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TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP LỊCH SỬ 11 

HÀ NỘI - AMSTERDAM Năm học 2019 - 2020 

 Tuần từ 9/3/2020 đến 15/3/2020 

  

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM):  

Câu 1: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX gắn với vai trò quan trọng của 

A. tướng quân. 

B. Thiên hoàng Minh Trị. 

C. tư sản công nghiệp. 

D. quý tộc tư sản hóa.  

Câu 2: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đã 

A. đưa Nhật Bản phát triển mạnh theo con đường tư bản chủ nghĩa và trở nên hùng cường ở châu Á. 

B. giúp Nhật Bản thoát khỏi sự xâm lược của Trung Quốc. 

C. xóa bỏ được chế độ phong kiến ở Nhật Bản. 

D. thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển.  

Câu 3: Bối cảnh thế giới dẫn đến cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật bản và cải cách ở Xiêm là 

A. đứng trước sự nhòm ngó xâm lược của các nước phương Tây. 

B. các nước tư bản Âu – Mỹ không quan tâm đến thị trường châu Á. 

C. chế độ tư bản chủ nghĩa đang hình thành ở Âu – Mỹ. 

D. giai cấp tư sản chưa trưởng thành, mâu thuẫn xã hội còn ít.  

Câu 4: Đặc điểm nổi bật về tình hình các nước châu Á, châu Phi cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX là gì? 

A. Đang hợp tác phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa với các nước đế quốc. 

B. Đang bị chủ nghĩa thực dân đẩy mạnh xâm lược. 

C. Là vùng đệm trong chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. 

D. Bị chủ nghĩa thực dân kiểu mới đẩy mạnh xâm lược và cai trị.  

Câu 5: Những quốc gia nào ở châu Á không bị thực dân phương Tây cai trị? 

A. Trung Quốc và Nhật Bản. 

B. Nhật Bản và Xiêm (Thái Lan). 

C. Xiêm và Triều Tiên. 

D. Nhật Bản và Mông Cổ.  

Câu 6: Xiêm là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập là do 

A. thực hiện cải cách, có chính sách ngoại giao mềm dẻo. 

B. chính sách nhún nhường phương Tây của vua Ra-ma III. 

C. Xiêm đã bước sang thời kỳ tư bản chủ nghĩa. 

D. Xiêm nhận được sự bảo hộ của tư bản Mỹ.  

Câu 7: Trước tháng Hai năm 1917, nước Nga có nhiều mâu thuẫn trong xã hội, nhưng không có mâu 

thuẫn giữa 

A. nông dân Nga với chế độ phong kiến Nga hoàng. 

B. công nhân ở Nga với chế độ phong kiến Nga hoàng. 

C. giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. 

D. công nhân ở Nga với tư bản nước ngoài.  

Câu 8: Nội dung nào phản ánh đúng tính chất điển hình của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga? 

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. 

B. Là cuộc cách mạng vô sản kiểu mới. 

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

D. Cách mạng xã hội điển hình nhất.  

Câu 9: Điều khiến nhân dân Nga không mong muốn sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là 

A. hai chính quyền song song tồn tại, đại diện cho những lợi ích khác nhau. 

B. hai chính quyền ở nước Nga tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh đế quốc. 

C. các nước đế quốc cùng can thiệp vào nước Nga. 

D. nhiều đảng phái phản động chống phá cách mạng.  

Câu 10: Thành tự lớn nhất của Liên Xô trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là 

A. hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp trên cả nước. 

B. thanh toán nạn mù chữ cho mọi người dân. 
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C. tinh thần của người dân tăng lên rõ rệt. 

D. trở thành cường quốc công nghiệp phát triển.  

Câu 11: Điểm giống nhau cơ bản giữa Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga (1921) với đường lối đổi 

mới đất nước ở Việt Nam (1986) là gì? 

A. Chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế do tư nhân quản lý. 

B. Đề cao vai trò của nhà nước nắm độc quyền về kinh tế. 

C. Cho phép các thành phần kinh tế tư nhân và tư bản tự do phát triển. 

D. Phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhà nước điều tiết và quản lý.  

Câu 12: Nhiều nước trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (1922 – 1933). 

Điều này chứng tỏ 

A. Liên Xô là thị trường tiềm năng đối với các nước châu Âu. 

B. uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế. 

C. Liên Xô tạo dựng được quan hệ đồng minh với tư bản Âu – Mỹ. 

D. các nước tư bản đế quốc đã nể sợ tiềm năng của Liên Xô. 

Câu 13: Yếu tố quyết định nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917 là 

A. chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội. 

B. nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của xã hội phong kiến. 

C. nước Nga trở thành khâu yếu nhất của chủ nghĩa tư bản châu Âu. 

D. đảng Bônsêvích Nga có lý luận và đường lối cách mạng đúng đắn. 

Câu 14: Tổ chức do các nước tư bản thắng trận thành lập sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc 

là 

A. Liên hợp quốc. 

B. Quốc tế cộng sản. 

C. Hội Quốc liên. 

D. Liên minh thần thánh.  

Câu 15: Để nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoàng kinh tế (1929 – 1933), nhóm các nước 

Mỹ, Anh, Pháp đều 

A. tiến hành cải cách kinh tế xã hội, duy trì nền dân chủ đại nghị. 

B. hạ giá sản phẩm ế thừa để bán cho nhân dân lao động. 

C. tăng cường gây chiến tranh để xâm chiếm thuộc địa, thị trường. 

D. phát xít hóa bộ máy nhà nước, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ. 

Câu 16: Nội dung nào phản ánh không đúng hậu quả về mặt kinh tế, xã hội từ khủng hoảng kinh tế (1929 

– 1933) đối với nước Mỹ? 

A. Nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng trong xã hội. 

B. Sản xuất công nghiệp bị đình đốn. 

C. Chấm dứt thời kỳ hoàng kim của nền kinh tế Mỹ. 

D. Thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.  

Câu 17: Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 

– 1933) ở các nước tư bản? 

A. Các nước tư bản không kích thích được sức mua của nhân dân. 

B. Sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu. 

C. Chạy đua vũ trang kéo dài, chi phí quốc phòng tăng cao. 

D. Tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923.  

Câu 18: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng (1929 – 1933), chính quyền Mỹ đã 

A. ban hành “Chính sách kinh tế mới”. 

B. phát xít hóa bộ máy nhà nước. 

C. thực hiện “Chính sách mới”. 

D. dân chủ hóa lao động. 

Câu 19: Nhận định nào phản ánh đúng về trật tự thế giới mới sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất?  

A. Xác lập được mối quan hệ hòa bình, ổn định trên thế giới. 

B. giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa. 

C. giải quyết được những mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi. 

D. Làm nảy sinh thêm bất đồng giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi.  
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Câu 20: Đại hội nào của Quốc tế Cộng sản (1919 – 1943) đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

với mục tiêu nhằm tập trung mũi nhọn đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít?  

A. Đại hội II (1920). 

B. Đại hội I (1919). 

C. Đại hội IV (1924). 

D. Đại hội VII (1935).  

 

II. TỰ LUẬN (5.0 ĐIỂM)  

Câu 1: (3.0 điểm) 

So sánh cuộc cách mạng tháng Hai với cuộc cách mạng tháng Mười ở nước Nga năm 1917 theo như bảng so 

sánh bên dưới. Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

Nội dung Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười 

Nhiệm vụ   

Lãnh đạo   

Lực lượng tham gia   

Chính quyền thành lập   

 

Câu 2: (2.0 điểm) 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào? 

 

 

…………… HẾT ……………. 

 

 


