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TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 

HÀ NỘI - AMSTERDAM Năm học 2019 - 2020 

 

Tuần từ 9/3/2020 đến 15/3/2020 

 
 

        

I. Trắc nghiệm ( 5.0 điểm). 

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18–3–1871 với sự thành 

lập Công xã Pa-ri? 

A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hoà giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với Hoàng đế Na-pô-

lê-ông III. 

B. Bất bình trước thái độ hèn nhát của chính phủ tư sản khi quân Phổ tấn công nước Pháp, khiến 

mâu thuẫn giữa nhân dân với chính phủ tư sản ngày càng tăng. 

C. Nhân dân nổi dậy để chống lại chính phủ tư sản và nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh thống nhất 

nước Đức. 

D. Chi-e cho quân tấn công vào đồi Mông – Mác. 

Câu 2. Tính chất của cuộc đấu tranh của công xã Pari là 

A. cuộc cách mạng dân chủ tư sản.   

B. cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân. 

C. cuộc cách mạng vô sản.   

D. cuộc đấu tranh giải phóng độc lập. 

Câu 3. Các chính sách của công xã Pa-ri thực hiện nhằm đem lại quyền lợi cho 
A. giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. 

B. giai cấp tư sản và giai cấp nông dân nghèo. 

C. giai cấp địa chủ phong kiến. 

D. giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

Câu 4. Hãy giải thích lí do quan trọng nhất khiến giai cấp tư sản điên cuồng chống lại 

Công xã Pa-ri. 
A. Công xã do nhân dân bầu ra, phá vỡ nguyên tắc bầu cử của nhà nước tư sản. 

B. Công xã đã thực hiện việc tách nhà thờ ra khỏi Nhà nước. 

C. Công xã Pa-ri thực sự là nhà nước do dân, vì dân, đối lập với nhà nước tư sản. 

D. Công xã đã tước bỏ quyền lợi của giai cấp tư sản. 

Câu 5. Bài học kinh nghiệm mà quần chúng nhân dân đúc rút được từ Công xã Pa-ri là 

A. phải có sự lãnh đạo của Đảng vô sản.  

B. phải thực hiện liên minh công nông. 

C. phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

D. các đáp án trên đều đúng. 

Câu 6. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng về sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc Anh 

cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. 

A. Nước Anh là “đế quốc mặt trời không bao giờ lặn”. 

B. Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. 

C. Anh thực hiện chế độ chính trị cộng hoà liên bang nên giai cấp tư sản có điều kiện làm giàu 

nhanh chóng. 

D. Hệ thống các công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời chi phối hoạt động kinh 

tế ở nước Anh. 
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Câu 7. Giải thích vì sao đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại, xếp thứ 

tư thế giới. 

A. Pháp thua trận nên phải bồi thường chiến phí (cho nước Phổ). 

B. Pháp tập trung nguồn vốn tư bản để cho vay lấy lãi. 

C. Pháp chỉ lo đầu tư và khai thác các nước thuộc địa. 

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều, chỉ tập trung vào ngành ngân hàng. 

Câu 8. So sánh điểm khác nhau trong chính sách đầu tư tư bản của Pháp và Anh. 

A. Pháp cho các nước nghèo vay, Anh đầu tư vào sản xuất công nghiệp ở thuộc địa. 

B. Pháp cho các nước thuộc địa vay, Anh cho các nước giàu vay. 

C. Pháp cho các nước tư bản vay để thu lợi nhuận, Anh đầu tư khai thác ở thuộc địa. 

D. Pháp tập trung phát triển ngành ngân hàng, Anh tập trung phát triển thương nghiệp. 

Câu 9. Vì sao công nghiệp Đức phát triển nhanh chóng? 

A. Đất nước thống nhất, trữ lượng than đá nhiều. 

B. Nhận được tiền bồi thường chiến phí của Pháp. 

C. Ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 10. Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”? 

A. Mĩ có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất. 

B. Mĩ có nền kinh tế phát triển mạnh nhất.  

C. Sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng lên nhanh chóng. 

D. Mĩ có nền công nghiệp phát triển mạnh, các tổ chức độc quyền khổng lồ hình thành. 

Câu 11. Chuyển biến quan trọng nhất trong đời sống kinh tế của các nước đế quốc cuối 

thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là 

A. kinh tế công nghiệp gia tăng về sản lượng. 

B. sự hình thành các công ti độc quyền. 

C. đẩy mạnh quá trình xâm lược các nước thuộc địa. 

D. sự phát triển không đều về kinh tế và hệ thống thuộc địa không đều nhau. 

Câu 12. Kết quả to lớn nhất giai cấp công nhân đã đạt được trong cuộc đấu tranh cuối thế 

XIX là: 

A. Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng trong phong trào công nhân các nước. 

B. Chủ tư sản đã phải nhượng bộ các quyền lợi kinh tế cho giai cấp công nhân.  

C. Sự ra đời của các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ở các nước.  

D. Thống nhất lấy ngày 1/5 hàng năm là ngày Quốc tế lao động. 

Câu 13. Xác định nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến phong trào cách mạng 

trong những năm 1905 – 1907 ở nước Nga? 

A. Sa hoàng Nga ăn chơi xa xỉ. 

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng.  

C. Tiền lương của công nhân ngày càng giảm sút. 

D. Hậu quả của cuộc chiến tranh Nga Nhật khiến đời sống nhân dân Nga khổ cực. 

Câu 14. Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của cuộc cách mạng Nga năm 1905 – 

1907? 

A. Cuộc đấu tranh “ngày chủ nhật đẫm máu” (9/1/1905) của công nhân Nga. 

B. Cuộc nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến Nga (5/1905). 

C. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va (12/1905). 

D. Cuộc khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin (6/1905). 

Câu 15. Ý nào sau đây không thể hiện chính xác về phong trào công nhân quốc tế và cuộc 

cách mạng 1905 – 1907 ở nước Nga? 

A. Nước Nga đầu thế kỉ XX lâm vào tình trạng khủng hoảng. 
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B. Nhiệm vụ trước hết của cách mạng Nga1905 - 1907 là phải lật đổ chính phủ Nga hoàng. 

C. Quốc tế thứ hai ra đời ở nước Nga năm 1889, với sự chứng kiến của hơn 400 đại biểu đại 

diện cho giai cấp công nhân quốc tế. 

D. Ngày 1/5/1886, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Mĩ lan rộng, chứng tỏ sức đấu tranh 

mạnh liệt của giai cấp công nhân.  

Câu 16. Tổ chức Quốc tế thứ hai gắn liền với tên tuổi của 

A. Các-Mác.     

B. Ăng-ghen. 

C. Lê-nin.       

D. Nguyễn Ái Quốc. 

Câu 17. Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX 

là gì? 

A. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến. 

B. Nhiều nhà máy chế tạo công cụ ra đời.  

C. Máy hơi nước được ứng dụng rộng rãi.  

D. Phát triển nghề khai thác mỏ.  

Câu 18. Máy móc ra đời đã có ý nghĩa như thế nào đối với kinh tế, xã hội loài người thế 

kỉ XVIII – TK XIX? 

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển. 

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.  

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc.  

D. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên nền tảng công 

nghiệp cơ khí.  

Câu 19. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì? 

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.  

B. Khẳng định vạn vật đều do chúa trời tạo ra. 

C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu, đưa khoa học trở thành một yếu tố gắn liền với sản xuất 

công nghiệp.  

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lí thần học.  

Câu 20. Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? 

A. Đây là thế kỉ con người bắt đầu tìm thấy sắt, ứng dụng sắt vào chế tạo máy móc. 

B. Với sự phát triển của kĩ thuật luyện kim vào thế kỉ XIX, sắt trở thành công cụ chế tạo máy 

móc. Các loại máy và động cơ hơi nước được ứng dụng rộng rãi. 

C. Là thế kỉ mà máy hơi nước được tìm ra và trở thành nguồn sống của các ngành công nghiệp.  

D. Là thế kỉ mà các sản phẩm máy móc được chế tạo từ sắt có giá bán rất cao, giai cấp tư sản 

thu được nhiều lãi lớn. 

 

II. Tự luận ( 5.0 điểm):  

Câu 1 (2.0 điểm).  

Phân chia các nước đế quốc hàng đầu vào hai nhóm “Đế quốc già” và “Đế quốc trẻ”. Nêu rõ lí 

do vì sao lại phân chia như vậy? 

Câu 2 (3.0 điểm).  

      Sau khi học xong bài về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nhiều 

bạn học sinh luôn thắc mắc rằng: các công ti độc quyền có khả năng chi phối nhà nước như thế 

nào? Ở Việt Nam có các công ti độc quyền hay không? 

 

 

..................HẾT................... 
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