nước
A. Quân chủ chuyên chế.
B. Quân chủ lập hiến.
C. Cộng hòa.
D. Thuộc địa nửa phong kiến.

Câu hỏi 5. Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là
A. Chính quyền của giai cấp tư sản.
B. Chính quyền của giai cấp vô sản.
C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.
D. Nền quân chủ của quý tộc phong kiến.

Câu hỏi 6. Sự kiện mở đầu cho Cách mạng tháng Hai là biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở
đâu?
A. Matx-cơ-va.
B. Pê-tơ-rô-gờ-rát.
C. Các nhà máy.
D. Các thành phố.

Câu hỏi 7. Hình thức đấu tranh cao nhất trong Cách mạng tháng Hai là gì?
A. Tổng bãi công chính trị.
B. Bãi công.
C. Biểu tình.
D. Khởi nghĩa vũ trang.



Câu hỏi 8. Theo lịch Nga, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi ngày
A. 23-10-1917.
B. 24-10-1917.
C. 25-10-1917.
D. 26-10-1917.

Câu hỏi 9. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước vào thời gian
nào?
A. Năm 1917.
B. Năm 1921.
C. Năm 1920.
D. Năm 1918.

Câu hỏi 10. Chính sách kinh tế mới của Lê-nin khởi xướng được Đảng Bôn-sê-vích thông
qua vào thời gian nào?
A. Tháng 3/1921.
B. Tháng 10/1917.
C. Tháng 1/1921.
D. Tháng 3/1920.

Câu hỏi 11. Trong chính sách kinh tế mới, nhà nước Xô viết không nắm những ngành kinh
tế nào sau đây?
A. Công nghiệp.
B. Giao thông vận tải.
C. Du lịch.
D. Ngân hàng.

Câu hỏi 12. Trong thương nghiệp những biện pháp nào không phải của chính sách kinh tế
mới?
A.Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi hàng hóa.
B. Mở lại các chợ, khôi phục, đẩy mạnh mối liên hệ nông thôn và thành phố.
C. Phát hành đồng rúp mới thay thế đồng tiền cũ.
D. Nhà nước nắm độc quyền mọi hoạt động thương mại.

Câu hỏi 13. Nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô trong những năm 1925-1941 là gì?
A. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp.
B. Khuyến khích vốn đầu tư nước ngoài.
C. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
D. Tăng cường khối đoàn kết liên bang.

Câu hỏi 14. Thành tựu lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là gì?
A. Hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
B. Liên Xô vươn lên thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
C.Thực hiện thành công một nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhất là tập thể hóa nông nghiệp,
cải tạo quan hệ sản xuất.
D. Các nước tư bản lớn lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.



Câu hỏi 15. Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc- xai và Oa-sinh-tơn nhằm mục đích
gì?
A. Hợp tác kinh tế.
B. Hợp tác về quân sự.
C. Kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi.
D. Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh.

Câu hỏi 16. Các nước tư bản thắng trận đã giành được những gì thông qua hệ thống Véc- xai
và Oa-sinh-tơn?
A. Giành được nhiều quyền lợi, áp đặt nô dịch đối với các nước bại trận.
B. Giành được ưu thế về quân sự.
C. Giàng ưu thế về chính trị.
D. Giành ưu thế về ngoại giao và vị thế trên trường quốc tế.

Câu hỏi 17. Hội Quốc liên là
A. một tổ chức kinh tế của các nước tư bản lớn thắng trận được thành lập sau Chiến tranh thế
giới thứ nhất.
B. một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên nhằm duy trì trật tự Véc xai – Oa sinh
tơn.
C. liên minh kinh tế, chính trị của các nước thắng trận sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. tổ chức lãnh đạo cách mạng mang tầm cỡ quốc tế của các nước thuộc địa sau chiến tranh
thế giới thứ nhất.

Câu hỏi 18. Cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới (1929-1933) bùng nổ đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Mĩ
B. Nước Nhật
C. Nước Đức
D. Nước Anh

Câu hỏi 19. Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở nước Đức?
A. Giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để duy trì chế độ Cộng Hòa tư sản.
B. Đảng Quốc xã ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân
biệt chủng tộc.
C. Đảng xã hội từ chối hợp tác với những người cộng sản.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 20. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ
mới, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức vào
A. ngày 30/1/1933.
B. ngày 30/11/1933.
C. ngày 1/3/1933.
D. ngày 3/1/1933.

Câu hỏi 21. Tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle tuyên bố hủy bỏ hiến pháp Vaima, tự xưng
là quốc trưởng suốt đời. Nền cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ vào
A. năm 1932.



B. năm 1933.
C. năm 1934.
D. năm 1935

Câu hỏi 22. Nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để tự do hành động, chuẩn bị cho
chiến tranh vào
A. tháng 10/1932.
B. tháng 10/1934.
C. tháng 1/1933.
D. tháng 10/1934.

Câu hỏi 23. Cuộc khủng hoảng kinh tế thừa chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ vào tháng
10/1929 đã chấm dứt thời kì hoàng kim của kinh tế Mĩ, cuộc khủng hoảng bắt đầu trong lĩnh
vực
A. Công thương nghiệp.
B. Ngân hàng và công nghiệp.
C. Tài chính ngân hang.
D. Giao thông vận tải.

Câu hỏi 24. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ , số người thất nghiệp lên
tới mức cao nhất vào những năm
A. 1929 - 1930.
B.  1932 - 1933.
C. 1930 - 1932.
D. 1930 - 1933.

Câu hỏi 25. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933) người đã đưa nước Mĩ thoát ra
khỏi cuộc khủng hoảng là
A. Tổng thống Rudơven.
B. Tổng thống Javen.
C. Tổng thống Nícxơn.
D. Tổng thống B.Clintơn

Câu hỏi 26. Chính sách đối ngoại nào của Mĩ đã góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít
tự do hành động, gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ 2?.
A. Quốc hội Mĩ thông qua các đạo luật cỗ vũ chạy đua vũ trang để buôn bán vũ khí.
B. Quốc hội Mĩ thông qua các đạo luật giữ vai trò trung lập trước các cuộc xung đột quân sự
bên ngoài nước Mĩ.
C. Quốc hội Mĩ quyết định ủng hộ phe phát xít.
D. Quốc hội Mĩ thiết lập quan hệ với Liên xô và các nước Mĩ La Tinh.

Câu hỏi 27. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Nhật Bản, xảy ra nghiêm trọng nhất
là trong lĩnh vực
A. Công nghiệp.
B. Nông nghiệp.
C. Khai thác tài nguyên.
D. Tài chính - ngân hang.



Câu hỏi 28. Nhằm khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -1933) và giải quyết
những khó khăn, giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương
A. Chạy đua vũ trang, gây chiến xâm lược.
B. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng bên ngoài.
C. Dựng lên chính phủ bù nhìn, chạy đua vũ trang.
D. Thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khung bố.

Câu hỏi 29. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản diễn ra vào
A. những năm 30 của TKXX.
B. giữa TKXIX.
C. cuối TKXIX.
D. giữa TKXX.

Câu hỏi 30. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản đã góp phần
làm
A. cho chủ nghĩa phát xít sớm được hình thành.
B. chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản.
C. phong trào cách mạng lan rộng, dâng cổng cả nước.
D. cho giới cầm quyền thành lập Mặt trận nhân dân.


