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Phần 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

NĂNG LỰC HỌC SINH 

1. Định hướng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh 

giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung 

ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giáo dục 

phổ thông trong phạm vi cả nước đang thực hiện đổi mới đồng bộ các yếu tố: mục 

tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị và đánh giá chất lượng 

giáo dục.  

a) Về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục 

đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, 

rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo 

các Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp 

"Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 

5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 về đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, 

xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy; Công văn số 4612/BGDĐT - GDTrH ngày 

03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo 

định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; 

Công văn số 3817/BGDĐT - GDTrH ngày 15/8/2017 về hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; đẩy mạnh việc vận dụng dạy 

học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các 
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môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; 

tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn 

luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy 

học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ 

áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm - thực 

hành của học sinh. Việc đổi mới phương pháp dạy học như trên cần phải được 

thực hiện một cách đồng bộ với việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Cụ thể là: 

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy 

học thông qua việc sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống 

với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng 

cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao. . .  

Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần 

coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.  

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động 

viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật 

theo Công văn số 1290/BGDĐT- GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng 

cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức 

liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học theo 

Công văn số 3844/BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2016.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, 

phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với 

xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.  

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo 

Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần 

phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí 

nghiệm - thực hành; thi kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy 

tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; hội thi an toàn giao 

thông; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi 
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năng khiếu, các hoạt động giao lưu;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha 

mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập 

của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn 

vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, 

rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân 

tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các 

hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học 

sinh tham gia.  

- Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện tốt các dự án khác như: Chương 

trình giáo dục kĩ năng sống; Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối thoại Châu Á 

- Kết nối lớp học; Trường học sáng tạo; Ứng dụng CNTT đổi mới quản lý hoạt 

động giáo dục ở một số trường thí điểm theo kế hoạch số 10/KH-BGDĐT ngày 

07/01/2016 của Bộ GDĐT;  

b) Về kiểm tra và đánh giá 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục 

đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với việc đổi 

mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh. Cụ thể như sau: 

- Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc kiểm 

tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, 

nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá 

học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, 

công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.  

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các 

hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học 

sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, 

báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài 

trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể 

sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.  

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết 

cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý 
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lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài 

kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ 

của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với 

những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm 

tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần 

thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.  

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm 

học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu 

hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: 

+ Nhận biết: yêu cầu học sinh phải nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ 

năng đã học; 

+ Thông hiểu: yêu cầu học sinh phải diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả 

đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các 

hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến 

thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; 

+ Vận dụng: yêu cầu học sinh phải kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ 

năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn 

đề đã học; 

+ Vận dụng cao: yêu cầu học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để 

giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề 

đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề 

mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.  

Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng 

khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ 

yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng 

học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận 

dụng cao.  

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm 

khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; 

tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường 

ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học 
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xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề 

kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa 

chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng 

việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận 

trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh 

học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT- GDTrH ngày  

07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, 

Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12; tiếp tục triển khai đánh giá 

các chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở những 

nơi có điều kiện.  

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, 

bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu 

hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về 

câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên 

website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi. edu. vn) của sở/phòng GDĐT 

và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia 

các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các 

chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và 

kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.  

2. Nhiệm vụ và giâi pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh 

giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa 

phương, cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học, tập trung vào thực 

hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh; giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ 

động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và 

các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, 

tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích 

http://truonghocketnoi.edu.vn/
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cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực và 

phẩm chất của học sinh. Cụ thể như sau: 

a) Xây dựng bài học phù hợp với các hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy 

học tích cực 

Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo 

khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách 

giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các bài học (thực hiện trong 

nhiều tiết học) phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều 

kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ 

theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh 

theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể 

hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.  

b) Biên soạn câu hỏi/bài tập để sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động 

học và kiểm tra, đánh giá 

Với mỗi chủ đề bài học đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu 

(nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có 

thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy 

học. Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu 

đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, 

đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng.  

c) Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp dạy học tích cực 

Tiến trình dạy học mỗi bài học được tổ chức thành các hoạt động học của học 

sinh để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực 

hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy 

học được sử dụng.  

d) Tổ chức dạy học và dự giờ 

Trên cơ sở các bài học đã được xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn phân công 

giáo viên thực hiện bài học để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy. 

Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau: 
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- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với 

khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn 

thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích 

thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp 

nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.  

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi 

thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có 

biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".  

- Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học 

tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, 

thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh 

một cách hợp lí.  

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến 

thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.  

Mỗi bài học được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có thể 

được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ thực 

hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học 

được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáo viên cần phải đặt nó trong toàn bộ tiến 

trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử 

dụng khi phân tích bài học.  

e) Phân tích, rút kinh nghiệm bài học 

Quá trình dạy học mỗi bài học được thiết kế thành các hoạt động học của học 

sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp 

hoặc ở nhà. Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo quan 

điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc 

tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.  

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau: 
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Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương 

pháp dạy học được sử dụng.  

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt 

được của mỗi nhiệm vụ học tập.  

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức 

các hoạt động học của học sinh.  

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt 

động học của học sinh.  
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Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển 

giao nhiệm vụ học tập.  

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học 

sinh.  

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học 

sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.  

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, 

đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.  
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Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học 

sinh trong lớp.  

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ học tập.  

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.  

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ 

học tập của học sinh.  

3. Trách nhiệm của các cấp quân lý giáo dục 

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhà trường/trung 

tâm thường xuyên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự 

giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương 
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pháp tổ chức hoạt động dạy học; có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho 

giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng; có hình thức động viên, 

khen thưởng các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp 

dạy học và kiểm tra, đánh giá. Cụ thể là: 

a) Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo 

dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ 

cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới 

và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.  

Các cơ quan quản lí giáo dục và các nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ 

chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định 

tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo 

dục trung học. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của 

từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lí.  

b) Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lí chặt 

chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 

16/5/2012 của Bộ GDĐT khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; 

quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 

qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.   

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lí hoạt động 

dạy học, quản lý nhà giáo, quản lý kết quả học tập của học sinh, hỗ trợ xếp thời 

khoá biểu, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng 

đồng; quản lí thư viện trường học, tài chính. . . tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về giáo dục đào tạo.  

Đẩy mạnh việc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức hội 

nghị, hội thảo, tập huấn, họp; động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 

học sinh tham gia trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập 

huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lí giáo dục.  

 

 

 



 14 

Phần 2 

QUY TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ,  

BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

KHÁCH QUAN MÔN LỊCH SỬ 

I. Quy trình xây dựng đề kiểm tra 

Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau 

khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên 

người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc 

kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của 

học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp.  

Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

- Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: 

- Đề kiểm tra tự luận; 

- Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và câu 

hỏi dạng trắc nghiệm khách quan.  

Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách 

hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học 

để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính 

xác hơn.  

Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác 

nhau hoặc cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với 
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việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu 

bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận.  

Bước 3.  Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ 

năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các 

cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.  

Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số 

điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.  

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn 

cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng 

mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.  

(Các khung ma trận đề thi và hướng dẫn cụ thể được thể hiện chi tiết trong 

Công văn số 8773 đính kèm theo).  

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra như sau: 

B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương. . . ) cần kiểm tra;  

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy; 

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương. . . ); 

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; 

B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương. . . ) tương ứng với tỉ lệ 

%; 

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng; 

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.  

Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số 

câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ kiểm 

tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm.  



 16 

 

Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra 

cần đảm bảo các yêu cầu: 

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn 

gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.  

Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để học sinh có thể tự 

đánh giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric).  

Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm 

tra, gồm các bước sau: 

1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện 

những  sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung 

nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.  

2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với 

chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? 

Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? 

3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn 

chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện).  

4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.  

2. Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

a) Giới thiệu chung về trắc nghiệm khách quan 

- TNKQ là phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng hệ thống câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan.  

- Cách cho điểm TNKQ hoàn toàn không phụ thuộc vào người chấm.  

- Phân loại các câu hỏi 
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Các loại câu hỏi TNKQ 

- Trắc nghiệm nhiều lựa chọn  (Multiple choice questions) 

- Trắc nghiệm Đúng, Sai (Yes/No Questions) 

- Trắc nghiệm điền khuyết (Supply items) hoặc trả lời ngắn (Short Answer).  

- Trắc nghiệm ghép đôi (Matching items) 

So sánh câu hỏi/đề thi tự luận và trắc nghiệm khách quan 

Nội dung so sánh Tự luận Trắc nghiệm khách quan 

1- Độ tin cậy Thấp hơn Cao hơn 

2- Độ giá trị Thấp hơn Cao hơn 

3- Đo năng lực nhận thức Như nhau 

4- Đo năng lực tư duy Như nhau 

5- Đo Kỹ năng, kỹ sảo Như nhau 

6- Đo phẩm chất Tốt hơn Yếu hơn 
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7- Đo năng lực sáng tạo Tốt hơn Yếu hơn 

8- Ra đề Dễ hơn Khó hơn 

9- Chấm điểm Thiếu chính xác và  

thiếu khách quan hơn 

Chính xác  

và khách quan hơn 

10- Thích hợp  Qui mô nhỏ Qui mô lớn 

b) Quy trình viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan  
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Quy trình viết câu hỏi thô 
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Ví dụ 1: (Lớp 8) 

Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nƣớc vào giữa thế 

kỉ XIX, Nhật Bản đã 

A. Duy trì chế độ phong kiến.                                               

B. Tiến hành những cải cách tiến bộ.  

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.          

D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.  

Phân tích:  Các phương án và phương án đúng: 

Phương án A. Nhật Bản đang trong khủng hoảng  của chế độ phong kiến Mạc 

phủ vì vậy việc: Duy trì chế độ phong kiến là không phù.                                              

Phương án đúng là B. Đúng: Tiến hành những cải cách tiến bộ. Do chế độ 

phong kiến Nhật Bản khủng hoảng do vậy việc tiến hành cải cách là cần thiết 

trong bối cảnh lúc bấy giờ.  

Phƣơng án C: Trong bối cảnh Nhật Bản khủng hoảng và các nước phương 

Tây lại muốn dùng vũ lực đòi mở cửa thì không thể: Nhờ sự giúp đỡ của các nước 

tư bản phương Tây.  

Phương án D. Trong bối cảnh Nhật Bản khủng hoảng thì việc thiết lập lại chế 

độ Mạc Phù mới là không phù hợp.  

c) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQ) 

Câu MCQ gồm 2 phần:  

- Phần 1: câu phát biểu căn bản, gọi là câu dẫn hoặc câu hỏi (STEM) 

- Phần 2: các phương án (OPTIONS) để thí sinh lựa chọn, trong đó chỉ có 1 

phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại là phương án nhiễu 

(DISTACTERS).  

Câu dẫn 

Chức năng chính của câu dẫn: 

- Đặt câu hỏi; 

- Đưa ra yêu cầu cho HS thực hiện;      

- Đặt ra tình huống/ hay vấn đề cho HS giải quyết.  
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Yêu cầu cơ bản khi viết câu dẫn, phải làm HS biết rõ/hiểu: 

- Câu hỏi cần phải trả lời 

- Yêu cầu cần thực hiện 

- Vấn đề cần giải quyết 

Có hai loại phƣơng án lựa chọn: 

Phương án nhiễu - Chức năng chính: 

• Là câu trả lời hợp lý (nhưng không chính xác) đối với câu hỏi hoặc vấn đề 

được nêu ra trong câu dẫn.  

• Chỉ hợp lý đối với những HS không có kiến thức hoặc không đọc tài liệu 

đầy đủ.  

• Không hợp lý đối với các HS có kiến thức, chịu khó học bài 

Phương án đúng,  Phương án tốt nhất -  Chức năng chính: 

Thể hiện sự hiểu biết của HS và sự lựa chọn chính xác hoặc tốt nhất cho câu 

hỏi hay vấn đề mà câu hỏi yêu cầu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Các dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá KQHT - Những kiểu câu trắc 

nghiệm nhiều lựa chọn: 

1. Câu lựa chọn câu trả lời đúng 

2. Câu lựa chọn câu trả lời đúng nhất 

3. Câu lựa chọn các phương án trả lời đúng 
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4. Câu lựa chọn phương án để hoàn thành câu 

5. Câu theo cấu trúc phủ định 

6. Câu kết hợp các phương án 

d) Đặc tính của câu hỏi MCQ 

(Theo GS. BoleslawNiemierko) 

Cấp độ Mô tả 

Nhận biết 
Học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra 

chúng khi được yêu cầu 

Thông hiểu 

Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng, khi 

chúng được thể hiện theo cách tương tự như cách giáo viên đã 

giảng hoặc như các ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học.  

Vận dụng 

(ở cấp độ thấp) 

Học sinh có thể hiểu được khái niệm ở một cấp độ cao hơn “thông 

hiểu”, tạo ra được sự liên kết logic giữa các khái niệm cơ bản và có 

thể vận dụng chúng để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày 

giống với bài giảng của giáo viên hoặc trong sách giáo khoa.  

Vận dụng 

(ở cấp độ cao) 

Học sinh có thể sử dụng các kiến thức về môn học - chủ đề để giải 

quyết các vấn đề mới, không giống với những điều đã được học, 

hoặc trình bày trong sách giáo khoa, nhưng ở mức độ phù hợp 

nhiệm vụ, với kỹ năng và kiến thức được giảng dạy phù hợp với mức 

độ nhận thức này. Đây là những vấn đề, nhiệm vụ giống với các tình 

huống mà Học sinh sẽ gặp phải ngoài xã hội.  

e) Một số nguyên tắc khi viết câu hỏi MCQ 

- Câu hỏi viết theo đúng yêu cầu của các thông số kỹ thuật trong ma trận chi 

tiết đề thi đã phê duyệt, chú ý đến các qui tắc nên theo trong quá trình viết câu hỏi; 

- Câu hỏi không được sai sót về nội dung chuyên môn; 

- Câu hỏi có nội dung phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; không vi phạm 

về đường lối chủ trương, quan điểm chính trị của Đảng CSVN, của nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Câu hỏi chưa được sử dụng cho mục đích thi hoặc kiểm tra đánh giá trong 

bất cứ trường hợp nào trước đó;  
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- Câu hỏi phải là mới; không sao chép nguyên dạng từ sách giáo khoa hoặc 

các nguồn tài liệu tham khảo; không sao chép từ các nguồn đã công bố bản in 

hoặc bản điện tử dưới mọi hình thức; 

- Câu hỏi cần khai thác tối đa việc vận dụng các kiến thức để giải quyết các 

tình huống thực tế trong cuộc sống; 

- Câu hỏi không được vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ; 

- Các ký hiệu, thuật ngữ sử dụng trong câu hỏi phải thống nhất 

g) Kĩ thuật viết câu hỏi MCQ 

1. YÊU CẦU CHUNG 

1. Mỗi câu hỏi phải đo một kết quả học tập quan trọng (mục tiêu xây dựng) 

Cần xác định đúng mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá để từ đó xây dựng 

câu hỏi cho phù hợp.  

Ví dụ: bài kiểm tra bằng lái xe chỉ với mục đích đánh giá “trượt” hay “đỗ”. 

Trong khi bài kiểm tra trên lớp học nhằm giúp giáo viên đánh giá việc học tập, 

tiếp thu kiến thức của học sinh và điều chỉnh việc tổ chức dạy học của GV và hoạt 

động học tập của HS.  

2. Tập trung vào một vấn đề duy nhất: 

1 câu hỏi tự luận có thể kiểm tra được một vùng kiến thức khá rộng của 1 vấn 

đề. Tuy nhiên, đối với câu MCQ, người viết cần tập trung vào 1 vấn đề cụ thể hơn 

(hoặc là duy nhất).  

Ví dụ: 

- Với câu tự luận “Nêu tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 

1868 có những điểm gì nổi bật? (Lớp 8) 

- Với câu MCQ:  Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn cơ bản nhất dẫn đến sự 

bùng nổ của cách mạng là 

A. phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân  

B. nông dân với quý tộc phong kiến.  

C. đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.  
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D. công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.  

Với câu hỏi này chỉ yêu cầu học sinh về một vấn đề nhỏ của “Một trong 

những điểm gì nổi bật về tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 

1868 về việc các nước tư bản phương Tây và Mĩ dùng áp lực quân sự để đòi Nhật 

Bản phải mở cửa”. Hay nói cách khác: “Việc các nước tư bản phương Tây và Mĩ 

dùng áp lực quân sự để đòi Nhật Bản phải mở cửa” là một trong nhiều điểm nổi 

bật về tình hình của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868.  

3. Dùng từ vựng một cách nhất quán với nhóm đối tượng được kiểm tra: 

Cần xác định đúng đối tượng để có cách diễn đạt cho phù hợp.  

4. Tránh việc một câu trắc nghiệm này gợi ý cho một câu trắc nghiệm 

khác, giữ các câu độc lập với nhau 

Các học sinh giỏi khi làm bài trắc nghiệm có thể tập hợp đủ thông tin từ một 

câu trắc nghiệm để trả lời cho một câu khác. Trong việc viết các bộ câu hỏi trắc 

nghiệm từ các tác nhân chung, cần phải chú trọng thực hiện để tránh việc gợi ý này.  

Đây là trường hợp dễ gặp đối với nhóm các câu hỏi theo ngữ cảnh.  

5. Tránh các kiến thức quá riêng biệt hoặc câu hỏi dựa trên ý kiến cá nhân: 

Ví dụ: Lớp 8 

Phong trào đấu tranh nào là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử 

Trung Quốc? 

A. Nghĩa Hòa Đoàn 

B. Thái Bình Thiên Quốc 

C. Cuộc vận động Duy Tân 

D. Đại Cách mạng văn hóa vô sản.  

 Ngoài việc câu trả lời còn nhiều điều phải tranh cãi thì các tiêu chí để đánh 

giá "lớn nhất",  “mốcthời gian” cũng không rõ ràng.  

Nên sửa thành: 

Phong trào đấu tranh nào là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử 

Trung Quốc từ giữa thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20? 

A. Nghĩa Hòa Đoàn 
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B. Thái Bình Thiên Quốc 

C. Cuộc vận động Duy Tân 

D. Ngũ Tứ.  

6. Tránh sử dụng các cụm từ đúng nguyên văn trong sách giáo khoa 

Việc sử dụng các tài liệu trong sách giáo khoa quen thuộc cho ra các câu hỏi 

trắc nghiệm làm hạn chế việc học tập và kiểm tra trong phạm vi nhớ lại (có nghĩa 

là, học thuộc lòng các tài liệu của sách giáo khoa).  

7. Tránh việc sử dụng sự khôi hài: 

- Các câu trắc nghiệm có chứa sự khôi hài có thể làm giảm các yếu tố nhiễu 

có sức thuyết phục làm cho câu trắc nghiệm dễ hơn một cách giả tạo.  

- Sự khôi hài cũng có thể làm cho HS xem bài trắc nghiệm kém nghiêm túc hơn.  

Ví dụ: Pháp chú trọng xây dựng các công trình giao thông trong cuộc 

khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm  

A. thực hiện khai hóa văn minh, phục vụ ăn chơi vui vẻ cho nhân dân Việt Nam.  

B. phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân.  

C. phục vụ nhu cầu khai thác và đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.  

D. phát triển kinh tế, văn hóa ở vùng sâu vùng xa.  

8. Tránh viết câu KHÔNG phù hợp với thực tế: 

Ví dụ:  

Tại sao Pham Châu Trinh lại là đề ra xu hƣớng cải cách? 

A. Phan Châu Trinh sớn tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới.  

B. Do xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại.  

C. Do thất bại của phong trào Đông du của Phan Châu Trinh.  

D. Do xu thế “cải tổ” “cải cách, mở cửa” của thế giới lúc bấy giờ tác tác 

động đến.  



 26 

2. KỸ THUẬT VIẾT PHẦN DẪN 

1. Đảm bảo rằng các hướng dẫn trong phần dẫn là rõ ràng và việc sử dụng 

từ ngữ cho phép học sinh biết chính xác họ được yêu cầu làm cái gì 

Câu nên xác định rõ ràng ý nghĩa muốn biểu đạt, từ dùng trong câu phải rõ 

ràng, chính xác, không có sai sót và không được lẫn lộn.  

Ví dụ: (Lớp 8):  Đông Kinh nghĩa thục còn có hoạt động gì? 

A. Tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, hồ hào mở kinh doanh công 

thương, lên án bọn quan lại hủ bại… 

B. Tổ chức biểu tình chống chính quyền thực dân Pháp và tay sai.  

C. Tổ chức phong trào chống thuế.  

D. Tổ chức đưa yêu sách cho chính quyền thực dân Pháp đòi cải cách dân 

chủ.  

* Sửa lại là: 

Đông Kinh nghĩa thục ngoài giảng dạy chính thức còn có hoạt động gì? 

A. Tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, hô hào mở kinh doanh công 

thương, lên án bọn quan lại hủ bại… 

B. Tổ chức biểu tình chống chính quyền thực dân Pháp và tay sai.  

C. Tổ chức phong trào chống thuế.  

D. Tổ chức đưa yêu sách cho chính quyền thực dân Pháp đòi cải cách dân chủ.  

2.  Tránh sự dài dòng trong phần dẫn: 

Một số tiểu mục chứa các từ, cụm từ, hoặc câu hoàn toàn không có gì liên 

quan với trọng tâm của tiểu mục. Một lý do cho việc này là để làm cho các tiểu 

mục nhìn thực tế hơn. Dạng thức như vậy sẽ thích hợp trong trường hợp người 

làm bài trắc nghiệm phải lựa chọn, nhận biết sự kiện chính trong chuỗi thông tin 

nhằm giải quyết vấn đề.  
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Ví dụ:  

Câu 10. Nội dung chủ yếu của những thành tựu văn học, nghệ thuật từ 

đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX phản ánh nội dung gì? 

A. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động bị áp bức.  

B. Phản ánh sự bóc lột của tư sản và các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản.  

C. Phản ánh bản chất của chế độ tư bản.  

D. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội trong các tác phẩm của mình.  

* Nên sửa thành: 

Câu 10. Những thành tựu văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu 

thế kỉ XX phản ánh nội dung gì? 

A. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động bị áp bức.  

B. Phản ánh sự bóc lột của tư sản và các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản.  

C. Phản ánh bản chất của chế độ tư bản.  

D. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội trong các tác phẩm của mình.  

3. Nên trình bày phần dẫn ở thể khẳng định 

Khi dạng phủ định được sử dụng, từ phủ định cần phải được nhấn mạnh hoặc 

nhấn mạnh bằng cách đặt in đậm, hoặc gạch chân, hoặc tất cả các.  

Ví dụ: Chính sách nào KHÔNG nằm trong cải cách của vua RamaV? 

      A. Củng cố quyền lực cho giai cấp thống trị.    

      B. Cải cách hành chính, giáo dục, tài chính.  

      C. Ngoại giao mềm dẻo.     

      D. Nhân nhượng để giữ vững độc lập.  

III. KỸ THUẬT VIẾT CÁC PHƢƠNG ÁN LỰA CHỌN 

1. Phải chắc chắn có và chỉ có một phương án đúng hoặc đúng nhất đối 

với câu chọn 1 phương án đúng/đúng nhất 

Ví dụ:  

Đâu là nguyên nhân xâm lược Đông Nam Á của thực dân Âu - Mĩ? 

A. Đông Nam Á có nguồn lao động dồi dào, có nguồn tài nguyên phong phú.  
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B. Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á khủng hoảng, có vị trí chiến 

lược quan trọng.  

C. Đông Nam Á chậm cải cách, duy tân đất nước đưa đất nước phát triển.  

D. Vì Đông Nam Á có nền kinh tế chậm phát triển, lạc hậu.  

Đáp án đúng là B. Tuy nhiên, phương án A trong trường hợp này cũng đúng.  

2. Các phương án lựa chọn nên đồng nhất về mặt hình thức (độ dài, từ 

ngữ,…) 

Không nên để các câu trả lời đúng có những khuynh hướng ngắn hơn hoặc 

dài hơn các phương án khác.  

Tính đồng nhất có thể dựa trên căn bản ý nghĩa, độ dài, loại từ.  

Câu 10. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc có những chuyển 

biến quan trọng nào? 

 A. Kinh tế phát triển mạnh.  

 B. Sự thành lập các đảng phái chính trị.  

 C. Sự hình thành các tổ chức độc quyền, tăng cường xâm lược thuộc địa, 

chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.  

 D. Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.  

Phương án C quá dài, cần phải sửa lại độ dài của phương án.  

3. Tránh lặp lại một từ ngữ/thuật ngữ nhiều lần trong câu hỏi 

Câu gốc: Câu sửa: 

Vì sao trong cuộc đua giành giật thuộc 

địa của chiến tranh thế giới thứ nhất Đức 

là kẻ hung hăng nhất? 

A. Vì Đức là kẻ đứng đầu trong phe liên 

minh.  

B.  Vì Đức có tiềm lực về kinh tế và tham 

vọng mở rộng lãnh thổ.  

C.  Vì Giới cầm quyền Đức đã vạch sẳn 

kế hoạch chiến tranh.  

D.  Vì Đức có tiềm lực về kinh tế và quân 

sự nhưng ít thuộc địa.  

Vì sao trong cuộc đua giành giật thuộc 

địa của chiến tranh thế giới thứ nhất Đức 

là kẻ hung hăng nhất? 

A. Là kẻ đứng đầu trong phe liên minh 

phát xít.  

B. Có tiềm lực về kinh tế và tham vọng 

mở rộng lãnh thổ.  

C. Giới cầm quyền đã vạch sẵn kế hoạch 

chiến tranh.  

D. Tiềm lực về kinh tế và quân sự lớn 

mạnh nhưng ít thuộc địa.  
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4. Tránh sử dụng cụm từ “tất cả những phương án trên”, “không có 

phương án nào” 

Nếu như thí sinh có thông tin một phần (biết rằng 2 hoặc 3 lựa chọn cho là 

đúng/sai), thông tin đó có thể gợi ý thí sinh việc chọn lựa phương án tất cả những 

phương án trên hoặc Không có phương án nào 

5. Tránh các thuật ngữ mơ hồ, không có xác định cụ thể về mức độ như 

“thông thường”, “phần lớn”, “hầu hết”, chủ yếu. . . hoặc các từ hạn định cụ 

thể như “luôn luôn”, “không bao giờ”, “tuyệt đối”… 

Các từ hạn định cụ thể thường ở mức độ quá mức và do đó chúng ít khi nào 

làm nên câu trả lời đúng 

Ví dụ:  

Nguyên nhân chủ yếu của chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.  

B. tình hình căng thẳng ở Ban-căng từ 1912-1913.  

C. thái tử Áo-Hung bị người Séc-bi ám sát.  

D. Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thuộc địa.  

Sửa thành: 

Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.  

B. tình hình căng thẳng ở Ban-căng từ 1912-1913.  

C. thái tử Áo-Hung bị người Séc-bi ám sát.  

D. Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thuộc địa.  

4. LƢU Ý ĐỐI VỚI PHƢƠNG ÁN NHIỄU 

1. Phương án nhiễu không nên “sai” một cách quá lộ liễu; 

Ví dụ:  

Sau cách mạng 1905-1907, nước Nga quân chủ chuyên chế theo thế chiến 

chính trị nào? 

A. Xã hội chủ nghĩa 

B. Dân chủ đại nghị 
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C. Quân chủ chuyên chế 

D. Quân chủ lập hiến 

Thí sinh sẽ dễ dàng biết được là nước Nga theo chể chế chính trị quân chủ 

chuyên chế.  

2. Lưu ý đến các điểm liên hệ về văn phạm của phương án nhiễu có thể 

giúp học sinh nhận biết câu trả lời 

Đảng Công nhân quốc gia xã hội Đức còn có tên gọi khác là gì? 

A. Đảng Quốc xã.  

B. Đảng Cộng sản.  

C. Đảng Liên minh xã hội.  

D. Đảng Liên mình dân chủ.  

Phương án "B” có thể bị loại bỏ ngay vì không cùng dạng ngữ pháp.  

 

 

 

 



 31 

Phần 3 

VẬN DỤNG QUI TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG  

MA TRẬN ĐỀ, BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

KHÁCH QUAN TRONG MÔN LỊCH SỬ 

1. Qui trình xây dựng đề kiểm tra môn Lịch sử 

Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau 

khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên 

người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ 

chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây 

dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp.  

Mục tiêu của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm giúp cho học sinh có 

được những kiến thức cơ bản, cần thiết về lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới ; góp 

phần hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, 

đất nước, truyền thống dân tộc, cách mạng, bồi dưỡng các năng lực tư duy, hành 

động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội.  

Môn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh đạt được:   

Về kiến thức 

Nắm vững sự kiện lịch sử tiêu biểu, những bước phát triển chủ yếu, những 

chuyển biến quan trọng của lịch sử thế giới từ thời nguyên thuỷ đến nay. Chú 

trọng đến những nội dung quan trọng nhất để hiểu biết về quá trình phát triển của 

lịch sử loài người, những nền văn minh, những mô hình xã hội tiêu biểu, lịch sử 

các nước trong khu vực và các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng lớn, liên quan 

đến lịch sử nước ta.  
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Hiểu biết về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến nay, 

trên cơ sở nắm vững những sự kiện tiêu biểu của từng thời kì, những chuyển biến 

lịch sử và sự phát triển hợp quy luật của lịch sử dân tộc trong sự phát triển chung 

của thế giới.  

Hiểu biết về một số nội dung cơ bản, cần thiết về nhận thức xã hội như: kết 

cấu xã hội loài người, mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ cấu hệ thống xã hội, 

vai trò to lớn của sản xuất (vật chất, tinh thần) trong tiến trình lịch sử, vai trò của 

quần chúng nhân dân và cá nhân, nguyên nhân và động lực tạo ra các chuyển biến 

lịch sử, quy luật vận động của lịch sử. . .  

Về kĩ năng 

 Hình thành các kĩ năng cần thiết trong học tập bộ môn như: 

+ Xem xét các sự kiện lịch sử trong các quan hệ không gian, thời gian (đồng 

đại, lịch đại).  

+ Làm việc với sách giáo khoa và các nguồn sử liệu.  

+ Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, 

nhân vật lịch sử.  

 Bồi dưỡng năng lực phát hiện, đề xuất và giải quyết các vấn đề trong học tập 

lịch sử (điều tra, thu thập, xử lí thông tin, nêu dự kiến giải quyết vấn đề, tổ chức 

thực hiện dự kiến, kiểm tra tính đúng đắn của kết quả, thông báo, trình bày về kết 

quả, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và để tiếp nhận kiến thức 

mới. . . ).  

Hình thành năng lực tự học, tự làm giàu tri thức lịch sử cho học sinh thông 

qua các nguồn sử liệu khác nhau (đã có và phát hiện mới).  

Về thái độ 

Có tình yêu quê hương, đất nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào 

dân tộc, có thái độ trân trọng đối với các di sản lịch sử dựng nước và giữ nước của 

dân tộc.  

Trân trọng nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới, có tinh thần quốc tế 

chân chính, vì hoà bình, tiến bộ xã hội.  

Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch 

sử nhân loại và lịch sử dân tộc.  
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Có những phẩm chất cần thiết nhất của người công dân: thái độ tích cực trong 

việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với đất nước  cộng đồng ; yêu lao động 

; sống nhân ái, có kỉ luật, tôn trọng và làm theo luật pháp, đoàn kết dân tộc và 

quốc tế. . .  

Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

Đề kiểm tra có các hình thức sau: 

1) Đề kiểm tra tự luận; 

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và 

câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan.  

Trong kiểm tra 1 tiết, cuối học kì và cuối năm học vẫn có thể vận dụng kết 

hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận một cách hợp lý.  

Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra  

a) Khái niệm về ma trận đề  

Xây dựng ma trận đề  là khâu quan trọng nhất của quy trình biên soạn đề thi/ 

kiểm tra. Ma trận đề là bảng mô tả tiêu chí của đề thi/kiểm tra gồm hai chiều, một 

chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ 

tư duy của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có 

vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao). Vận dụng ở mức độ cao có thể 

hiểu là các mức độ phân tích, tổng hợp và đánh giá.  

Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số 

điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. Số lượng câu hỏi của 

từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời 

gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng 

cấp độ tư duy.  

- Từ thực trạng về kiểm tra đánh giá trong trường phổ thông hiện nay: việc 

biên soạn câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra chưa khoa học, chưa thể hiện được mức độ 

phân hóa học sinh, một bộ phận GV ra đề kiểm tra với mục đích làm sao để chấm 

dễ, chấm nhanh nên kết quả đánh giá chưa khách quan. Phần lớn GV chưa quan 

tâm đến quy trình soạn đề kiểm tra nên các bài kiểm tra còn mang tính chủ quan 

của người dạy.  



 34 

- Việc cần thiết phải đổi mới kiểm tra đánh giá: khi xây dựng đề thi/kiểm tra 

đánh giá, bao giờ cũng cần phải xác định mục tiêu là gì? Những kiến thức, kỹ 

năng hay năng lực nào cần đánh giá. Có những phương pháp, kỹ thuật nào trong 

kiểm tra, đánh giá? Và, sử dụng kết quả kiểm tra đó như thế nào?. . . Kiểm tra 

đánh giá là một phần không thể thiếu được của quá trình dạy học, do đó, ít nhất nó 

phải vì sự tiến bộ của học sinh. Có nghĩa là phải cung cấp những thông tin phản 

hồi để mỗi học sinh biết mình tiến bộ đến đâu? Biết mình làm chủ được kiến thức, 

kỹ năng này ở mức nào và phần nào còn hổng… những sai sót nào trong nhận 

thức học sinh thường mắc… qua đó điều chỉnh quá trình dạy và học.  

b) Yêu cầu khi xây dựng ma trận đề 

- Việc xây dựng đề và ma trận đề đòi hỏi GV phải đầu tư nhiều thời gian, 

nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, đối tượng được kiểm tra, đánh giá.  

- Trong quá trình biên soạn ma trận đề  việc sắp xếp các mức độ tư duy vào 

đúng vị trí của các ô trong ma trận có thể sẽ có các cách hiểu khác nhau giữa các 

GV. Với đặc thù các môn khoa học xã hội, để sắp xếp đúng đòi hỏi người GV 

phải biết phân tích nội hàm của các chuẩn, nếu chỉ căn cứ vào động từ đứng trước 

chuẩn để sắp xếp có thể sẽ không đúng với mức độ của chuẩn.  

- Biên soạn đề và ma trận đề theo quy trình này, vai trò của các tổ 

trưởng/nhóm trưởng chuyên môn rất quan trọng. Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng 

chuyên môn phải biết tập hợp GV trong tổ làm việc nhóm cùng nhau xây dựng ma 

trận, biên soạn các câu hỏi xây dựng thành thư viện câu hỏi và bài tập, trên cơ sở 

đó việc biên soạn đề kiểm tra sẽ tạo được sự thống nhất hơn.  

c) Qui trình xây dựng ma trận đề 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính 

cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: 

nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở 

cấp độ cao).  

Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số 

điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.  

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn 

cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng 

mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.  
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ) 

Tên Chủ đề  

(nội dung, 

chương…) 

Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận dụng Vận dụng 

cao 

Cộng 

Chủ đề 1 

 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

 

Số câu  

Số điểm       

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

. . . điểm=. 

. . %  

Chủ đề 2 

 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KN cần 

kiểm tra 

 

Số câu  

Số điểm       

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

. . . điểm=. 

. . %  

. . . . . . . . . . . . .       

. . . . . . . . . . . . . . .       

Chủ đề n 

 

Chuẩn KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn KT, 

KNcần 

kiểm tra 

 

Số câu  

Số điểm       

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

. . . điểm=. 

. . %  

Tổng số câu  

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ) 

Tên chủ đề  

(nội dung, 

chương…) 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

Chủ đề 1  

 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

 

Số câu  

Số điểm  Tỉ 

lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

. . . 

điểm=. 

. . %  

Chủ đề 2 

 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm tra 

Chuẩn 

KT, 

KNcần 

kiểm 

tra 

 

Số câu  

Số điểm  Tỉ 

lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số 

điểm 

Số câu 

. . . 

điểm=. 

. . %  

Tổng số câu  

Tổng số 

điểm 

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số 

điểm 

* Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra:  

B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương. . . ) cần kiểm tra;  

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy; 

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương. . . ); 

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; 
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B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương. . . ) tương ứng với tỉ lệ 

%; 

B6. Tính số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng; 

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.  

Lưu ý: Qui trình xây dựng ma trận đề đã được triển khai trong Công văn 

8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 12 năm 2010.  

Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: mức độ các câu 

hỏi và số lượng câu hỏi và tổng số câu hỏi do ma trận đề quy định.  

Bước 5. Xây dựng hƣớng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra 

cần đảm bảo các yêu cầu: 

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn 

gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.  

Cách tính điểm 

a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan  

Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi.  

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm.  

Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả lời 

đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm.  

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

ax

10

m

X

X
, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề.  

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được1 điểm, một 

học sinh  làm được 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là: 
10.32

8
40

  điểm.  
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b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Điểm toàn bài là 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗiphầnTL, TNKQ 

theo nguyên tắc:số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiếnhọc sinh hoàn 

thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau.  

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và70% thời gian dành cho TL 

thì điểm cho từng phần lần lượt là 3điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu TNKQ thì mỗi 

câu trả lời đúngsẽ được 
3

0,25
12

 điểm.  

Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm cho 

mỗi phầntheo nguyên tắc:số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiếnhọc 

sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 điểm, sai được 0 

điểm.  

Khi đócho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL theo công 

thức sau:  

 

.TN TL
TL

TN

X T
X

T
 ,  trong đó 

+ XTNlà điểm của phần TNKQ; 

+ XTL là điểm của phần TL;  

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL.  

+  TTNlà số thời gian dành cho việc trả lời phần 

TNKQ.  

Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức:  

ax

10

m

X

X
, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề.  

Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian dành 

cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của phần tự 

luận là:
12.60

18
40

TLX   . Điểm của toàn bài là: 12 + 18 = 30. Nếu một học sinh 

đạt được 27 điểm thì qui về thang điểm 10 là:
10.27

9
30

  điểm.  

c. Đề kiểm tra tự luận 

Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bước từ B3 đến B7 phần Thiết lập ma 

trận đề kiểm tra.  
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Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm 

tra, gồm các bước sau: 

1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện 

những  sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung 

nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.  

2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với 

chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? 

Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? 

3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn 

chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện).  

4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.  

2. Kĩ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 

môn Lịch sử 

2. 1. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và biên soạn câu hỏi  

Để viết được các nội dung (chuẩn) cần đánh giá vào bảng ma trận đề cần 

nhận thức đúng về các mức độ nhận thức trong kiểm tranh đánh giá môn Lịch sử. 

Cụ thể như sau: 

Mức độ Mô tả 

Nhận biết 

Ở mức độ này yêu cầu Học sinh nhận biết, tái hiện, ghi nhớ, liệt kê, 

trình bàyđược sự kiện, hiện tượng lịch sử, kể tên nhân vật lịch sử cụ 

thể, nêu diễn biến các cuộc kháng chiến, chiến dịch… 

Ví dụ: Nêu được tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước 

năm 1868; Nêu được tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc 

xâm lược của thực dân Pháp (lớp 8). Trình bày được những quyết định 

của Hội nghị Ianta, nguồn gốc, đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học 

- kĩ thuật Hội nghị thành lập Đảng, các sự kiện của Cách mạng tháng 

Tám năm 1945, những sự kiện lịch sử ở mốc năm 1954, 1975, 1986, 

những thành tựu cơ bản về kinh tế, chính trị trong công cuộc đổi 

mới…(lớp 9)  
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Thông hiểu  

HS phải hiểu bản chất sự kiện, hiện tượng lịch sử, … (như đã đề 

cập ở trên), giải thích được các nội dung kiến thức lịch sử quan hệ giữa 

sự kiện LS (học lịch sử không chỉ một sự kiện đơn lẻ mà là chuỗi các 

sự kiện có mối quan hệ, ảnh hưởng, tác động với nhau) 

VD: Giải thích được lý do cuộc Cải cách Minh Trị có ý nghĩa như là 

cuộc cách mạng tư sản; Giải thích được tại sao Pháp lại chọn Đà Nẵng 

làm mục tiêu tấn công đầu tiên. (lớp 8); làm sáng tỏ nguyên nhân bùng 

nổ, thành công hay thất bại của các cuộc đấu tranh, các phong trào yêu 

nước, phong trào cách mạng trong những năm sau Chiến tranh thế giới 

thứ nhất, xác định được mối quan hệ của các sự kiện với hoàn cảnh 

lịch sử, với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước; 

những tác động của tình hình thế giới đối với lịch sử Việt Nam. . . (lớp 

9) 

Vận dụng 

 

Đòi hỏi học sinh phải biết so sánh, phân tích, tìm ra mối liên hệ các 

nội dung kiến thức lịch sử trên cơ sở đó biết khái quát, xâu chuỗi phân 

biệt sự giống và khác nhau.  Ví dụ: So sánh được các vấn đề, nội dung, 

sự kiện, hiện tượng lịch sử: như so sánh sự khác nhau giữa cuộc cách 

mạng tư sản Pháp với cuộc chiến tranh giành độc lập của 12 thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ (lớp 8); hay so sánh được sự gống nhau giữa tình hình 

Việt Nam trước khi Pháp xâm lược với tình hình Nhật Bản trước cuộc 

cải cách Minh Trị (lớp 8) phong trào cách mạng 1930-1931 với phong 

trào dân chủ 1936-1939. . . (lớp 9) 

Vận dụng 

cao  

Ở mức độ này đòi hỏi trên cơ sở hiểu bản chất sự kiện, hiện tượng 

lịch sử, yêu cầu HS đánh giá, nhận xét, bày tỏ những chính kiến, quan 

điểm, thái độ về các các nội dung kiến thức lịch sử; biết lập luận, biết 

liên hệ vận dụng những kiến thức lịch sử đang học để giải quyết những 

tình huống trong học tập và những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống; 

biết rút ra những bài học kinh nghiệm từ trong học tập.  

Ví dụ: Học sinh đánh giá, nhận xét bày tỏ ý kiến về một biến cố lịch 

sử, một nhận định về sự kiện hay quá trình lịch sử. . . Hay như biết rút 

ra những bài học kinh nghiệm như: nhận xét về thái độ của triều đình 

Huế đối với  cuộc xâm lược của thực dân Pháp (lớp 8);  nhận xét về bài 

học của phong trào cách mạng 1930 -1931, 1936-1939, Cách mạng 

tháng Tám, trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài 1945-1946, 

trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mĩ, trong công 

cuộc đổi mới. Liên hệ kiến thức với những vấn đề trong cuộc sống hiện 

nay: ô nhiễm môi trường, xung đột trên thế giới, tranh chấp biên giới, 
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biển đảo, xu thế toàn cầu hóa. . . .  

Để thuận lợi cho việc xác định mục tiêu về mức độ nhận thức của của HS 

trong học tập và kiểm tra, đánh giá, các nhà giáo dục đã đưa về các bậc:  

Biết (bậc 1): Với các động từ: nêu, liệt kê, trình bày, kể tên, v. v.  

Hiểu (bậc 2 ): Với các động từ: giải thích, lí giải, tại sao, vì sao. v. v.  

Vận dụng thấp (bậc 3): Với các động từ: lập niên biểu, phân biệt, thiết lập 

mối quan hệ, phân tích, so sánh, chứng minh, khái quát. v. v.  

Vận dụng cao (bậc 4): Với các động từ: bình luận, nhận xét, đánh giá, rút ra 

bài học lịch sử, liên hệ với thực tiễn vv… 

* Lƣu ý: Sự phân biệt giữa các mức độ trong kiểm tra, đánh giá chỉ mang 

tính tương đối. Giữa các mức độ đôi khi khó có thể tách bạch.  

2. 2. Ví dụ bảng mô tả tiêu chí cụ thể đối với một nội dung/bài 

Lịch sử lớp 8 

NHẬT BẢN 

* BẢNG MÔ TẢ  

Nội dung Nhận biết 

(Mô tả yêu cầu 

cần đạt) 

Thông hiểu 

(Mô tả yêu cầu 

cần đạt) 

Vận dụng 

(Mô tả yêu cầu 

cần đạt) 

Vận dụng 

cao 

(Mô tả yêu 

cầu cần đạt) 

1. Nhật 

Bản từ đầu 

thế kỉ XIX 

đến trƣớc 

năm 1868 

- Nêu được tình 

hình Nhật Bản từ 

đầu thế kỉ XIX 

đến trước năm 

1868 

- Nêu được tình 

hình Nhật Bản 

trước nguy cơ 

xâm lược của 

các nước 

phương Tây và 

Mĩ.  

- Lý giải được lý 

do Nhật Bản phải 

tiến hành cải 

cách.  

- Giải thích được 

những thách 

thức nghiêm 

trọng của chế độ 

Mạc Phủ ở Nhật 

Bản giữa thế kỉ 

XIX đứng.  

So sánh được 

sự giống nhau 

trước cuộc cải 

cách ở Nhật 

Bản và ở Xiêm 

về chính sách 

đối ngoại.  

Nhận xét 

được về sự 

lựa chọn chon 

đường  giải 

quyết khủng 

hoảng ở Nhật 

Bản.  

2. Cuộc …………. .  ……………….  ………….  ………… 
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Duy tân 

Minh trị 

 

……. .  …………. .  ……………….  ………….  ………… 

 

……. .  …………. .  ……………….  ………….  ………… 

 

 

* BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. NHẬN BIẾT 

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế ở Nhật Bản nằm trong 

tay của ai? 

A. Thiên Hoàng.      B. Tư sản.  

C. Tướng quân.      D. Thủ tướng.  

Câu 2. Ngoài Mĩ, còn những nƣớc đế quốc nào bắt Nhật kí hiệp ƣớc bất 

bình đẳng? 

A. Anh, Pháp, Nga, Hà Lan.    B. Anh, Pháp, Đức, Áo.  

C. Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.   D. Anh, Pháp, Nga, Đức.  

Câu 3. Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nƣớc vào 

giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã 

A. Duy trì chế độ phong kiến.                                               

B. Tiến hành những cải cách tiến bộ.  

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.          

D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.  

2. THÔNG HIỂU 

Câu 1. Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách? 

A. Để duy trì chế độ phong kiến.  

B. Để thoát khỏi nước phong kiến lạc hậu.  

C. Để tiêu diệt Tướng quân.  

D. Để bảo vệ quyền lợi quý tộc phong kiến.  
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Câu 2. Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trƣớc nguy cơ 

và thử thách nghiêm trọng gì? 

A. Nhân dân trong nước nổi dậy chống đối                 

B. Nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược 

C. Mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt.  

D. Các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa 

3. VẬN DỤNG THẤP 

Câu 1: Trƣớc cuộc cải cách Nhật Bản và Xiêm giống nhau thế nào về đối 

ngoại? 

A. Đứng trước nguy cơ bị xâm lược của Mĩ.  

B. Đứng trước nguy cơ xâm bị  lược của CNTB.  

C. Đứng trước nguy cơ bị  xâm lược của Anh, Pháp.  

D. Đứng trước nguy cơ bị  xâm lược của Mĩ và Anh, Pháp.  

4. VẬN DỤNG CAO 

Câu 1. Biện pháp đúng và mới để giải quyết khủng hoảng trầm trọng ở Nhật 

Bản từ giữa thế kỉ XIX là gì? 

A. Tiếp tục duy trì chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ để bị các nước phương 

Tây xâu xé.  

B. Thay đổi nhân sự trong chính quyền phong kiến Nhật Bản, đưa những 

người có tư tưởng tiến bộ năm chính quyền.  

C. Tiến hành duy tân đất nước, đưa Nhật Bản phát triển theo con đường tư 

bản chủ nghĩa.  

D. Tăng cường quan hệ, hợp tác với các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây 

và Mĩ.  

2. 2. Kĩ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 

(MCQ) 

Trong kiểm tra, đánh giá môn lịch sử có nhiều loại câu hỏi, bài tập TNKQ: 

Đúng – Sai; Điền thế/Điền khuyết; Phân loại; Đối chiếu/Cặp đôi; Câu hỏi sử dụng 

tư liệu, đồ dùng trực quan; Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choise Questions – 

MCQ). Hiện nay, để sử dụng cho kì thi THPT Quốc gia thì câu hỏi MCQ được sử 
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dụng phổ biến, các dạng khác như điền thế, phân loại, sử dụng tư liệu, đồ dùng 

trực quan nếu sử dụng thì đều đưa về dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ).  

a) Bản chất của câu hỏi MCQ Lịch sử: 

Câu hỏi MCQ Lịch sử thường gồm hai phần:  

Phần 1: Câu dẫn (STEM) nhằm nêu ra vấn đề, cung cấp thông tin cần thiết 

giúp học sinh hiểu rõ câu trắc nghiệm muốn hỏi gì, yêu cầu gì? 

Phần 2:  Các phƣơng án (OPTIONS) để thí sinh lựa chọn (trong đó chỉ có 1 

phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại là phương án nhiễu 

(DISTACTERS).  

Ví dụ:  

Câu dẫn: Dƣới dạng câu hỏi Phần lựa chọn 

Nội dung nào đƣợc coi là nhân tố 

“chìa khóa” trong cải cách Minh Trị 

ở Nhật Bản? 

 

A. Xóa bỏ chế độ Mạc Phủ, thành lập chính 

phủ mới.  

B. Thống nhất thị trường, tự do mua bán.  

C. Quân sự được tổ chức và huấn luyện theo 

kiểu phương Tây.  

D. Chú trọng nội dung khoa học –kĩ thuật 

trong chương trình giảng dạy, cử những học 

sinh giỏi đi học nước ngoài.  

 

 

Câu dẫn: Dƣới một câu chƣa hoàn 

chỉnh (câu hỏi bỏ lửng) 

Phần lựa chọn 

Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa 

thế kỉ XIX đứng trƣớc nguy cơ và 

thử thách nghiêm trọng là 

 

A. nhân dân trong nước nổi dậy chống đối                 

B. nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược 

C. các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản 

phải mở cửa.  

D. mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng 

gay gắt.  
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Chức năng chính của câu dẫn: 

- Đặt câu hỏi.  

- Đưa ra yêu cầu cho học sinh thực hiện.  

- Đặt ra tình huống/hay vấn đề cho học sinh giải quyết.  

- Yêu cầu cơ bản khi viết câu dẫn, phải làm cho học sinh biết rõ/hiểu: 

+ Câu hỏi cần phải trả lời.  

+ Yêu cầu cần thực hiện.  

+ Vấn đề cần giải quyết.  

Các phương án lựa chọn của loại câu hỏi này đa dạng, phong phú đòi hỏi học 

sinh phải có vốn kiến thức, sự hiểu biết mới chọn được phương án trả lời đúng, 

nếu được xây dựng tốt sẽ có độ tin cậy cao về đánh giá năng lực nhận thức toàn 

diện của học sinh.  

Phƣơng án nhiễu: 

- Là câu trả lời hợp lý (nhưng không chính xác) đối với câu hỏi hoặc vấn đề 

được nêu ra trong câu dẫn.  

- Chỉ hợp lý đối với những học sinh không có kiến thức hoặc không đọc tài 

liệu đầy đủ.  

- Không hợp lý đối với các học sinh có kiến thức, chịu khó học bài.  

Chức năng chính của các phương án lựa chọn: Thể hiện sự hiểu biết của học sinh 

và sự lựa chọn chính xác hoặc tốt nhất cho câu hỏi hay vấn đề mà câu hỏi yêu cầu.  

b) Những yêu cầu, nguyên tắc khi viết các câu hỏi MCQ Lịch sử:  

- Nội dung dẫn dắt phải rõ ràng, đơn giản, ngắn gọn, có ý nghĩa, làm sao HS 

chỉ hiểu theo một cách. Phần lựa chọn phải tránh nêu vấn đề quá sức hay quá dễ 

đối với học sinh (nếu là câu chưa hoàn chỉnh thì phương án lựa chọn phải có ý 

nghĩa hoàn chỉnh).  

- Phần dẫn và phần lựa chọn đều nên tránh những chi tiết phức tạp, không 

cần thiết, vượt quá trình độ học sinh.  

- Khi soạn câu hỏi, bài tập không được để lộ rõ ý chính của câu trả lời mà học 

sinh có thể đoán nhận ngay qua cách dùng từ, hành văn hoặc cách sắp xếp các câu 
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lựa chọn. Tránh tình trạng phần dẫn có nội dung không rõ ràng, câu hỏi có nhiều 

hơn một phương án đúng hoặc không có phương án nào đúng. Thông thường chỉ 

có một phương án cho câu trả lời đúng, các phần cấu tạo sao cho đa dạng, hợp lí 

để giảm cơ may đoán trúng của học sinh.  

- Các phương án nhiễu phải có vẻ hợp lý và “hấp dẫn” như phương án đúng 

cả về hình thức và nội dung; Nên dùng 4 phương án chọn; Chỉ có 1 phương án 

đúng nhất; Đảm bảo cho câu gốc nối liền với phương án chọn đúng ngữ pháp; 

Tránh dùng câu phủ định, đặc biệt phủ định 2 lần; Tránh làm dụng phương án “Tất 

cả các câu trên đều đúng” hoặc “Tất cả các phương án trên đều sai”. Tránh tạo 

phương án đúng quá khác biệt với các phương án sai; Sắp xếp các phương án theo 

thứ tự ngẫu nhiên…  

- Mỗi câu hỏi phải đo một kết quả học tập quan trọng (mục tiêu xây dựng). 

Câu nên xác định rõ ràng ý nghĩa muốn biểu đạt, từ dùng trong câu phải rõ ràng, 

chính xác, không có sai sót và không được lẫn lộn.  

- Cần xác định đúng mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá để từ đó xây dựng 

câu hỏi cho phù hợp.  

- Số phương án lựa chọn càng nhiều thì khả năng đoán đúng càng nhỏ.  

- Lựa chọn cách biểu đạt, yêu cầu là thống nhất, đơn giản. Tốt nhất là ngắn 

gọn dễ hiểu, những từ đã dùng trong câu dẫn thì không dùng lại ở bất kì phương 

án lựa chọn nào nữa.  

- Không thể sử dụng các phương án sai quá rõ ràng, mà nên sử dụng những 

phương án có liên hệ lôgíc nhất định tới chủ đề, tức là cò tính chân thực giả định 

hoặc hình như hợp lí, đồng thời tăng thêm tính tương đồng giữa các phương án 

lựa chọn. Trong quá trình biên soạn câu trắc nghiệm MCQ, nguồn gốc của những 

phương sai chủ yếu lấy từ trong giờ học học sinh đưa ra câu hỏi, hay trong bài tập 

ngoài giờ, thường có những sai sót. Để có được những phương án làm nhiễu hoặc 

nhiều khi có thể định ra những câu trả lời có nội dung tương ứng để cho học sinh 

trả lời, sau đó căn cứ vào những sai sót học sinh đưa ra trong khi trả lời mà lại 

định ra các phương án nhiễu.  

- Câu hỏi không được sai sót về nội dung chuyên môn, nằm trong nội dung 

kiến thức Lịch sử lớp THCS 



 47 

- Câu hỏi phải là mới; không sao chép nguyên dạng từ sách giáo khoa hoặc 

các nguồn tài liệu tham khảo; không sao chép từ các nguồn đã công bố bản in hoặc 

bản điện tử dưới mọi hình thức; 

- Câu hỏi cần khai thác tối đa việc vận dụng các kiến thức để giải quyết các 

tình huống thực tế trong cuộc sống; 

- Các ký hiệu, thuật ngữ sử dụng trong câu hỏi phải thống nhất.  

c) Cách thức xây dựng câu hỏi MCQ 

Có nhiều cách xây dựng câu hỏi MCQ: 

* Câu trắc nghiệm MCQ có câu dẫn dưới dạng là một câu hỏi thì nối với 

phương án trả lời đều viết hoa ở đầu câu và có dấu chấm ở cuối câu.  

Ví dụ: Cuộc cải cách Duy Tân Minh trị ở Nhật Bản đƣợc tiến hành trên 

các lĩnh vực nào? 

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.  

B. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa- giáo dục.  

C. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.  

D. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ.  

* Câu trắc nghiệm MCQ có câu dẫn là một câu chưa hoàn chỉnh thì nối 

với phương án trả lời chỉ có tên riêng, tên địa danh mới viết hoa ở đầu câu và có 

dấu chấm ở cuối câu.  

Ví dụ:  

Câu 7. Tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật là  

A. cách mạng tư sản    

B. chiến tranh đế quốc phi nghĩa.  

C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.     

D. cách mạng tư sản không triệt để.  

* Câu trắc nghiệm MCQ có câu dẫn là một câu phủ định thì phải in đậm từ 

phủ định.  

Ví dụ: Chính sách nào Không nằm trong cải cách của vua Rama V ở Xiêm? 

A. Củng cố quyền lực cho giai cấp thống trị.    

B. Cải cách hành chính, giáo dục, tài chính.  
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C. Ngoại giao mềm dẻo.     

D. Nhân nhượng để giữ vững độc lập.  

Lưu ý, khi xây dựng câu hỏi dạng MCQ cần xác định chắc chắn câu trả lời 

đúng rồi mới lựa chọn xây dựng câu dẫn và các phương án nhiễu. Tốt nhất nên để 

ý/vấn đề hỏi lên phần đầu câu dẫn và ưu tiên xây dựng câu dẫn dưới dạng câu hỏi, 

hạn chế dạng câu phủ định.  

* Có thể cho các sự kiện sắp xếp để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm.  

Ví như: Lựa chọn các sự kiện lịch sử sau để chứng tỏ triều Nguyễn từng 

bước đầu hàng thực dân Pháp? 

1. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất 

2. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Hác- măng 

3. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt 

4. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất 

 A. 1,3,4,2 

 B. 1,4. 2, 3 

 C. 1,2,3,4 

 D. 1,3,2,4 

* Có thể sử dụng tranh ảnh để xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm:  

Ví dụ: 

Sự kiện “chè Bô-

xtơn” được coi là ngòi 

nổ của cuộc chiến tranh. 

Sự kiện này phản ánh 

điều gì? 

A. Nhân dân Bắc 

Mĩ phản kháng lại sự 

ngăn cản sản xuất chè 

của thực dân Anh tại 

Bắc Mĩ 

B. Nhân dân Bắc 
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Mĩ không ưa chuộng chè của nước Anh 

C. Nhân dân Bắc Mĩ phản đối chính sách thuế khóa nặng nề của chính phủ Anh 

D. Thổ dân da đỏ muốn được bình đẳng sản xuất buôn bán với người da trắng 

* Có thể sử dụng điền khuyết để xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm:  

Ví dụ: Bản Hiệp ƣớc 6-6-1884 (Hiệp ƣớc Patơnốt) gồm 19 điều khoản, 

căn bản dựa trên Hiệp ƣớc Hácmăng, nhƣng đƣợc sửa chữa một số điều …… 

và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng.  

Vì sao Pháp thay Hiệp ƣớc Hác- măng bằng Hiệp ƣớc Pa- tơ-nôt? 

A. Khẳng định sức mạnh của Pháp.  

B. Chấm dứt phong trào kháng chiến của nhân dân.  

C. Để xoa dịu dư luận và mua chuộc nhà Nguyễn.  

D. Loại trừ sự can thiệp của nhà Thanh.  

d) Về mức độ câu hỏi MCQ: 

 * Câu hỏi mức độ nhận biết: Chỉ yêu cầu học sinh sử dụng những thao tác 

tư duy đơn giản, chỉ đánh giá khả năng nhận biết, tái hiện, ghi nhớ nội dung kiến 

thức lịch sử của học sinh. Ví như câu hỏi: Một trong những mục đích của tổ chức 

Liên hợp quốc là  

A. ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động gây chiến tranh.  

B. thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế.  

C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.  

D. ngăn chặn sự đe dọa an ninh quốc tế.  

* Câu hỏi mức độ thông hiểu: Yêu cầu học sinh sử dụng những thao tác tư 

duy tương đối đơn giản không quá phức tạp, trừu tượng như lí giải, giải thích các 

nội dung kiến thức lịch sử cơ bản.  

Câu hỏi biết, hiểu (chiếm 60%) trong đề thi, tập trung vào kiểm tra, đánh giá 

các nội dung,  sự kiện,… là câu hỏi cơ bản, dễ và tương đối dễ nhằm đánh giá khả 

năng tái hiện, ghi nhớ; phân biệt, giải thích, khái quát, sâu chuỗi, tìm mối liên hệ 

các nội dung kiến thức của học sinh… Nó tương đương cách hỏi thông thường 

trong đề thi Tự luận hỏi nêu, trình bày, tóm tắt, liệt kê, Như thế nào? Là gì? Tại 

sao, Vì Vì sao? 
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* Câu hỏi ở mức độ vận dụng: Yêu cầu học sinh sử dụng các thao tác tư duy 

cao hơn mức độ thông hiểu như so sánh, phân tích, tổng hợp. . . nội dung kiến 

thức lịch sử. Đây là câu hỏi khó hơn, ở mức độ hiểu, đòi hỏi học sinh bước đầu 

phải biết suy luận bằng phân biệt sự giống và khác nhau, phân tích, tổng hợp hệ 

thống kiến thức để lựa chọn giữa các phương án.  

Ví dụ như câu hỏi: Điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học kĩ thuật 

hiện đại nữa sau thế kỉ XX với cách mạng khoa học công nghiệp thế kỉ XVIII 

là gì? 

A. Khoa học gắn liền với kĩ thuật.   

B. Có nhiều phát minh lớn cho nhân loại.  

C. Kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.  

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.  

Những câu hỏi vận dụng (chiếm khoảng 30%) trong đề thi là những câu hỏi 

tương đối khó và khó tập trung vào kiểm tra, đánh giá mức độ vận dụng nhằm 

đánh giá năng lực tư duy lôgic, tư duy hệ thống, Nó tương đương cách hỏi thông 

thường trong đề Tự luận có từ để hỏi là so sánh, phân tích, tổng hợp, lập bảng 

thống kê so sánh, đối chiếu các nội dung kiến thức lịch sử.  

* Câu hỏi ở mức độ vận dụng cao: Đây là câu hỏi ở mức độ cao nhất, yêu 

cầu đánh giá khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức để đánh giá, nhận xét nội 

dung kiến thức lịch sử, liên hệ kiến thức với các vấn đề thực tiễn, rút ra qui luật và 

bài học lịch sử.  

- Câu hỏi đề cập tới các nội dung kiến thức khá sâu sắc và đòi hỏi tư duy cao.  

Ví như câu hỏi:  

Sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật trong chiến tranh thế 

giới thứ hai đã để lại bài học gì cho các quốc gia, dân tộc trên thế giới? 

A. Không chế tạo vũ khí sát thương cao.  

B. Giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình.  

C. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa hơn là quân sự.  

D.  Mở rộng liên kết để cùng phát triển.  
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Những câu hỏi vận dụng cao (chiếm khoảng 10%) trong đề thi là những câu 

hỏi tương đối khó và khó tập trung vào kiểm tra, đánh giá mức độ vận dụng cao 

nhằm đánh giá năng lực tư duy lôgic, tư duy vận dụng thực hành… Nó tương 

đương cách hỏi thông thường trong đề Tự luận có từ để hỏi là bình luận, nhận xét, 

đánh giá, liên hệ thực tiễn, rút ra bài học/kinh nghiệm… Đây là những câu hỏi 

chiếm tỷ lệ thấp, nhưng có khả năng phân hoá cao, dành cho học sinh khá, giỏi.  

Ví như câu hỏi:  

Em nhận xét thế nào về việc đầu hàng giặc Pháp của nhà Nguyễn? 

A. Sự bạc nhược và lún sâu vào con đường thỏa hiệp.  

B. Chưa thấy hết sức mạnh của quần chúng nhân dân.  

D. Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng.  

C. Sự chủ quan của triều đình Huế.  

Đây là câu hỏi khó, ở mức độ vận dụng, đòi hỏi học sinh phải suy luận để lựa 

chọn câu trả lời, học sinh buộc phải sử dụng các thao tác tư duy nhận xét, bày tỏ 

những chính kiến, quan điểm, thái độ về các vấn đề lịch sử; biết liên hệ vận dụng 

những kiến thức lịch sử đang học để giải quyết những tình huống trong học tập và 

những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống; biết rút ra những bài học kinh nghiệm từ 

trong học tậ, biết lập luận để tìm ra đáp án đúng.  

e) Một số lƣu ý khi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm 

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung của chương trình, SGK; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày; 

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 

4) Không trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững 

kiến thức; 

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch 

của học sinh; 
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8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi 

khác trong bài kiểm tra; 

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không 

có phương án nào đúng” hoặc có hai hoặc ba phương án đúng.  

12. Các phương trả lời nên có độ dài tương tự nhau. Nếu độ dài khác nhau thì 

xếp thứ tự từ ngắn đến dài hoặc ngược lại, khi có các mốc thời gian nên sắp xếp 

theo thứ tự thời gian (những phải thống nhất).  

13. Trong phương án lựa chọn nên có thể có phương án đúng duy nhất và 

đúng nhất.  

14. Không nên viết phương án trả lời câu sau là đáp án hoặc kết quả của câu 

trước.  

15. Câu hỏi không được vi phạm về đường lối chủ trương, quan điểm chính 

trị của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc lịch sử.  

 

3. Giới thiệu một số đề minh hoạ môn Lịch sử 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 8  

MÔN: LỊCH SỬ 

I. Mục tiêu: 

 - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức về hai cuộc Chiến tranh thế 

giới thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945); 

cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và đánh giá được công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941); tình hình châu Âu, châu Á và 

nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939; sự phát triển của 

văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Từ kết quả kiểm tra 

các em tự đánh giá việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập 

của mình trong các nội dung tiếp theo.  
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-  Thực hiện đúng theo yêu cầu trong phân phối chương trình.  

- Đánh giá quá trình dạy học của giáo viên để điều chỉnh nội dung, hình thức, 

phương pháp, dạy học.  

- Về kiến thức: qua bài kiểm tra củng cố và hoàn thiện kiến thức sau: 

+ Nêu; giải thích, nhận xét/đánh giá được về nguyên nhân, diễn biến, tác 

động của hai cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh 

thế giới thứ hai (1939 – 1945).  

+ Trình bày; đánh giá được về tác động, ảnh hưởng của Cách mạng tháng 

Mười Nga năm 1917; Chính sách kinh tế mới và đánh giá được công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941).  

+ Nêu; giải thích; nhận xét/đánh giá được tình hình kinh tế châu Âu, châu Á và 

nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) và tác động của nó.  

+ Nêu; giải thích; nhận xét được sự phát triển của văn hoá, khoa học - kĩ 

thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX và sự hình thành và phát triển của nền văn hóa 

Xô viết.  

- Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lựa chọn, trình bày vấn đề, viết bài, vận 

dụng kiến thức để phân tích, nhận xét, lập luận vấn đề.  

- Thái độ: Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích 

cho bản thân.  

- Định hƣớng phát triển năng lực: tự học, giải quyết vấn đề; nhận thức tái 

hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề lịch sử.  

II. Hình thức kiểm tra: 

- Hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận.  

- Tỉ lệ: 50% (TNKQ) và 50% (TL) 
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III. Bảng ma trận: 

Tên chủ 

đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Chiến 

tranh 

thế giới 

thứ 

nhất 

(1914 - 

1918) 

và 

Chiến 

tranh 

thế giới 

thứ hai 

(1939 – 

1945) (3 

tiết) 

- Nêu được nguyên 

nhân, diễn biến hai 

cuộc chiến tranh thế 

giới 

- Giải thích được 

các diễn biến 

chính của hai 

cuộc chiến tranh 

thế giới.  

- Nhận xét được nguyên nhân dẫn 

đến hai cuộc chiến tranh thế giới.  

 

Tỉ lệ%: 

20% 

Điểm: 2 

Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 

0,5  

Số câu: 2 

 Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 

0,5  

Số câu: 2 

  Tỉ lệ: 10% 

Số điểm: 

1  

Số câu: 1 

  Số câu 

TN: 4 

Số câu 

TL: 1 

Tỉ lệ: 

20%  

Số 

điểm: 2 

2. Cách 

mạng 

tháng 

Mƣời 

Nga 

năm 

1917 và 

công 

cuộc 

xây 

dựng 

chủ 

nghĩa 

xã hội ở 

- Trình bày được 

chính sách Kinh tế 

mới của Liên Xô 

 - Nhận xét được tác động, ảnh 

hưởng của Cách mạng tháng Mười 

Nga năm 1917 

- Đánh giá được công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 

(1921 – 1941) 
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Liên Xô 

(1921 – 

1941) (3 

tiết) 

Tỉ lệ%: 

20% 

Điểm: 2 

 Tỉ lệ: 

15% 

Số 

điểm: 

1,5  

Số câu: 

1 

    Tỉ lệ:5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số câu: 

2 

 Số câu 

TN:2 Số 

câu TL: 

1 

Tỉ lệ: 

20%  

Số 

điểm: 2 

3. Châu 

Âu, 

châu Á 

và 

nƣớc 

Mĩ giữa 

hai 

cuộc 

chiến 

tranh 

thế giới 

(1918 - 

1939) (6 

tiết) 

Nêu được tình hình 

chung các nước 

châu Âu, châu Á 

giữa hai cuộc chiến 

tranh thế giới (1918 

– 1939) 

- Giải thích được 

bối cảnh, nội 

dung, ý nghĩa 

của Chính sách 

mới 

- Đánh giá được tình hình các nước 

châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai 

cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 

1939) 

- Rút ra được điểm chung yếu tố tác 

động đến tình hình các nước châu 

Âu, châu Á và nước Mĩ trong những 

năm 1918 - 1939 

 

Tỉ lệ%: 

45% 

Điểm: 4. 

5 

Tỉ lệ: 5% 

Số 

điểm:0,5  

Số câu: 2 

 Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 

0,5  

Số câu: 2 

Tỉ lệ: 

15% 

Số 

điểm: 

1,5  

Số 

câu: 

1/2 

Tỉ lệ: 

10% 

Số 

điểm: 1  

Số 

câu: 4 

  Tỉ lệ: 

10% 

Số 

điểm: 

1  

Số 

câu: 

1/2 

Số câu 

TN:8 Số 

câu 

TL:1 

Tỉ lệ: 

45%  

Số 

điểm: 

4,5 

4. Sự 

phát 

triển 

của văn 

hoá, 

khoa 

- Nêu được sự phát 

triển của khoa học – 

kĩ thuật thế giới nửa 

đầu thế kỉ XIX 

- Giải thích được 

sự hình thành và 

phát triển của 

nền văn hóa Xô 

viết 

- Nhận xét được sự phát triển của 

khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu 

thế kỉ XIX 

- Đánh giá được tác động của nền 

văn hóa Xô viết 
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học - kĩ 

thuật 

thế giới 

nửa 

đầu thế 

kỉ XX (2 

tiết) 

Tỉ lệ%: 

15% 

Điểm: 

1,5  

Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 

0,5  

Số câu: 2 

 Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 

0,5  

Số câu: 2 

 Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 2 

   Số câu 

TN: 6 

Số câu 

TL: 0 

Tỉ lệ: 

15%  

Số 

điểm: 

 Tỉ lệ: 15% 

Số điểm: 

1,5  

Số câu: 6 

Tỉ lệ: 

15% 

Số 

điểm: 

1,5  

Số câu: 

1 

Tỉ lệ: 15% 

Số điểm: 

1,5  

Số câu: 6 

Tỉ lệ: 

15% 

Số 

điểm: 

1,5  

Số 

câu: 

1/2 

Tỉ lệ: 

15% 

Số 

điểm: 

1,5  

Số 

câu: 6 

Tỉ lệ: 10% 

Số điểm: 

1  

Số câu: 1 

Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số câu: 

2 

Tỉ lệ: 

10% 

Số 

điểm: 

1  

Số 

câu: 

1/2 

Số câu 

TN:20 

Số câu 

TL:3 

Tỉ lệ: 

100%  

Số 

điểm: 10 

Tổng Tỉ lệ: 30% 

Số điểm: 3  

Số câu: TN: 6; TL: 1 

Tỉ lệ: 30% 

Số điểm: 30  

Số câu: TN: 6; 

TL: 1/2 

Tỉ lệ: 25% 

Số điểm: 2,5  

Số câu: TN: 6; TL: 

1 

Tỉ lệ: 15% 

Số điểm: 1,5  

Số câu: TN: 2; 

TL: 1/2 

Tỉ lê: 

100% 

Số 

điểm: 10 

Số câu: 

TN: 20; 

TL: 3 
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IV. Đề kiểm tra học kì I – lớp 8: 

A. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 

Câu 1. Trong giai đoạn đầu (1914 – 1916), ưu thế cuộc Chiến tranh thế giới 

thứ nhất thuộc về 

A. Đức, Áo – Hung.  

B. Anh, Pháp.  

C. Anh, Pháp, Mĩ.  

D. Đức, Áo – Hung, Nga.  

Câu 2. Sự kiện nào tác động đến sự thay đổi cục diện diễn biến cuộc Chiến 

tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?  

A. Cách mạng tháng Hai bùng nổ ở Nga.  

B. Phe Hiệp ước liên tiếp mở các cuộc tấn công.  

C. Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện.  

D. Mĩ nhảy vào tham chiến.  

Câu 3. Sự kiện nào tạo nên bước ngoặt căn bản của Chiến tranh thế giới thứ 

hai (1939 – 1945)? 

A. Chiến thắng Xta-lin-grát của Hồng quân Liên Xô.  

B. Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.  

C. Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng.  

D. Khối Đồng minh chống phát xít đã được hình thành.  

Câu 4. Khi Liên Xô tham chiến, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ 

hai (1939 – 1945) thay đổi thành 

A. cuộc chiến tranh giữa đế quốc, phát xít với lực lượng yêu chuộng hòa bình.  

B. cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc.  

C. cuộc đối đầu giữa các nước đế quốc và các nước phát xít.  

D. cuộc đối đầu giữa chù nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.  
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Câu 5. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đã rút ra 

bài học gì từ nghĩa của Cách mạng tháng Mười năm 1917 cho cuộc đấu tranh giải 

phóng? 

A. Phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.  

B. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.  

C. Xây dựng chính quyền chuyên chính vô sản.  

D. Tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.  

Câu 6. Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất về công cuộc công nghiệp hoá xã 

hội chủ nghĩa ở Liên Xô những năm 1928 – 1937? 

A. Xây dựng được tiềm lực to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở Liên Xô.  

B. Đưa Liên Xô trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai 

trên thế giới (sau Mĩ).  

C. Liên Xô đã trở thành “cường quốc giáo dục” với thành tựu rực rỡ về khoa 

học, kĩ thuật; văn hóa, nghệ thuật.  

D. Xây dựng được một “xã hội nhân văn” không có cảnh người bóc lột 

người.  

Câu 7. Đặc điểm nổi bật tình hình các nước châu Âu sau Chiến tranh thế giới 

thứ nhất là đều 

A. bị suy sụp về kinh tế.  

B. mất hết thuộc địa.  

C. thiết lập nhà nước Cộng hòa tư sản.  

D. nhanh chóng ổn định chính trị, phát triển kinh tế.  

Câu 8. Trong những năm 1930, giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân 

sự hoá đất nước, phát động chiến tranh xâm lược vì muốn 

A. thoát khỏi khủng hoảng.  

B. khẳng định sức mạnh quân sự.  

C. xâm chiếm hệ thống thuộc địa.  

D. đàn áp các cuộc đấu tranh trong nước.  
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Câu 9. Mâu thuẫn xã hội gay gắt trong lòng nước Mĩ những năm 1929 - 1939 

đã đưa đến hệ quả 

A. các cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra sôi nổi trong cả nước.  

B. cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên nhiều lĩnh vực.  

C. sự bóc lột và nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở nhiều thành phố.  

D. Đảng cộng sản Mĩ phải tuyên bố ngừng hoạt động.  

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng kết quả thực hiện 

Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven? 

A. Tạo tiền lực kinh tế để xuất khẩu tư bản.  

B. Đã giải quyết được nạn nạn thất nghiệp.  

C. Phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính.  

D. Giữ được quyền kiểm soát của Nhà nước.  

Câu 11. Điểm chung về tình hình châu Âu và châu Á trong những năm 1929 

– 1939 là 

A. chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế.  

B. nền kinh tế có chuyển biến lớn.  

C. phong trào công nhân phát triển mạnh.  

D. các nhà nước đều giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng.  

Câu 12. Nhận xét nào dưới đây là đúng về phong trào độc lập dân tộc ở châu 

Á trong những năm 1929 – 1939? 

A. Diến ra mạnh mẽ dưới sự tác động của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga.  

B. Giai cấp tư sản giữa vai trò lãnh đạo phong trào.  

C. Giai cấp công nhân là động lực chính của phong trào.  

D. Phong trào phát triển mạnh, giành những thắng lợi quan trọng.  

Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình chung của 

phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á những năm 1918 – 1939? 

A. Chính quyền thực dân buộc phải trao trả độc lập cho nhiều nước.  

B. Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh.  
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C. Nhiều đảng cộng sản đã ra đời ở nhiều nước Đông Nam Á.  

D. Phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á có những bước tiến bộ rõ rệt.  

Câu 14. Kẻ thù chính của phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông 

Nam Á những năm 1940 là  

A. chủ nghĩa phát xít.  

B. chủ nghĩa đế quốc, phát xít.  

C. chủ nghĩa đế quốc.  

D. chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai.  

Câu 15. Yếu tố có tác động quyết định nhất đưa đến những thành tựu của 

khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX là 

A. cuộc cách mạng công nghiệp phát triển.  

B. những tiến bộ, phát minh từ các ngành khoa học cơ bản.  

C. nhiều phát minh khoa học ra đời.  

D. đời sống của nhân dân được nâng cao.  

Câu 16. Mặt trái của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế 

kỉ XX đã đưa đến 

A. sản xuất ra những vũ khí giết người hàng loạt.  

B. tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất công nghiệp.  

C. nhiều bệnh tật hiểm nghèo xuất hiện.  

D. Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội ngày càng gay gắt.  

Câu 17. Yếu tố nào dưới đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành nền văn 

hóa Xô viết? 

A. Thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.  

C. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.  

D. Kế thừa những tinh hoa của di sản văn hoá nhân loại.  
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Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thành tựu to lớn và rực 

rỡ của nền văn hoá Xô viết đạt được đầu thế kỉ XX? 

A. Đứng đầu thế giới về các phát minh khoa học, nhiều nhà khoa học được 

vinh danh.  

B. Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân 

tộc trước đây chưa có chữ viết.  

C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, là một đất nước có trình độ văn hoá 

cao, đội ngũ trí thức sáng tạo.  

D. Nền khoa học - kĩ thuật Xô viết đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa 

học - kĩ thuật thế giới.  

Câu 19. Nhận xét nào dưới đây là đúng về ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng 

khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX? 

A. Làm cho cuộc sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao rõ rệt.  

B. Các phát minh khoa học – kĩ thuật đều được áp dụng vào đời sống.  

C. Đã có đóng góp lớn nhất vào sự phát triển chung của nền văn minh nhân loại.  

D. Cài thiện đời sống nhân dân, nâng cao hiểu biết của con người.  

Câu 20. Nhận xét nào dưới đây là đúng về nguyên nhân quyết định dẫn đến 

sự hình thành và phát triển nền văn hóa Xô viết?  

A. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.  

B. Chủ trương đúng đắn của Nhà nước Liên Xô.  

C. Ý thức xây dựng một nền văn hóa tự chủ của người dân.  

D. Truyền thống lâu đời của nền văn hóa Nga.  

 B. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc Chiến tranh 

thế giới thứ thứ hai (1939 – 1945).  

Câu 2. (1,5 điểm) Chính sách mới đã có tác động gì đến nước Mĩ những năm 

1929 – 1939? 
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Câu 3. (2 điểm) Nêu những yếu tố tác động đến tình hình các nước châu Âu, 

châu Á và nước Mĩ trong những năm 1918 – 1939. Trong các yếu tố đó yếu tố nào 

đóng vai trò chính và tại sao? 

VI. Đáp án và biểu điểm: 

1. Trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đ. án A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

1. Tự luận: 

Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới 

thứ hai (1939 – 1945): 

- (0,5 điểm) Nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẫn về sự phát triển không đều 

giữa các nước đế quốc.  

- (0,5 điểm) Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.  

- (0,5 điểm) Chính sách thù địch chống Liên Xô càng thúc đẩy các nước đế 

quốc phát động chiến tranh xâm lược nhằm xoá bỏ nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu 

tiên trên thế giới.  

Câu 2. (1,5 điểm) Chính sách mới đã có tác động gì đến nước Mĩ những năm 

1929 – 1939? 

- (0,75 điểm) Góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế.  

- (0,75 điểm) Đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.  

Câu 3. (2 điểm) Nêu những yếu tố tác động đến tình hình các nước châu Âu, 

châu Á và nước Mĩ trong những năm 1918 – 1939. Trong các yếu tố đó yếu tố nào 

đóng vai trò chính và tại sao? 

- (0,75 điểm) Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.  

- (0,75 điểm) Những chính sách của các nhà nước để giải quyết tình hình trên.  

- (0,5 điểm) Lựa chọn yếu tố quyết định và giải thích lí do chọn.  
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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HỌC  II – LỚP 9 

MÔN: LỊCH SỬ 

I. Mục tiêu: 

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức về những hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925; Cách mạng 

Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời; tình hình Việt Nam trong những 

năm 1930 – 1939; cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945; tình 

hình Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến; tình 

hình Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954. Từ kết quả kiểm tra các em tự 

đánh giá việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập của mình 

trong các nội dung tiếp theo.  

-  Thực hiện đúng theo yêu cầu trong phân phối chương trình.  

- Đánh giá quá trình dạy học của giáo viên để điều chỉnh nội dung, hình thức, 

phương pháp, dạy học.  

- Về kiến thức: qua bài kiểm tra củng cố và hoàn thiện kiến thức sau: 

+ Nêu; giải thích, nhận xét/đánh giá được những hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925; Cách mạng Việt Nam 

trước khi Đảng Cộng sản ra đời.  

+ Trình bày; đánh giá được tình hình Việt Nam trong những năm 1930 - 

1939.  

+ Nêu; giải thích; nhận xét/đánh giá được cuộc vận động tiến tới cách mạng 

tháng Tám 1945.  

+ Nêu; giải thích; nhận xét được tình hình Việt Nam từ sau cách mạng 

tháng Tám năm 1945 đến toàn quốc kháng chiến.  

+ Trình bày; giải thích; đánh giá được tình hình Việt Nam từ cuối năm 

1946 đến năm 1954.  

- Về kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lựa chọn, trình bày vấn đề, viết 

bài, vận dụng kiến thức để phân tích, nhận xét, lập luận vấn đề.  

- Thái độ: Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích 

cho bản thân.  
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- Định hƣớng phát triển năng lực: tự học, giải quyết vấn đề; nhận thức tái 

hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề lịch sử.  

II. Hình thức kiểm tra: 

- Hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận.  

- Tỉ lệ: 50% (TNKQ) và 50% (TL).  

III. Bảng ma trận: 

Tên chủ 

đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Hoạt 

động của 

Nguyễn 

Ái Quốc 

ở nƣớc 

ngoài 

(1919-

1925); 

Cách 

mạng 

Việt Nam 

trƣớc khi 

Đảng 

Cộng 

sản ra 

đời  

(2 tiết) 

- Nêu được hoạt 

động yêu nước 

của Nguyễn Ái 

Quốc ở nước 

ngoài (1919 – 

1925) 

- Nêu được tình 

hình Cách 

mạng Việt Nam 

trước khi Đảng 

Cộng sản ra 

đời 

- Giải thích 

được tác động 

hoạt động yêu 

nước của 

Nguyễn Ái 

Quốc ở nước 

ngoài những 

năm 1919 – 

1925  

- Giải thích 

được tình hình 

Cách mạng 

Việt Nam trước 

khi Đảng Cộng 

sản ra đời 

  

Tỉ lệ%: 

10% 

Điểm:  1 

Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 

0,5  

Số câu: 2 

 Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 2 

     Số câu 

TN: 4 

Số câu 

TL:0 

Tỉ lệ: 10% 

Số điểm: 

1 

2. Việt 

Nam 

trong 

những 

năm 

 Giải thích được 

ý nghĩa sự ra 

đời của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam, sự phát 

Nhận xét được ý nghĩa sự ra đời 

Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phát 

triển của phong trào cách mạng 

trong những năm 1930 –1939 
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1930 - 

1939 (3 

tiết) 

triển của phong 

trào cách mạng 

trong những 

năm 1930 – 

1939  

Tỉ lệ%: 

15% 

Điểm: 1,5 

   Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 

1/2 

 Tỉ lệ: 5% 

Số 

điểm:0,5  

Số câu: 

1/2 

Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 2 

 Số câu 

TN: 2 

Số câu 

TL:1 

Tỉ lệ: 15%  

Số điểm: 

1,5 

3. Cuộc 

vận động 

tiến tới 

cách 

mạng 

tháng 

Tám 

1945 (4 

tiết) 

Nêu được tình 

hình Việt Nam 

trong những 

năm 1939 – 

1945; Cao trào 

cách mạng tiến 

tới Tổng khởi 

nghĩa tháng 

Tám 1945 

Giải thích được 

bối cảnh, ý 

nghĩa của 

Tổng khởi 

nghĩa tháng 

Tám năm 1945 

và sự thành lập 

nước Việt Nam 

dân chủ cộng 

hoà 

Vận dụng/liên hệ thực tế được bài 

học rút ra từ Tổng khởi nghĩa tháng 

Tám năm 1945 và sự thành lập 

nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 

với cách mạng ngày nay 

 

Tỉ lệ%: 

25% 

Điểm: 2,5 

Tỉ lệ: 5% 

Số 

điểm:0,5  

Số câu: 2 

 Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 2 

    Tỉ lệ: 

15% 

Số 

điểm: 

1,5  

Số 

câu: 1 

Số câu 

TN: 4 

Số câu 

TL:1 

Tỉ lệ: 25%  

Số điểm: 

2,5 

4. Việt 

Nam từ 

sau cách 

mạng 

tháng 

Tám đến 

toàn 

quốc 

kháng 

chiến (2 

Trình bày được 

những thuận 

lợi/khó khăn và 

các biện pháp 

của Đảng, 

Chính phủ trong 

việc giải quyết 

tình hình Việt 

Nam sau cách 

mạng tháng 

 Đánh giá được sự lãnh đạo của 

Đảng, Chính phủ trong việc giải 

quyết tình hình Việt Nam sau cách 

mạng tháng Tám đến toàn quốc 

kháng chiến 
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tiết) Tám đến toàn 

quốc kháng 

chiến  

Tỉ lệ%: 

10% 

Điểm: 1  

Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 

0,5  

Số câu: 2 

   Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 2 

   Số câu 

TN: 4 

Số câu 

TL: 0 

Tỉ lệ: 10% 

Số điểm: 

1 

5. Việt 

Nam từ 

cuối năm 

1946 đến 

năm 

1954 (6 

tiết) 

Nêu được tình 

hình Việt Nam 

những năm đầu 

của cuộc kháng 

chiến toàn quốc 

chống thực dân 

Pháp (1946 - 

1950); Bước 

phát triển mới 

của cuộc kháng 

chiến toàn quốc 

chống thực dân 

Pháp (1950 - 

1953); Cuộc 

kháng chiến 

toàn quốc 

chống thực dân 

Pháp xâm lược 

kết thúc (1953 

– 1954).  

Giải thích được 

vai trò của 

Đảng trong 

việc giải quyết 

tình hình nước 

ta những năm 

đầu cuộc 

kháng chiến 

toàn quốc 

chống thực 

dân Pháp 

(1946 - 1950); 

Bước phát 

triển mới của 

cuộc kháng 

chiến toàn 

quốc chống 

thực dân Pháp 

(1950 - 1953); 

Cuộc kháng 

chiến toàn 

quốc chống 

thực dân Pháp 

xâm lược kết 

thúc (1953 – 

1954).  

Đánh giá, rút ra được bài học từ sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tình hình 

nước ta những năm đầu của cuộc 

kháng chiến toàn quốc chống thực 

dân Pháp (1946 - 1950); Bước phát 

triển mới của cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân Pháp 

(1950 - 1953); Cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân Pháp 

xâm lược kết thúc (1953 – 1954) 

đối với tình hình cách mạng nước 

ta hiện nay.  

 

Tỉ lệ%: 

40% 

Điểm: 4 

Tỉ lệ: 10% 

Số điểm: 1  

Số câu: 4 

 Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

 Tỉ lệ: 15% 

Số điểm: 

1,5  

Số câu: 

1/4 

 Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số câu 

TN: 8 

Số câu 

TL:1 

Tỉ lệ: 40% 
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Số 

câu: 2 

Số 

câu: 

1/2 

Số 

câu: 

1/4 

Số điểm: 

4 

 

Tổng Tỉ lệ: 25% 

Số điểm: 

2,5  

Số câu:10 

 Tỉ lệ: 

15% 

Số 

điểm: 

1,5  

Số 

câu: 6 

Tỉ lệ: 

10% 

Số 

điểm: 1  

Số 

câu: 1 

Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 2 

Tỉ lệ: 20% 

Số điểm: 2  

Số câu: 1. 

3/4 

Tỉ lệ: 

5% 

Số 

điểm: 

0,5  

Số 

câu: 2 

Tỉ lệ: 

20% 

Số 

điểm: 2  

Số 

câu: 

1/4 

Số câu 

TN:  

Số câu 

TL: 

Tỉ lệ: 50%  

Số điểm: 

Tỉ lệ: 25% 

Số điểm: 2,5  

Số câu: TN: 10;  

TL: 0 

Tỉ lệ: 25% 

Số điểm: 2,5  

Số câu: TN: 8;  

TL: 1 

Tỉ lệ: 25% 

Số điểm: 2,5  

Số câu: TN: 2; 

 TL: 1. 3/4 

Tỉ lệ: 25% 

Số điểm: 2,5  

Số câu: TN: 2;  

TL: 1/4 

Tỉ lê: 

100% 

Số điểm: 

10 

Số câu: 

TN: 20; 

TL: 3 

IV. Đề kiểm tra giữa học kì II – lớp 9: 

A. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách 

mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin? 

A. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.  

B. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lê-nin.  

C. Gửi bản Yêu sách tám điểm cho Chính phủ Pháp.  

D. Tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp.  

Câu 2. Tháng 3 - 1929, đánh dấu sự ra đời của sự kiện nào? 

A. Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập.  

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp Đại hội lần thứ nhất.  

C. Tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập.  

D. Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành lập.  
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Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chủ trương "vô sản 

hoá" của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên? 

A. Qui định về số lượng các hội viên.  

B. Tạo điều kiện cho hội viên tự rèn luyện mình.  

C. Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong công nhân.  

D. Tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.  

Câu 4. Xu hướng hoạt động chính của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng (7 - 

1928) là  

A. vô sản.  

B. tư sản.  

C. cộng hòa.  

D. bạo động.  

Câu 5. Yếu tố nào chứng tỏ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (2. 1930) 

khác biệt so với các Đảng Cộng sản trên thế giới? 

A. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước.  

B.  Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp.  

C.  Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin.  

D. Sự đoàn kết chặt chẽ trong đấu tranh của giai cấp vô sản.  

Câu 6. Từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936-

1939, bài học nào là có ý nghĩa nhất hiện nay đối với Việt Nam? 

A. Luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.  

B. Đảng phải biết tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.  

C. Tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện trên các mặt trận.  

D. Biết tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.  

Câu 7. Hội nghị Trung ương 8 (5. 1941) đã xác định nhiệm vụ nào cho cách 

mạng Việt Nam? 

A. Phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật.  

B. Phải giải phóng cho được các dân tộc Việt Nam ra khỏi ách Pháp - Nhật.  
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C. Phải giành độc lập dân tộc và dân chủ cho các dân tộc Đông Dương.  

D. Phải giành độc lập dân tộc và dân chủ cho dân tộc Việt Nam.  

Câu 8. Bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12. 3. 

1945) đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là  

A. phát xít Nhật.  

B. thực dân Pháp.  

C. cả Pháp – Nhật.  

D. phát xít Nhật và phong kiến.  

Câu 9. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức 

nhằm mục đích 

A. phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.  

B. thông qua mười chính sách của Việt Minh.  

C. thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.  

D. gửi thư cho đồng bào cả nước kêu gọi khởi nghĩa.  

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945? 

A. Đưa Việt Nam bước vào thời kì xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.  

B. Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật.  

C. Lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm.  

D. Đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập.  

Câu 11. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, kẻ thù nguy hiểm nhất đối với cách 

mạng Việt Nam là 

A. thực dân Pháp.  

B. phát xít Nhật.   

C. thực dân Anh.  

D. quân Trung Hoa Dân quốc.  

Câu 12. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa đã thực hiện biện pháp nào để giải quyết nạn đói trước mắt? 
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A. Nhường cơm sẻ áo, hũ gạo cứu đói.  

B. Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới.    

C. Cấm dùng gạo, ngô để nấu rượu.  

D. Tịch thu gạo của người giàu chia cho dân nghèo.  

Câu 13. Từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), bài học kinh nghiệm nào 

được rút ra cho cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay? 

A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.             

B. Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế.     

C. Kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.  

D. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.  

Câu 14. Hai nhiệm vụ chiến lược nào Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra để 

giữ vững thành quả cách mạng 1945? 

A. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.  

B. Thành lập chính phủ chính thức và thông qua Hiến pháp mới.  

C. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.  

D.  Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.  

Câu 15. Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, quân dân ta đã phá 

sản âm mưu gì của thực dân Pháp? 

A. Đánh nhanh, thắng nhanh.                          

B. Đánh bao vây, chía cắt.      

C. Dùng người Việt trị người Việt.   

D. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.  

Câu 16. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 giành thắng lợi có ý nghĩa to 

lớn nào? 

A. Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.  

B. Bộ đội ta trưởng thành hơn trong chiến đấu.  

C. Giải phóng toàn bộ khu vực biên giới Việt Trung.  

D. Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8. 000 địch.  
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Câu 17. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của 

nhân dân Việt Nam đã bùng nổ vào đêm 19-12-1946 vì 

A. thực dân Pháp đã có hành động phá hoại các Hiệp ước được kí kết.  

B. nhân dân ta đã chuẩn bị đủ tiềm lực mọi mặt để đánh Pháp.  

C. quân Pháp đã nổ súng đánh chiếm được Nam Bộ.  

D. quân Pháp được ra miền Bắc sau khi thỏa thuận với Trung Hoa Dân quốc.  

Câu 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II (2-1951) quyết định thành lập ở 

mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng riêng vì lí do chủ yếu nào? 

A. Để phù hợp với đặc điểm phát triển của cách mạng mỗi nước.  

B. Để tạo thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cách mạng.  

C. Muốn nhân dân ba nước Đông Dương tiếp tục đoàn kết trong đấu tranh.  

D. Muốn nhanh chóng đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.  

Câu 19. Kế hoạch quân sự Nava đã bị phá sản hoàn toàn bởi thắng lợi của 

A. chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.  

B. cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954.  

C. các cuộc phản công (1951-1953).  

D. cuộc đấu tranh trên bàn đàn phán hội nghị Giơ-ne-vơ.  

Câu 20. Cuộc đấu tranh trên bàn Hội nghị Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Đông Dương diễn ra gay gắt và phức tạp vì 

A. lập trường ngoan cố của Pháp.  

B. lập trường ngoan cố của Mĩ.                              

C. lập trường ngoan cố của Pháp - Mĩ.                    

D. tình hình thế giới diễn ra căng thẳng.   

B. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Vì sao nói sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam là bước 

ngoặt đối với cách mạng Việt Nam?  

Câu 2. (2 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám 

năm 1945. Theo em, nguyên nhân nào là quyết định? Tại sao? 
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Câu 3. (2 điểm) Hãy nêu thắng lợi có ý nghĩa bước ngoặc đối với cuộc kháng 

chiến chống Pháp (1946 – 1954). Theo em, bài học nào từ thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Pháp có thể vận dụng để giải quyết vấn đề biển Đông của 

nước ta hiện nay và giải thích tạo sao? 

VI. Đáp án và biểu điểm: 

1. Trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đ. án A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

2. Tự luận: 

Câu 1. (1điểm) Vì sao nói sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam là bước 

ngoặt đối với cách mạng Việt Nam?  

- (0,5 điểm) Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam. . .  

- (0,5 điểm) Mở ra thời kì mới – thời kì cách mạng Việt Nam có Đảng 

lãnh đạo. . .  

Câu 2. (2 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám 

năm 1945. Theo em, nguyên nhân nào là quyết định? Tại sao? 

- (0,5 điểm) Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng 

sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi 

người hưởng ứng.  

- (0,5 điểm) Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực 

lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.  

- (0,5điểm) Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh 

đánh bại phát xít Đức - Nhật.  

- (0,5 điểm) Chọn nguyên nhân quyết định và giải thích. . .  

Câu 3. (2 điểm) Hãy nêu thắng lợi có ý nghĩa bước ngoặc đối với cuộc kháng 

chiến chống Pháp (1946 – 1954). Theo em, bài học nào từ thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Pháp có thể vận dụng để giải quyết vấn đề biển Đông của 

nước ta hiện nay và giải thích tạo sao? 

- (0,5 điểm) Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.  
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- (0,5 điểm) Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.  

- (0,5 điểm) Nêu được tên các bài học từ thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1946 – 1954): vai trò lãnh đạo của Đảng; sự đoàn kết của nhân 

dân trong nước và đoàn kết các dân tộc Đông Dương. . .  

- (0,5 điểm) Chọn bài học có thể vận dụng để giải quyết vấn đề biển Đông 

của nước ta hiện nay và giải thích. . .  

4. Giới thiệu một số đề tham khảo 

LỚP 8 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II 

I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 

Câu 1. Quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta ở  

A. Hà Nội.  B. Gia Định.   

C. Đà Nẵng.  D. Huế.  

Câu 2. Ngày 5-6-1962, triều đình Huế đã kí với Pháp bản hiệp ước nào dưới đây 

A. Giáp Tuất.  B. Nhâm Tuất.   

C. Patơnốt.  D. Hacmang.  

Câu 3. Nội dung  cơ bản của Hiệp ước 5-6-1862 là gì? 

A. Triều đình Huế chấp nhận cho Pháp được vào Việt Nam tự do buôn bán 

trao đổi nhưng vẫn dưới quyền kiểm soát của triều đình.  

B. Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kì và đảo 

Côn Lôn, bãi bỏ lệnh cấm đạo, bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí.  

C. Pháp và triều đình cùng bắt tay với nhau trong việc dựng các ngành kinh 

tế, đẩy mạnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước.  

D. Triều đình chấp thuận cho Pháp xây dựng các cơ sở hạ tầng ở 1 số Thành 

phố lớn nhằm phát triển các ngành kinh tế của Việt Nam.  

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp làm địch thất điên bát đảo do ai lãnh đạo 

tại 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.  

A. Nguyễn Trung Trực.  B. Nguyễn Tri Phương.  

C. Hoàng Diệu.  D. Trương Định.  
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Câu 5. Nước tư bản nào đã cùng với Pháp để tấn công Đằng Nẵng vào năm 

1858 mở đầu xâm lược nước ta? 

A. Anh.  

B. Hà Lan.  

C. Tây Ban Nha.  

D. Bồ Đào Nha 

Câu 6: Nội dung nào Không phải là nguyên nhân thực dân Pháp chọn Đà 

Nẵng làm nơi mở đầu cho cuộc tiến công xâm lược Việt Nam(1858)? 

A. Vì Đà Nẵng có vị trí thuận lợi gần kinh thành Huế.  

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.  

C. Để làm căn cứ tấn công ra Huế buộc nhà Nguyễn đầu hàng  

D. Vì đây là nơi có nhiều giáo dân.  

Câu 7: Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng không thành, thực dân Pháp đã kéo 

quân vào 

A. Gia Định.  

B. Biên Hòa.  

C. Định Tường.  

D. Vĩnh Long.  

Câu 8: Thắng lợi nào đã làm thất bại bước đầu âm mưu “đánh nhanh thắng 

nhanh” của Pháp? 

A. Thắng lợi của quân và dân Đà Nẵng.  

B. Chiến thắng Cầu Giấy lần nhất .  

C. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 

D. Chiến thắng trên sồng Vàm Cỏ Đông.  

Câu 9: Với hiệp ước Nhâm Tuất ( 5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã 

nhượng cho Pháp các tỉnh nào? 

A. Ba tỉnh: Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và đảo Côn Lôn 

B. Ba tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long và đảo Côn Lôn 
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C. Ba tỉnh: Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn 

D. Ba tỉnh: An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn 

Câu 10: Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam và 

Xiêm vào giữa thế kỷ XIX? 

A. Nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây.  

B. Bị các nước tư bản phương Tây xâm lược .  

C. Đều khủng hoảng và mong muốn cải cách.  

D. Đều thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”.  

Câu 11. Đưa quân đánh chiếm Bắc Kì lân thứ nhất thực dân Pháp đã dùng 

thủ đoạn 

A. tung gián điệp để nắm tình hình miền Bắc.  

B. bắt tay với triêu đình nhà Thanh để cô lập ta.  

C. lôi kéo các linh mục công giáo.  

D. xây dựng đội lái buôn để gây rối ở Bắc Kì.  

Câu 12. Ngày 20/11/1873, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây? 

A. Pháp tấn công – đánh chiếm Hà Nội lấn thứ nhất.  

B. Pháp tấn công – xâm chiếm các tình đồng bằng Bắc Kì.  

C. Pháp tấn công – xam chiếm Hà Nội làn thứ hai.  

D. Pháp tấn công cửa biển Thuận An.  

Câu 13. Quân Pháp tấn công xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất dưới sự chỉ huy của 

A. Gác-ni-ê.  

B. Ri-v-ie.  

C. Giăng Đuy-puy.   

D. Giơ-nui-y.  

Câu 14. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất năm 1873 có ý nghĩa  

A. làm cho Pháp hoang mang lo sợ, còn nhân dân ta thì khấn khởi, càng hăng 

hái đánh giặc.  

B. Pháp phải rút khỏi Bắc Kì tìm cách thương lượng với triều đình Huế.  
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C. buộc Pháp từ bỏ mộng xâm lược Bắc Kì xin giảng hoà.  

D. Pháp phải bồi thường chiến tranh và xin giảng hoà với triều đình Huế.  

Câu 15. Hiệp ước Hác-măng được kí kết sau khi  

A. Pháp tấn công cửa biển Thuận An, triều đình bối rối xin đình chiến.  

B. vua Tự Đức mất, nội bộ triều đình rối ren nên xin đình chiến.  

C. Pháp tấn công xâm chiếm Hà Nội lần thứ hai.  

D. Ri-vi-e bị giết, Pháp tấn công triều đình để trả thù.  

Câu 16. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất trong hoàn cảnh 

nước ta như thế nào? 

A. Khủng hoảng kinh tế, tài chính, binh lực suy yếu.  

B. Chủ nghĩa tư bản phát triển.  

C. Pháp thua trận sau chiến tranh Pháp - Phổ.  

D. Chủ nghĩa tư bản đạt đến đỉnh cao.  

Câu 17. Sự kiện đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế với thực dân Pháp là 

A. hiệp ước Hác-măng 1883 và hiệp ước Pa-tơ-nốt năm 1884.  

B. Pháp tấn công và xâm chiếm cửa biển Thuận An năm 1883.  

C. Pháp tấn công xâm chiếm thành Hà Nội năm 1882.  

D. sự thất bại của phong trào Cần vương 1896.  

Câu 18. Nội dung nào Không thuộc hiệp ước Hác-măng? 

A. Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp.  

B. Chính sách đối ngoại của Việt Nam do Pháp nắm giữ.  

C. Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ nguồn lợi trong nước.  

D. Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp.  

Câu 19. Sau khi nhà Nguyễn kí hiệp ước Hác-măng, nhân dân và tầng lớp sĩ 

phu yêu nước 

A. vẫn tiếp tục kháng chiến và gây cho Pháp nhiều thiệt hại lớn.  

B. chấp nhận sự thống trị của Pháp.  

C. giải tán các phong trào kháng chiến.  

D. chấm dứt các hoạt động kháng chiến chống Pháp.  
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Câu 20. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống 

Pháp xâm lược của quân và dân từ năm 1858 đến năm 1884 là 

A. thiếu đường lối, giai cấp lãnh đạo đúng đắn.  

B. sự so sánh lực lượng quá chên lệch.  

C. thiếu kiên quyết đánh giặc và thắng giặc.  

D. thái độ nhu nhược của tiều đình.  

II. TỰ LUẬN (5 Điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Nêu nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất (6-1862) và nhận xét.  

Câu 2 (2 điểm). Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chống Pháp xâm lược lần 

thứ hai như thế nào? 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng Hà Lan là do 

A. mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản.  

B. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.  

C. mâu thuẫn giữa nhân dân với sự thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.  

D. mâu thuẫn giữa tư sản với sự thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.  

Câu 2. Sau chiến tranh Pháp – Phổ, “Chính phủ vệ quốc” ra đời là chính phủ 

lâm thời của giai cấp nào? 

A. Giai cấp tư sản.  

B. Giai cấp vô sản Pháp.  

C. Tầng lớp quý tộc phong kiến.  

D. Liên minh giai cấp công nhân và nông dân.  

Câu 3. Ý nào dưới đây Không phải là bài học thất bại của Công xã Pa-ri?  

A. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.  

B. Phải thực hiện đoàn kết liên minh công nông vững chắc.  

C. Phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản.  

D. Phải đoàn kết liên minh với giai cấp vô sản quốc tế.  
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Câu 4. “Xi-pay” là tên gọi dùng để chỉ 

A. lực lượng quân đội tay sai của thực dân Anh.  

B. Chính phủ tư sản Ấn Độ do thực dân Anh dựng lên.  

C. những đội quân người Ấn đánh thuê cho quân đội Anh.  

D. những người yêu nước Ấn Độ trong Đảng Quốc đại.  

Câu 5. Giai cấp nào đã khởi xướng cuộc khởi nghĩa Bom-bay ở Ấn Độ cuối 

thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? 

A. Công nhân.  

B. Nông dân.  

C. Binh lính và công nhân.   

D. Nông dân và binh lính.  

Câu 6. Năm 1784, ở Anh đã diễn ra sự kiện lịch sử 

A. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.  

B. Giêm -Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước.  

C. nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.  

D. cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh.  

Câu 7. Ngày Quốc tế lao động 1-5 là ngày kỉ niệm cuộc đấu tranh của 

A. công nhân Pháp trong cuộc bầu cử quốc hội năm 1893.  

B. công nhân khuân vác Luân Đôn năm 1889.  

C. công nhân Si-ca-gô (Mĩ) năm 1886.  

D. công nhân Nga cuối thế kỉ XIX.  

Câu 8. Quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX –đầu thế 

kỉ XX thoát khỏi tình trạng thuộc địa của bọn thực dân phương Tây  là 

A. In-đô-nê-xi-a.  

B. Phi-lip-pin.  

C. Thái Lan.  

D. Mã Lai.  
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Câu 9. Bọn thực dân phương Tây đã Không thực hiện thủ đoạn cai trị nào đối 

với các nước Đông Nam Á? 

A. Thực hiện chính sách “chia để trị”.  

B. Ra sức vơ vét của cải, tài nguyên đem về chính quốc.  

C. Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh và nổi dậy của nhân dân thuộc địa.  

D. Biến các thuộc địa thành “thuộc địa kiểu mới” của chủ nghĩa thực dân.  

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là do 

A. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.  

B. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.  

C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.  

D. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử yêu nước Xéc-bi ám sát.  

Câu 11. Lí do nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cao trào cách 

mạng 1918 – 1923 ở các nước tư bản? 

A. Chính sách áp bức, bóc lột kinh tế của các nước tư bản.  

B. Ảnh hưởng và tác động vang dội của Cách mạng tháng Mười Nga 1917.  

C. Hậu quả của chiến tranh thế giới lần thứ nhất khiến các nước tư bản thắng 

trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.  

D. Các Đảng Cộng sản thành lập ở nhiều nước tư bản đã phát động cao trào.  

Câu 12. Tháng 11 – 1918, ở nước Đức đã diễn ra sự kiện  

A. cuộc khởi nghĩa ở Béc-lin đã dẫn đến sự thiết lập chế độ cộng hòa tư sản.  

B. nước Đức thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh.  

C. giai cấp tư sản đàn áp phong trào cách mạng trong nước.  

D. Đảng Cộng sản Đức thành lập.  

Câu 13. Nhà bác học người Đức Anbe Anh-xtanh nổi tiếng với các phát minh 

thuộc lĩnh vực khoa học nào? 

A. Vật lí.  

B. Hóa học.  

C. Toán học.  

D. Sinh học.  
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Câu 14. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới (bay thử nghiệm ngày 17- 2- 

1903) được chế tạo bởi 

A. Ông bà Ma-ri Quy-ri, người Pháp.  

B. hai anh em Ô-vin và Uyn-bơ-Rai, người Mĩ.  

C. Xin-ôn-cốp-xki, người Nga.  

D. nhà bác học Rơ-ghen, người Đức.  

Câu 15. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc tại điện Xmô-nưi nhằm 

A. xử tử Nga hoàng Ni-cô-lai II.  

B. bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng.  

C. tuyên bố trước thế giới sự thành lập chính quyền Xô viết và nước Nga rút 

khỏi chiến tranh.  

D. tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết, thông qua Sắc lệnh hòa bình và 

Sắc lệnh ruộng đất.  

Câu 16. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 diễn ra đầu tiên ở 

A. Anh.  

B. Mĩ.  

C. Pháp.  

D. Đức.  

Câu 17. Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929-1933, các nước tư bản Đức, 

Italia và Nhật Bản đã làm gì? 

A. phát xít hóa bộ máy chính quyền và phát động cuộc chiến tranh để chia lại 

thị trường thế giới.  

B. kêu gọi sự giúp đỡ của các đồng minh từ bên ngoài.  

C. đẩy mạnh các cải cách dân chủ trong cả nước.  

D. đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân.  

Câu 18. Trong những năm 20 của thế kỉ XX, kinh tế nước Mĩ bước vào “thời 

kì hoàng kim” với biểu hiện là 

A. Mĩ là trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính duy nhất của thế giới.  
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B. Mĩ đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp sản xuất ô tô, dầu lửa.  

C. nước Mĩ nắm trong tay 60% dự trữ vàng của thế giới.  

D. Mĩ là chủ nợ của các nước tư bản.  

Câu 19. Chính quyền được thành lập sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ở 

Nga là 

A. chính quyền tư sản.  

B. chính quyền phong kiến.  

C. nền chuyên chính công nông.  

D. chính phủ tư sản và chính quyền Xô viết song song tồn tại.  

Câu 20. Đêm 24 – 10 – 1917 (6- 11) nước Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử nào? 

A. Nhân dân Pê-tơ-rô-grát đập phá Cung điện Mùa Đông.  

B. Nhân dân Nga ăn mừng chiến thắng tại Cung điện Mùa Đông.  

C. Lê-nin cùng nhân dân họp bàn kế hoạch khởi nghĩa lật đổ chế độ Nga 

hoàng.  

D. Nhân dân Nga bao vây và tấn công Cung điện Mùa Đông- nơi ẩn náu cuối 

cùng của Chính phủ tư sản.  

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)  

Câu 1. (3 điểm) Cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập ở 

Bắc Mĩ (1776) khác nhau ở điểm nào? Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập ở 

Bắc Mĩ lại được coi là một cuộc cách mạng tư sản? 

Câu 2. (2 điểm) Vì sao nói Công xã Pari là một Nhà nước kiểu mới? 

 



 82 

LỚP 9 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 

 

I. TRẮC NGHỆM (5 ĐIỂM) 

Câu 1. Hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nền kinh tế 

Liên xô  

A. Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm  

B. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng  

C. Nến kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng  

D. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt 

Câu 2. Kết quả của nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư?  

A. Hoàn thành thắng lợi, vượt mức trước 1 năm  

B. Hoàn thành thắng lợi vượt mức trước 9 tháng  

C. Hoàn thành chậm so với kế hoạch  

D. Không hoàn thành được kế hoạch đề ra.  

Câu 3. Trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật đến năm 1949, Liên xô đạt thành 

tựu quan trọng gì? 

A. Đưa người vào vũ trụ  

B. Đưa người lên mặt trăng  

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử  

D. Chế tạo được tầu ngầm nguyên tử  

Câu 4. Hãy cho biết chính sách đối ngoại của Liên Xô đến những năm 70 của 

thế kỷ XX?  

A. Hòa hoãn, bắt tay với Mĩ  cùng nhau đứng đầu mỗi phe xã hội chủ nghĩa 

và tư bản chủ nghĩa.  

B. Coi Mĩ là đối tác chiến lược để hợp tác phát triển kinh tế, khoa học – kĩ thuật.  

C. Thực hiện chính sách đối đầu với Mĩ, bởi chính sách thù đích của Mĩ.  

D. Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả 

các nước, ủng hộ cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân.  
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Câu 5. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu được ra đời trong hoàn cảnh nào?  

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ  

B. Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu, truy kích quân đội phát xít.  

C. Được sự giúp đỡ của Mĩ và các nước Tây Âu  

D. Được chính quyền phát xít Đức trao trả chính quyền  

Câu 6. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế 

A. của người chiến thắng, khụng chịu tổn thất gỡ.  

B. của người chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.  

C. của người chiến bại chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.  

D. của người chiến thắng, tổn thất khụng đỏng kể.  

Câu 7. Việc Liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) có ý nghĩa gì? 

A. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ và đồng minh; phá vỡ thế độc 

quyền bom nguyên tử của Mĩ 

B. Tạo ra thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân giữa Liên Xô và Mĩ.  

C. Trả thù cho những nạn nhân của bom nguyên tử ở Nhật Bản năm 1945  

D. Tạo điều kiện để Liên Xô bảo tự vệ .  

Câu 8. Nội dung nào sau đây Không nằm trong phương hướng chính thực 

hiện các kế hoạch dài hạn của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng - nền tảng của nền kinh tế 

quốc dân 

B. Đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp 

C. Chú trọng mở rộng công - thương nghiệp và các ngành dịch vụ 

D. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật, tăng cường tiềm lực quốc phòng 

Câu 9. Nội dung nào sau đây Không phải là chính sách đối ngoại của Liên 

Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Chủ trương duy trì nền hoà bình, an ninh thế giới 

B. Thực hiện chính sách chung sống hoà bình, quan hệ hữu nghị với tất cả 

các nước 
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C. Chống các nước đế quốc phương Tây, coi các nước đế quốc này là kẻ thù 

số một 

D. Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập 

tự do cho các dân tộc bị áp bức.  

Câu 10. Mục đích ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va là gì? 

A. Bảo vệ côn cuộc xây dựng CNXH của các nước này, góp phần duy trì nền 

hoà bình an ninh của châu Âu và thế giới.  

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa 

C. Chạy đua vũ trang, phát động các cuộc chiến tranh xâm lược trên thế giới 

D. Xây dựng mối quan hệ hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong 

khu vực, tạo nên một cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh.  

Câu 11. Nội dung Không phải nguyên nhân sụp đổ của hệ thống thuộc địa 

của chủ nghĩa đế quốc - thực dân? 

A. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á 

B. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi 

C. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La – tinh 

D. Liên Xô đưa quân vào giải phóng các dân tộc ở châu Á, Phi và Mĩ latinh 

Câu 12. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại như 

thế nào? 

A. Chủ nghĩa thực dân bước đầu bị sụp đổ 

B. Chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế 

độ phân biệt chủng tộc 

C. Chủ nghĩa thực dân chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 

D. Chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ hoàn toàn 

Câu 13. Điều kiện nào để tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy 

giành chình quyền sau chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng  

B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á  

C. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện  

D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ  
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Câu 14. Hãy cho biết hình thức đấu tranh giành chính quyền sau chiến tranh 

thế giới thứ hai ở các nước Đông Nam Á?  

A. Đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân  

B. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang  

C. Đấu tranh bằng nghị trường 

D. Đấu tranh bằng con đường ngoại giao 

Câu 15. Những nước tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa vũ trang thành lập chính 

quyền giành độc lập ở khu vực Đông Nam Á?  

A. Việt Nam, Thái Lan  

B. Lào, Căm- pu -chia  

C. In -đô- nê- xi-a  

D. Việt Nam, Lào, In- đô- nê- xi-a  

Câu 16. Phòng trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông nam Á 

sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang những đâu?  

A. Trung Quốc  

B. Đông Bắc Á  

C. Nam Á và Bắc Phi  

D. Tây Á  

Câu 17. Tại sao gọi là “Năm châu Phi”?  

A. Phòng trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở châu Phi  

B. Năm Ai Cập giành độc lập  

C. Năm 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập  

D. Năm tất cả các nước châu Phi tuyến bố độc lập  

Câu 18. Cách mạng Cu ba thắng lợi vào thời gian nào?  

A. Tháng 1 - 1959 

B. Tháng 2 – 1959 

C. Tháng 1 – 1960 

D. Tháng 2 – 1960 
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Câu 19. Hệ thống thuộc địa các chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã bị 

sụp đổ vào thời gian nào?  

A. Năm 1960 

B. Giữa những năm 60 của thế kỷ XX  

C. Cuối năm 1967 

D. Cuối  những năm 60 của thế kỷ XX  

Câu 20. Cuối những năm 70 chủ nghĩa thực dân tồn tại ở châu Phi dưới hình 

thức nào?  

A. Chủ nghĩa phát xít  

B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới  

C. Chế độ phân biệt chủng tộc (A- pát thai) 

D. Chế độ Do Thái  

II. TỰ LUẬN (5 điểm)  

Câu 1. (3 điểm). Cuộc khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết diễn ra 

như thế nào?  Từ sự thất bại trong công cuộc cải tổ của Liên Xô để lại bài học gì 

cho công cuộc đổi mới ở nước ta? 

Câu 2. (2 điểm). Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng 

dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ la tinh giai đoạn từ sau1945 đến nhưng năm 90 

của thế kỉ XX 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 

Câu 1. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa cơ bản nhất sự ra đời 

của Đảng cộng sản Việt Nam đầu 1930? 

A. Mở ra một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.  

B. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.  

C. Chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.  

D. Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.  
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Câu 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là 

lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì 

A. giai cấp công nhân là lực lượng đông đảo.  

B. công nhân có ý thức quyền lợi giai cấp.  

C. giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để.  

D. công nhân là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất mới.  

Câu 3. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng? 

A. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân.  

B. Tạo ra mối lien hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.  

C. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

D. Thể hiện rõ tinh thần quốc  tế vô sản.  

Câu 4. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản 

giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam?  

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời.  

B. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.  

C. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản.  

D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.  

Câu 5. Vì sao phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam? 

A. Các tổ chức cộng sản đã trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh của các lực 

lượng yêu nước.  

B. Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành đảng viên, tranh giành 

ảnh hưởng lẫn nhau.  

C. Cùng chung tư tưởng Mác-Lênin 

D. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố.  

Câu 6. Những tổ chức nào là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam? 

A. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.  

B. Đông Dương cộng sản Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng.  
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C. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.  

D. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương 

cộng sản liên đoàn.  

Câu 7. Đại hội nào dưới đây được xem là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”? 

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3-1935).  

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2-1951).  

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960).  

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976).  

Câu 8. Đại hội nào dưới đây đã quyết định thành lập ở mỗi nước Việt Nam, 

Lào, Campuchia một Đảng Mác-Lênin riêng? 

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3-1935) 

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2-1951) 

C. Đại hội đại biểu toàn quốc thứ III (9-1960) 

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) 

Câu 9. Tên “Đảng lao động Việt Nam” chính thức có từ khi nào? 

A. Tháng 2-1930.  

B. Tháng 10-1930.  

C. Tháng 2-1951.  

D. Tháng 9-1960.  

Câu 10. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi năm 1950 được xây dựng dựa trên cơ 

sở nào dưới đây? 

A. Viện trợ của Mĩ.  

B. Kinh tế Pháp phát triển.  

C. Sự lớn mạnh của nguỵ quân.  

D. Kinh nghiệm chỉ huy của Tatxinhi.  

Câu 11. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II (2-1951) quyết định thành lập ở mỗi 

nước Việt Nam, Lào, Cămpuchia một Đảng riêng vì lí do chủ yếu nào dưới đây? 

A. Để phù hợp với đặc điểm phát triển của mỗi nước.  
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B. Để tạo thuận lợi cho phong trào cách mạng.  

C. Để phù hợp với xu hướng phát triển của cách mạng.  

D. Để nhanh chóng đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.  

Câu 12. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945 – 1954) là 

A. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

B. truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.  

C. căn cứ hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.  

D. tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.  

Câu 13. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế 

hoạch Nava? 

A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng.  

B. Điện Biên Phủ được Pháp chiếm từ lâu.  

C. Điện Biên Phủ ngay từ đầu là trọng tâm của kế hoạch Nava.  

D. Điện Biên Phủ gần nơi đóng quân chủ lực của Pháp.  

Câu 14. Hạn chế của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Đông Dương đối với Việt Nam là 

A. chưa giải phóng được vùng nào ở nước ta.  

B. mới giải phóng được miền Bắc.  

C. chỉ giải phóng được miền Nam.  

D. chỉ giải phóng được vùng Tây Bắc.  

Câu 15. Tác động của Hiệp định Giơnevơ đối với cách mạng Việt Nam là 

A. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước.  

B. Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam.  

C. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn.  

D. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nướcs.   

Câu 16. Tháng 8- 1954, ở Sài Gòn – Chợ lớn diễn ra phong trào đấu tranh 

nào của nhân dân? 

A. Phong trào hoà bình.  

B. Phong trào chống tố cộng diệt cộng.  
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C. Phong trào chống trưng cầu dân ý.  

D. Phong trào chống bầu cử quốc hội.  

Câu 17. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 của Đảng đã có chủ 

trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam? 

A. Xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành 

chính quyền về tay nhân dân.  

B. Dùng đấu tranh ngoại giao để kết thúc chiến tranh.  

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước ngoài để đánh Mĩ – Diệm.  

D. Tiếp tục đấu tranh chính trị hoà bình.  

Câu 18. Thực chất hành động phá hoại Hiệp đinh Pari của chính quyền Sài 

Gòn là 

A. củng cố niềm tin cho binh lính Sài Gòn.  

B. hỗ trợ cho “chiến tranh đặc biệt tăng cường” ở Lào.  

C. thực hiện chiến lược phòng ngự “ quét và giữ”.  

D. tiếp tục chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” của Nich xơn.  

Câu 19. Căn cứ vào đâu Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải 

phóng hoàn toàn miền Nam? 

A. Quân Mỹ và quân đội Sài Gòn bắt đầu suy yếu.  

B. Chính quyền và quân đội Sài Gòn bắt đầu khủng hoảng và suy yếu.  

C. Tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam phần nào có lợi cho cách mạng 

nước ta.  

D. Tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách 

mạng, ta mạnh hơn địch cả về thế và lực.  

Câu 20. Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong 

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một 

chiến công vĩ đại ở thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có 

tính thời đại sâu sắc”. Đó là thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam? 
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A. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa.  

B. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).  

C. Thắng lợi trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.  

D. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).  

II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu 1 (3 điểm). Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định 

Giơnevo năm 1954 ở Đông Dương.  

Câu 2 (2 điểm). Hãy cho biết sự đúng đắn sáng tạo của Đảng ta trong việc đề 

ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì? 

 

4. Giới thiệu một số câu hỏi, bài tập 

Lớp 6 

Bài 1. SƠ LƢỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Câu nói:"Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" là của 

 A. Hê-rô-đôt.                        B. Xi-xê-rông.    

 C. Tuy-xi-dit.                                       D. Xê-nô-phôn 

Câu 2. Các loại tư liệu giúp chúng ta hiểu biết chính xác về lịch sử gồm  

 A. tư liệu hiện vật, tư liệu truyền miệng, tư liệu chữ viết.  

 B. tư liệu hiện vật, tư liệu truyền miệng, các loại sách báo.  

 C. tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng, văn bia.  

 D. tư liệu truyền miệng, tư liệu chữ viết, các bảo tàng.  

Câu 3. Dương lịch được gọi là Công lịch vì 

 A. nhu cầu thống nhất thời gian của các dân tộc trên thế giới.  

 B. là năm mở đầu của Công nguyên.  

 C. Dương lịch được hoàn chỉnh và sử dụng phổ biến trên thế giới.  

 D. nhu cầu tính thời gian của các dân tộc trên thế giới.  
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Câu 4. Người xưa làm ra Dương lịch bằng cách 

A. dựa vào chu kì quay của trái đất xung quanh mặt trăng 

B. dựa vào chu kì quay của mặt trăng xung quanh trái đất.  

C. dựa vào chu kì quay của trái đất xung quanh mặt trời.  

D. dựa vào chu kì quay của mặt trời xung quanh trái đất.  

Câu 5. Theo Công lịch, tháng 2 thường có 

A. 31 ngày.                                    B. 30 ngày.    

C. 29 ngày.                                           D. 28 ngày.  

Câu 6. Việc xác định thời gian là thực sự cần thiết để 

A. dựng lại lịch sử .                               B. hiểu và dựng lại lịch sử.  

C. hiểu về các anh hùng dân tộc.           D. hiểu lịch sử loài người.  

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của việc học tập môn 

lịch sử?             

A. Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, của dân tộc mỡnh.  

B. Biết được quá trỡnh sống và lao động của tổ tiên, ông cha.  

C. Biết được những hoạt động của con người và loài người trong quá khứ.  

D. Để trở thành nhà sử học.  

Câu 8. Câu chuyện Thánh Gióng thuộc nguồn tư liệu nào sau đây? 

A. Tư liệu truyền miệng.  

B. Tư liệu hiện vật.  

C. Tư liệu chữ viết.  

D. Truyện cổ tích.  

II- TỰ  LUẬN  

Câu 1. Em hiểu "Lịch sử" là gì?  

Câu 2. Người ta đã dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? 

Câu 3. Học lịch sử có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 4. Nêu điểm khác nhau giữa lịch sử con người và lịch sử xã hội loài người.  
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Câu 5. Theo em có cần biết những thay đổi của con người, làng xóm, dãy 

phố không? Tại sao lại có những thay đổi đó? 

Câu 6. Nêu ví dụ về cuộc sống để thấy cần thiết phải có hiểu biết về lịch sử.  

Câu 7. Hãy kể câu truyện về tư liệu truyền miệng mà em biết.  

Câu 9. Nêu vai trò của tư liệu trong học tập lịch sử.  

 

Bài 2 

CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 

 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Lịch sử là 

A. khoa học tìm hiểu về quá khứ.  

B. những gì đã xảy ra trong quá khứ.  

C. sự hiểu biết của con người về quá khứ.  

D. sự ghi lại các sự kiện diễn ra xung quanh con người.  

Câu 2. Lịch sử giúp em  

A. biết thêm nhiều chuyện hay về lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc.  

B. hiểu được cội nguồn và sự phát triển của thế giới tự nhiên 

C. hiểu được cội nguồn của tổ tiên, làng xóm, dân tộc Việt Nam, biết ơn và 

kính trọng các thế hệ đi trước đã dựng xây và bảo vệ đất nước.  

D biết được nhiều anh hùng đã có công với nước trong cuộc đấu tranh chống 

ngoại xâm.  

Câu 3. Nguyên tắc cơ bản trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử là 

A. phải xác định thời gian xảy ra các sự kiện lịch sử.  

B. phải biết lịch sử diễn ra như thế nào.  

C. phải có sự hiểu biết về các sự kiện, hiện tượng lịch sử.  

D. phải rút ra được những bài học lịch sử bổ ích.  
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Câu 4. Người xưa làm ra Âm lịch bằng cách 

A. dựa vào chu kì quay của trái đất xung quanh mặt trăng 

B. dựa vào chu kì quay của mặt trăng xung quanh trái đất.  

C. dựa vào chu kì quay của trái đất xung quanh mặt trời.  

D. dựa vào chu kì quay của mặt trời xung quanh trái đất.  

Câu 5. Theo Công lịch một năm có 

A. 366 ngày, chia thành 12 tháng  

B.  365 ngày, chia thành 13 tháng.  

C. 365 ngày 1/4, chia thành12 tháng.  

D. 364 ngày 1/4, chia thành 12 tháng.  

Câu 6. Người xưa đã làm ra Lịch dựa vào 

A. sự quan sát và tính toán sự di chuyển của Mặt trăng.  

B. sự quan sát và tính toán sự di chuyển của Mặt trời 

C. kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp các mùa, vụ trong năm 

D. sự quan sát và tính toán sự di chuyển của Mặt trời, Mặt trăng.  

Câu 7. Dương lịch được gọi là Công lịch vì 

A. nhu cầu thống nhất thời gian của các dân tộc trên thế giới.  

B. là năm mở đầu của Công nguyên.  

C. dương lịch được hoàn chỉnh và sử dụng phổ biến trên thế giới.  

D. nhu cầu tính thời gian của các dân tộc trên thế giới.  

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 cách ngày nay ( năm 2017) 

bao nhiêu năm?            

A. 2040 năm.  

B. 2051 năm.  

C. 1971 năm.  

D. 1977 năm.  

Câu 9. Một "thiên niên kỉ" là bao nhiêu năm? 

A. 1 năm.  
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B. 10 năm.  

C. 100 năm.  

D. 1000 năm.  

Câu 10. Việc xác định thời gian là thực sự cần thiết để 

A. dựng lại lịch sử.                           B. hiểu và dựng lại lịch sử.  

C. hiểu về các anh hùng dân tộc.      D. hiểu lịch sử loài người.  

Câu 11. Dựa vào nội dung SGK, hãy tính thời gian diễn ra các sự kiện trong 

bảng cách năm 2017 là bao nhiêu năm? 

Năm  Sự kiện lịch sử Cách năm 2017 

40 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng  

248 Khởi nghĩa Bà Triệu  

938 Ngô Quyền với chiến thắng trên sông Bạch Đằng  

 

II- TỰ  LUẬN  

Câu 1. Tại sao nhà chính trị Rôma cổ Xi-xê-rông nói:"Lịch sử là thầy dạy 

của cuộc sống?" 

Câu 2. Em hãy cho biết tại sao con người phải tính thời gian? 

Câu 3. Người thời xưa đã tính thời gian như thế nào? 

Câu 4. Hãy cho biết sự khác nhau cơ bản giữa cách tính thời gian theo công 

lịch và âm lịch? 

Câu 5. Tại sao thế giới cần một thứ lịch chung? 

 

Bài 3 

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

I- TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Người tối cổ xuất hiện cách đây khoảng 

A. 2 đến 3 triệu năm.                  B. 3 đến 4 triệu năm      

C. 4 đến 5 trệu năm.                        D. 5 đến 6 triệu năm.  
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Câu 2. Người tối cổ sống thành 

A. một nhóm gia đình, có người đứng đầu.  

B. nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu.  

C. từng bầy, gồm vài chục người, trong hang động, mái đá.  

D. từng gia đình, trong hang động, mái đá, hoặc ngoài trời.  

Câu 3. Người tinh khôn sống theo 

A. Bầy.                                    B. Thị tộc.  

C. Bộ lạc.                                               D. Công xã.  

Câu 4. Người tinh khôn có dáng đi  

A. lao về phía trước.                               B. thẳng đứng.  

C. lom khom .                                         D. ngả về phía sau.  

Câu 5. Con người phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ từ 

A. khoảng 4000 năm TCN.                   B. khoảng 3000 năm TCN.  

C. khoảng 2000 năm TCN.                    D. khoảng 1000 năm TCN.  

Câu 6. Việc chế tạo công cụ bằng kim loại có tác dụng  

A. làm tăng năng suất lao động.  

B. tạo ra nhiều sản phẩm phong phú, đẹp.  

C. làm ra nhiều sản phẩm và làm xuất hiện của cải dư thừa.  

D. làm cho lao động của con người dễ dàng hơn công cụ bằng đá.  

Câu 7. Dấu tích của người tối cổ tìm thấy ở 

A. châu Phi, Châu Á.  

B. Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc.  

C. Đông Phi, đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) và Bắc Kinh (Trung Quốc).  

D. Đông Nam Âu, Đông Phi, đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) và Bắc Kinh (Trung 

Quốc).  

 

Câu 8. Người tối cổ đã biết  

A. chế tạo công cụ lao động bằng ghè đẽo đá thô sơ, biết dùng lửa.  
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B. chế tạo công cụ lao động bằng đá được mài nhẵn, biết dùng lửa.  

C. tìm ra lửa để nấu chín thức ăn.  

D. biết thuần hoá động vật trong tự nhiên thành vật nuôi gia đình.  

Câu 9. Tổ chức xã hội sơ khai của Người tối cổ được gọi là 

A. Thị tộc.                                              B. Bầy.  

C. Công xã.                                               D. Bộ lạc.  

Câu 10. Người tối cổ có dáng đi  

A. lao về phía trước.                              B. thẳng đứng.  

C. lom khom.                                         D. ngả về phía sau.  

Câu 11. Người Tinh khôn xuất hiện cách ngày nay khoảng 

A. 2 vạn năm.                                   B. 3 vạn năm.   

C. 4 vạn năm.                                          D. 5 vạn năm 

Câu 12. Con người phát hiện và chế tạo ra công cụ lao động bằng kim loại 

khoảng 

A. 1000 năm TCN.       

B. 2000 năm TCN.   

C. 3000 năm TCN.                                    

D. 4000 năm TCN.  

II- TỰ LUẬN  

Câu 1. Hãy cho biết sự xuất hiện con người?  

Câu 2. Trình bày điểm tiến bộ của người tinh khôn với người tối cổ về cấu 

tạo cơ thể, đời sống kinh tế, đời sống xã hội? 

Câu 3. Em hãy cho biết nguyên nhân xã hội nguyên thuỷ tan rã? 

Câu 4. Thế nào là Bầy người nguyên thủy?  Thế nào là Thị tộc? 

Câu 5. Địa điểm con người xuất hiện ở đâu? Cuộc sống ban đầu như thế nào? 

Câu 6. Công cụ kim loại đã có tác dụng như thế nào? 
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Bài 4 

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƢƠNG ĐÔNG 

 

I- TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm  

A. Trung Quốc, Hy Lạp, Ai Cập, Lưỡng Hà.  

B. Lưỡng Hà, Rôma, Ấn Độ, Trung Quốc.  

C. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc.  

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ả Rập, Trung Quốc.  

Câu 2. Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện từ 

A. cuối thiên niên kỉ V đến đầu thiên niên kỉ IV TCN.  

B. cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN.  

C. cuối thiên niên kỉ III đến đầu thiên niên kỉ II TCN.  

D. cuối thiên niên kỉ II đến đầu thiên niên kỉ I TCN.  

Câu 3. Nền kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Đông là 

A. nông nghiệp trồng lúa nước.  

B. thủ công nghiệp và thương nghiệp.  

C. nông nghiệp và buôn bán.  

D. nông nghiệp và thương nghiệp.  

Câu 4. Bộ Luật Ha-mu-ra-bi là bộ luật của quốc gia  

A. Ai Cập cổ đại.               B. Lưỡng Hà cổ đại.  

C. Trung Quốc cổ đại.                   D. Ấn Độ cổ đại.  

Câu 5. Nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời trên lưu vực của 

A. sông Nin 

B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ô-phơ-rát 

C. sông Ấn và sông Hằng 

D. sông Hoàng Hà và sông Trường Giang 
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Câu 6. Những người hầu hạ, phục dịch vua và quý tộc được gọi chung là  

A. nông dân.                           B. nông dân công xã.  

C. nô lệ.                                     D. thợ thủ công.  

Câu 7. Khi con người biết làm thủy lợi đã dẫn đến hệ quả gì? 

A. Ngăn được lũ lụt.  

B. Dẫn nước vào ruộng.  

C. Thu hoạch lúa ổn định hằng năm.  

D. Cuộc sống  đầy đủ hơn.  

Câu 8. Nhà nước ở phương Đông ra đời là do 

A. cư dân tập trung đông đúc.  

B. các bộ lạc tan rã.  

C. cần đoàn kết chống ngoại xâm.  

D. xã hội xuất hiện kẻ giàu, người nghèo.  

Câu 9. Trong các quốc gia cổ đại phương Đông cư dân chủ yếu làm nghề gì? 

A. Nghề nông 

B. Nghề thủ công.  

C. Buôn bán.  

D. Khai thác lâm sản.  

Câu 10. Vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông có là người 

A. thuộc tầng lớp thống trị.  

B. nắm mọi quyền hành.  

C. thống lĩnh quân đội.  

D. cai trị đất nước thông qua đội ngũ quan lại.  

Câu 11. Ở phương Đông vua chuyên chế có quyền hành gì? 

A. Thần thánh ở dưới trần gian.  

B. Có quyền cao nhất trong mọi công việc, quyết định mọi vấn đề.  

C. Chỉ nắm quyền chỉ huy quân đội.  

D. Nắm quyền về lập pháp.  
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II- TỰ  LUẬN  

Câu 1. Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Đặc điểm của 

mỗi tầng lớp đó?  

Câu 2. Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời ở đâu? Vì sao các quốc gia 

phương Đông ra đời sớm? 

Câu 3. Hãy điền các thông tin đúng vào cột bên phải: 

Nội dung Các quốc gia cổ đại phƣơng Đông 

Thời gian hình thành  

Địa điểm hình thành  

Tên các quốc gia  

Đặc trưng kinh tế  

Thành phần xã hội  

Thể chế nhà nước  

Câu 4. Em hiểu thế nào là Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông? 

 

BÀI 5 

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƢƠNG TÂY 

I- TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Tây ra đời khoảng  

A. đầu thiên niên kỉ III TCN.              B. đầu thiên niên kỉ II TCN.  

C. giữa thiên niên kỉ II TCN.               D. đầu thiên niên kỉ I TCN.  

Câu 2. Các quốc gia cổ đại phương Tây gồm  

A. Hi Lạp và Ấn Độ.                       B. Hi Lạp và Rô-ma.  

C. Hi Lạp và Ai Cập   D. Rô-ma và Ả-Rập 

Câu 3. Kinh tế chủ yếu của các quốc gia cổ đại phương Tây là  

A. buôn bán với nước ngoài.  

B. nông nghiệp và ngư nghiệp 

C. nông nghiệp và thủ công nghiệp.  

D. thủ công nghiệp và thương nghiệp.  
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Câu 4. Xã hội phương Tây cổ đại gồm hai giai cấp chính là  

A. chủ nô và nô lệ.                    B. chủ xưởng và nô lệ.  

C. chủ xưởng, chủ thuyền.                  D. quí tộc và nông dân  

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nô lệ do Xpac-ta-cut lãnh đạo nổ ra  

A. năm 73-72 TCN, ở Rô-ma.           B. năm 73-71 TCN, ở Rô-ma.  

C. năm 73-72 TCN, ở Hi Lạp.            D. năm 73-71 TCN, ở Hi Lạp.  

Câu 6. Trong xã hội cổ đại, “những công cụ biết nói” là tên gọi của giai cấp 

A chủ nô.                                       B. quí tộc.  

C. nô lệ.                                             D. nông dân.  

Câu 7. Câu nào sau đây diễn tả không đúng về điều kiện tự nhiên của các 

quốc gia cổ đại phương Tây?            

A. Là vùng bán đảo, có rất ít đồng bằng.  

B. Chủ yếu là đất đồi, khô và cứng.  

C. Đất đai phì nhiêu màu mỡ, được phù sa bồi đắp hằng năm.  

D. Có nhiều hải cảng tốt, thuận lợi cho thương nghiệp phát triển.  

Câu 8. Trong xã hội cổ đại Hy Lạp, Rô-ma chủ nô là 

A. những người phải làm việc cực nhọc trong các trang trại.  

B. người đại diện của thần thánh ở trần gian.  

C. người nhận ruộng đất ở công xã để cày cấy.  

D. người giàu và có thế lực, nuôi rất nhiều nô lệ để làm việc cho họ.  

Câu 9. Cư dân ở HiLạp và Rô-ma đầu thiên niên kỉ ITCN đã sử dụng công cụ 

bằng gì? 

A. Sắt.      B. Đồng.  

C. Đá.      D. Đá và Đồng.  

Câu 10. Nhờ có công cụ bằng sắt mà đã dẫn đến các nghề nào của cư dân 

HiLạp và Rô-ma phát triển? 

A. Nghề luyện kim, làm đồ mĩ nghệ, đồ gốm.  

B. Nông nghiệp trồng lúa nước.  
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C. Săn bắn.  

D. Trồng lúa mì.  

II- TỰ  LUẬN 

Câu 1. Trình bày các giai cấp trong xã hội cổ đại phương Tây.  

Câu 2. Nhận xét về địa vị của mỗi trong xã hội cổ đại phương Tây.  

Câu 3. Hãy điền các thông tin đúng vào cột bên phải:  

Nội dung Các quốc gia cổ đại phƣơng Tây 

Thời gian hình thành  

Địa điểm hình thành  

Tên các quốc gia  

Đặc trưng kinh tế  

Thành phần xã hội  

Thể chế nhà nước  

Câu 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây ra đời ở đâu?  

Câu 5. Vì sao các quốc gia cổ đại phương Tây ra đời muộn? 

 

Bài 23 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 

I- TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Nhà Đường thống trị nước ta đã thực hiện chính sách 

A. đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, để người Trung Quốc cai trị các 

châu, huyện; các hương xã do người Việt tự cai quản.  

B. đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ và người Trung Quốc cai trị tới 

các châu, huyện, hương xã.  

C. để người Trung Quốc cai trị ở cấp phủ, châu.  

D. cho phép người Việt có thể nắm quyền tới cấp phủ, châu.  

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ  

A. năm 720, tại Ái Châu.                    B. năm 721, tại Minh Châu.  

C. năm 722, tại Hoan Châu.                    D. năm 723, tại Diễn Châu.  
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Câu 3. Căn cứ cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan đặt tại 

A. Hát Môn (Hà Tây).  

B. Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hoá).  

C. Dạ Trạch (Hưng Yên).  

D. Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An).  

Câu 4. Khi phát động cuộc khởi nghĩa, Mai Thúc Loan đã 

A. xưng Hoàng đế.                                 B. xưng Vương.  

C. xưng Đế.                                         D. xưng Thiên tử.  

Câu 5. Khi phát động cuộc khởi nghĩa, Phùng Hưng xuất thân từ 

A. dân phu.                                            B. quan lang.  

C. người lính.                                         D. thợ thủ công.  

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng tồn tại trong khoảng thời gian  

A. từ năm 775 đến năm 790.                 B. từ năm 776 đến năm 790.  

C. từ năm 776 đến năm 791.                D. từ năm 776 đến năm 792.  

Câu 7. Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ  

A. năm 618.                             B. năm 679.  

C. năm 681.                                  D. năm 697.  

Câu 8. Dưới thời Đường, trụ sở của An Nam đô hộ phủ đặt tại  

A. Tống Bình (Hà Nội).               B. thành Cổ Loa (Đông Anh).  

C. Mê Linh (Vĩnh Phúc).           D. thành Long Biên (Bắc Ninh).  

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan là 

A. do chính sách tăng thuế sắt.  

B. do chính sách tăng thuế muối.  

C. do chính sách nộp cống vải quả.  

D. do chính sách nộp cống ngọc trai, ngà voi.  

Câu 10. Tướng nhà Đường chỉ huy 10 vạn quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa 

Mai Thúc Loan tên là  

A. Dương Phiêu.                         B. Dương Tư Húc.   

C. Trần Bá Tiên.                                    D. Quang Sở Khách.  
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Câu 11. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng bùng nổ tại 

A. Đường Lâm (Ba Vì - Hà Tây).  

B. Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An).  

C. núi Vệ, thung lũng Hùng Sơn ( Nghệ An).  

D. núi Nưa (Hậu Lộc – Thanh Hoá).  

Câu 12. Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là  

A. chiếm được phủ thành Tống Bình, sắp đặt việc cai trị đất nước.  

B. viên đô hộ Cao Chính Bình bị giết chết.  

C. khởi nghĩa bị thất bại.  

D. chỉ làm chủ vùng rừng núi.  

II- TỰ  LUẬN  

Câu 1. Nhà Đường đã thay đổi chính sách cai trị đối với nước ta như thế nào?  

Câu 2. Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Đường? 

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa do Mai Thúc Loan và Phùng Hưng lãnh đạo diễn ra 

như thế nào? 

Câu 4. Nêu ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng.  

Câu 5. Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa? 

Câu 6. Chính sách bóc lột của nhà Đường có khác gì với các thời trước? 

 

Bài 24 

NƢỚC CHAMPA TỪ THẾ KỈ THỨ II ĐẾN THẾ KỈ THỨ X 

 

I- TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của 

A. bộ lạc Dừa - tức người Chăm cổ.  

B. bộ lạc Cau.  

C. cư dân quận Nhật Nam.  

D. người Khơ -me.  
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Câu 2. Người lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm giành độc lập và lập nên quốc 

gia Lâm Ấp là  

A. thủ lĩnh của bộ lạc Dừa.              B. Khu Liên.  

C. thủ lĩnh của bộ lạc Cau.                     D. thủ lĩnh người Khơ - me.  

Câu 3. Trong công tác thuỷ lợi, cư dân Chăm – pa đã sáng tạo ra 

A. cách đắp đê quai vạc.                   B. xây hồ lớn để chứa nước.  

C. xe guồng nước.                               D. gồm A, B và C.  

Câu 4. Kinh đô của Cham-pa có tên là  

A. Hoàn Vương.                                  

B. Phan Rang (ngày nay).  

C. Mĩ Sơn (Quảng Nam).  

D. Sin-ha-pu-ra, nay là Trà Kiệu (Quảng Nam).  

Câu 5. Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ 

A. chữ Hán của người Trung Quốc.   

B. chữ Phạn của người Ấn Độ.  

C. chữ Pali của người Ấn Độ.  

D. chữ Sanskit của người Ấn Độ.  

Câu 6. Thành tựu nghệ thuật đắc sắc nhất của cư dân Cham-pa là  

A. các công trình kiến trúc đền, chùa.  

B. các bức tượng Phật.  

C. kiến trúc kinh đô được xây dựng đặc sắc.  

D. tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi. . .  

Câu 7. Nước Lâm Ấp ra đời  

A. năm 190 - 191.            B. năm 191 - 192.    

C. năm 192 - 193.                             D. năm 193 – 194.  

Câu 8. Nước Lâm Ấp có lực lượng quân đội thường trực mạnh gồm 

A. 2 – 3 vạn người.                          B. 3 – 4 vạn người.  

C. 4 – 5 vạn người.                       D. 5 – 6 vạn người.  
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Câu 9. Nước Chăm-pa ra đời trên cơ sở   

A. thống nhất hai bộ lạc Dừa và Cau, liên kết và tấn công các nước láng giềng.  

B. công cuộc khai hoang, mở rộng lãnh thổ đòi hỏi.  

C. tác động cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc 

của người Việt cổ.  

D. sự đoàn kết của người Chăm –pa và người Việt cổ trong cuộc đấu tranh 

chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.  

Câu 10. Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa là 

A. nông nghiệp trồng lúa nước.             B. đánh cá.   

C. khai thác lâm thổ sản.                       D. chăn nuôi đàn gia súc lớn.  

Câu 11. Người Chăm đã có chữ viết riêng từ 

A. thế kỉ II.                                             B. thế kỉ III.  

C. thế kỉ IV.                                           D. thế kỉ V.  

Câu 12. Tôn giáo chính của người Chăm là 

A. đạo Nho và đạo Phật.                         B. đạo Bàlamôn và đạo Phật.  

C. đạo Thiên chúa và đạo Nho.               D. đạo Bàlamôn và đạo Lão.  

II- TỰ  LUẬN  

Câu 1. Em hãy trình bày sự hình thành nhà nước Cham-pa? 

Câu 2. Cham-pa đã đạt được những thành tựu gì về kinh tế và văn hóa?  

Câu 3. Theo em, thành tựu của Cham pa là nổi bật nhất? 

Câu 4. Nhân dân tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào? 

Câu 5. Nêu nhận xét về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa.  

Câu 6. Viết đoạn văn ngắn nêu những biết về thành tựu văn hóa của Cham-pa.  



 107 

Bài 25 

ÔN TẬP CHƢƠNG III 

I- TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Đất nước ta bị rơi vào ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương 

Bắc từ 

A. năm 258 TCN.                                  B. năm 207 TCN.  

C. năm 179 TCN.                                D. năm 111 TCN.  

Câu 2. Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là 

thời Bắc thuộc vì  

A. đây là thời kì nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc 

thống trị, đô hộ.  

B. đây là thời kì đất đai nước ta bị sáp nhập vào Trung Quốc.  

C. đây là thời kì bùng nổ mạnh mẽ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta để bảo 

vệ nền độc lập dân tộc.  

D. nhân dân ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đồng hóa hàng nghìn 

năm.  

Câu 3. Trong những chính sách cai trị của các triều đại Trung Quốc đối với 

nhân dân ta thời Bắc thuộc, chính sách thâm độc nhất là  

A. chính sách thống trị hà khắc, tàn bạo.  

B. chế độ bóc lột nặng nề, vơ vét mọi của cải của nhân dân ta.  

C. chính sách "đồng hoá" dân tộc.  

D. chính sách độc quyền muối và sắt.  

Câu 4. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách "đồng hóa" 

đối với nước ta nhằm mục đích chủ yếu 

A. làm mất đi dân tộc ta.  

B. để nhân dân ta quên đi nền văn hóa của dân tộc.  

C. tuyên truyền văn hóa Hán vào nước ta.  

D. trao đổi văn hoá, xây dựng tình đoàn kết giữa hai dân tộc.  
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Câu 5. Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn giữ được những phong tục 

tập quán  

A. nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình.  

B. Sản xuất thủ công.  

C. sản xuất nông nghiệp.  

D. tổ chức Tết cổ tuyền.  

Câu 6. Dưới thời Bắc thuộc, những tôn giáo được du nhập vào nước ta là  

A. đạo Phật, đạo Nho.                                   

B. đạo Phật, đạo Lão.  

C. đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão.  

D. đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão, đạo Bàlamôn.  

II- TỰ  LUẬN  

Câu 1. Tại sao dưới ách thống trị của phong kiến phương Bắc nhân dân ta lại 

liên tiếp đứng lên đấu tranh? Các cuộc đấu tranh đó nói lên điều gì? 

Câu 2. Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã thực hiện những chính sách 

thâm độc và tàn bạo như thế nào để thống trị nhân dân ta? 

Câu 3. Hãy điền tiếp những thông tin đúng vào cột bên phải trong bảng dưới đây: 

Thời gian Sự kiện lịch sử 

Năm 179 TCN Nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu.  

Năm 40 - 43  

Năm 192 - 193  

Năm 248  

Năm 542-544  

Năm 603  

Năm 679  

Năm 722  

Năm 776-791  
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Câu 4. Hoàn thành bảng thống kê sau: 

Triều đại Trung Quốc Thời gian Nƣớc ta bị gộp với. . . . . . tên gọi 

   

   

   

   

   

   

   

   

Câu 5. Lập bảng thống kê các cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống phong 

kiến phương Bắc xâm lược theo nọi dung sau: 

Số

TT 

Thời 

gian 

Tên cuộc 

khởi 

nghĩa 

Ngƣời lãnh 

đạo 

Tóm tắt diễn biến chính Ý nghĩa 

      

      

      

      

      

      

 

BÀI 26 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNG QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌC KHÚC, HỌ DƢƠNG 

 

I- TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cuối thế kỉ IX, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy trong hoàn 

cảnh nào? 

A. Nhà Đường suy yếu 

B. Nhà Đường đang thịnh 
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C. Nhà Đường vừa thịnh vừa suy 

D. Nhà Đường hùng mạnh 

Câu 2. Khúc Thừa Dụ là người  

A. Sống khoan hoà 

B. Hay thương người 

C. Được dân chúng mến phục 

D. Sống khoan hoà, hay thương người, được dân chúng mến phục 

Câu 3. Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ vào thời 

gian nào? 

A. Cuối năm 904    B. Đầu năm 905 

C. Giữa năm 905    D. Cuối năm 905 

Câu 4. Vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam 

vào thời gian nào? 

A. Cuối năm 905    B. Đầu năm 906 

C. Giữa năm 906    D. Cuối năm 906 

Câu 5. Năm 907, ai làm Tiết độ sứ thay Khúc Thừa Dụ 

A. Dương Đình Nghệ   B. Khúc Thừa Mĩ  

C. Khúc Hạo    D. Một người họ Khúc khác 

Câu 6. Dương Đình Nghệ là 

A. Tay sai của Lưu Nham  B. Một tướng cũ của Khúc Thừag Dụ 

C. Một tướng cũ của Khúc Thừa Mĩ D. Một tướng cũ của Khúc Hạo 

Câu 7. Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình tự xưng là 

A. Tiết độ sứ.     B. Hoàng đế.  

C. lên ngôi vua.     D. Vương.  

Câu 8. Vua Đường có thái độ như thế nào khi Khúc Thừa Dụ xây dựng chính 

quyền tự chủ? 

A. Chuẩn bị quân sang xâm lược nước ta.  

B. Buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.  
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B. Không công nhận chức Tiết độ sứ của Khúc Thừa Dụ.  

D. Phê bỏ chức Tiết độ sứ của Khúc Thừa Dụ.  

Câu 9. Khúc Hạo chủ trương xây dựng đất nước theo hướng 

A. tự chủ.  

B. B. độc lập.  

C. phụ thuộc vào nhà Đường.  

D. nhờ sự giúp đỡ của nước khác.  

Câu 10. Nhận thấy nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo đã 

làm gì? 

A. Xây dựng quân đội.  

B. Xây dựng tuyến phòng thủ.  

C. Cầu hòa với nhà Nam Hán.  

D. Gửi con trai là Khúc Thừa Mĩ làm con tin.  

II- TỰ LUẬN  

Câu 1. Khúc Thừa Dụ đã giành quyền tự chủ như thế nào?  

Câu 2. Nêu những việc làm của Khúc Thừa Dụ sau khi giành quyền tự chủ.  

Câu 3. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán 

(930 - 931).  

Câu 4. Theo em việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý 

nghĩa gì? 

Câu 5. Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì? 

Câu 6. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ thắng 

lợi có ý nghĩa gì? 

BÀI 27 

NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẲNG NĂM 938 

I- TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức vào năm nào? 

A. Năm 934  

B. Năm 935 



 112 

C. Năm 936 

D. Năm 937 

Câu 2. Ngô Quyền quê ở  

A. Phúc Thọ (Hà Tây) 

B. Chương Mĩ (Hà Tây) 

C. Xuân Mai (Hà Tây) 

D. Đường Lâm (Hà Tây) 

Câu 3. Ngô Quyền là 

A. Con rể của Dương Đình Nghệ 

B. Con trai của Dương Đình Nghệ 

C. Con nuôi của Dương Đình Nghệ 

D. Cháu của Dương Đình Nghệ 

Câu 4. Năm 938, vua Nam Hán đã làm gì? 

A. Sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân sang xâm lược nước ta 

B. Sai người sang nước ta cầu thân 

C. Sai người sang nước ta đặt quan hệ làm ăn, buôn bán 

D. Sai người sang nước ta mượn đường đánh Cham-pa 

Câu 5. Ngô Quyền dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta ở đâu? 

A. Theo đường Lạng Sơn 

B. Theo đường Cao Bằng 

C. Theo đường sông Bạch Đằng 

D. Theo đường Lào Cai 

Câu 6.  Năm 938, vua Nam Hán đã 

A. sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân sang xâm lược nước ta.  

B. sai người sang nước ta cầu thân.  

C. sai người sang nước ta đặt quan hệ làm ăn, buôn bán.  

D. sai người sang nước ta mượn đường đánh Cham-pa.  
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Câu 7. Được tin Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết, Ngô Quyền 

đã làm gì? 

A. Cầu cứu nhà Nam Hán.  

B. Liền kéo quân ra Bắc.  

C. Chuẩn bị lực lượng để chống Kiều Công Tiễn.  

D. Xây dựng căn cứ để chống Kiều Công Tiễn.  

Câu 8. Trước khi quân Nam hán sang xâm lược nước ta Ngô Quyền đã làm gì? 

A. Lên ngôi vua.  

B. Xây dựng căn cứ để chống quân Nam Hán.  

C. Bắt và giết Kiều Công Tiễn, chuẩn bị chống quân xâm lược.  

D. Liên kết với một số nước ngoài.  

Câu 9. Ngô Quyền đã có kế sách gì đánh quân Nam Hán độc đáo? 

A. Xây dựng phòng tuyến chống quân nam Hán.  

B. Cho quân chặn ở biên giới.  

C. Cho quân mai phục ở nơi hiểm yếu.  

D. Đẽo nhọn, bịt sắt đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng.  

II- TỰ LUẬN  

Câu 1. Hãy cho biết những việc làm của Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân 

Nam Hán? 

Câu 2. Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938.  

Câu 3. Nêu ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938.  

Câu 4. Hãy cho biết cách đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền? 

Câu 5. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? 

Câu 6. Vì sao Kiều công Tiễn cho người cầu cứ nhà Nam Hán.  
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LỚP 7 

Bài 1 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU 

(Thời sơ - trung kì cận đại) 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc 

Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?  

 A. Cuối thế kỉ VI.  B. Đầu thế kỉ V.   

 C. Cuối thế kỉ V.    D. Đầu thế kỉ IV.  

Câu 2. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội? 

 A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.  

 B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.  

 C. Nô lệ được giải phóng.  

 D. Tất cả các thành phần trên.  

Câu 3. Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội? 

 A. Nô lệ.  

 B. Nông dân.  

 C. Nô lệ và nông dân.  

 D. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.  

Câu 4. Người Giéc-man chiếm dụng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia cho thành 

phần nào nhiều nhất? 

 A. Dòng tộc của mình.  B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.  

 C. Phân đều cho mọi người.  D. Những người thân trong gia đình.  

Câu 5. Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở của giai 

cấp nào? 

 A. Tăng lữ, quý tộc và nông dân.  B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.  

 C. Chủ nô và nô lệ.  D. Địa chủ và nông dân.  
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Câu 6. Bộ tộc nào sau xâm chiếm và tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương 

Tây? 

 A. Giéc-man.  B. Ăng-glô Xắc-xông.   

 C. Phơ-răng.  D. Tây Gốt.  

Câu 7. Loại phí nặng nhất mà nông nô phải nộp cho lãnh chúa là 

 A. tô.  B. thuế cưới xin.   

 C. thuế thân.  D. thuế thừa kế tài sản.  

Câu 8. Lãnh địa là đơn vị  

 A. chính trị cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền.  

 B. chính trị cơ bản trong thời kì phong kiến tập quyền.  

 C. chính trị, kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền.  

 D. thương mại trong thời kì phong kiến phân quyền.  

Câu 9. Lực lượng lao động chủ yếu trong lãnh địa là 

 A. lãnh chúa.  B. nô lệ.   

 C. nông nô.  D. thương nhân.  

Câu 10. Vương quốc nào dưới đây Không phải do người Giécman lập nên? 

A. Vương quốc A Rập.     B. Vương quốc Phrăng.  

C. Vương quốc Ănglô Xắc xông.   D. Vương quốc Tây gốt.  

Câu 11. Trong số các vương quốc dưới đây, vương quốc nào có quá trình 

phong kiến hoá rõ nhất? 

A. Vương quốc Đông gốt.   B. Vương quốc Phrăng.  

C. Vương quốc Ănglô Xắc xông.  D. Vương quốc Tây gốt.  

Câu 12. Nguồn gốc cơ bản hình thành giai cấp nông nô là 

A. nô lệ và nông dân không có ruộng đất.  

B. các chủ nô Rôma bị mất ruộng đât.  

C. các tù binh chiến tranh.  

D. những người Giécman không có chức vị.  
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Câu 13. Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến ở Tây Âu là 

A. lãnh địa phong kiến.    B. thành thị trung đại.  

C. trang trại của quý tộc.    D. xưởng thủ công của lãnh 

chúa.  

Câu 14. Quá trình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu là quá trình 

A. xác  lập quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô.  

B. xác lập quan hệ bóc lột của chủ nô đối với nô lệ.  

C. chia tách đế quốc Rôma thành nhiều vương quốc nhỏ.  

D. tập trung ruộng đất thành những trang trại lớn.  

Câu 15. Trong lãnh địa phong kiến lực lượng sản xuất chính là 

A. nông dân.    

B. thợ thủ công.    

C. nô lệ.    

D. thương nhân.  

Câu 16. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa là 

A. một cơ sở kinh tế khép kín, mang tính chất tự cung, tự cấp.  

B. đơn vị kinh tế đóng kín, phát triển mạnh mẽ.  

C. lấy công thương nghiệp làm chính.  

D. người nông dân sản xuất ra mọi hàng hoá.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Thế nào là lãnh địa phong kiến? Hãy cho biết cuộc sống của lãnh 

chúa và nông nô trong lãnh địa?  

Câu 2. Em hãy nêu đặc điểm chính của kinh tế lãnh địa? 

Câu 3. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu diễn ra như thế nào? 

Câu 4. Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của thành thị trung đại?  

Câu 5. Hãy cho biết những đặc trưng kinh tế của thành thị trung đại? 

Câu 6. Viết một đoạn văn miêu tả cuộc sống trong lãnh địa phong kiến 
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Bài 2 

SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN  

VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƢ BẢN Ở CHÂU ÂU 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Ai là người tìm ra châu Mĩ? 

 A. Ma-gien-lan.   B. Va-xcô đơ Ga-ma.  

 C. C. Cô-lôm-bô.   D. Tất cả các nhà thám 

hiểm trên.  

Câu 2. Ai là người đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên? 

 A. Va-xcô đơ Ga-ma.  B. Ma-gien-lan.  

 C. Cô-lôm-bô.   D. A-mê-ri-gô.  

Câu 3. Cuộc phát kiến địa lí mang lại giàu có cho các tầng lớp nào ở châu 

Âu? 

 A. Tăng lữ, quý tộc.  B. Công nhân, quý tộc.  

 C. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc.  D. Thương nhân, quý tộc.  

Câu 4. Sau cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV, người nông nô như thế nào? 

 A. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại.  

 B. Được ấm no vì của cải xã hội ngày càng nhiều.  

 C. Bị thất nghiệp và phải làm thuê cho tư sản.  

 D. Bị trở thành những người nô lệ.  

Câu 5. Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp tư bản? 

 A. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.  

 B. Họ bị tư bản và phong kiến cướp ruộng đất.  

 C. Họ không muốn lao động trong các lãnh địa.  

 D. Phù hợp với khả năng lao động của họ.  

Câu 6. Giai cấp tư sản xuất thân từ  
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 A. nông nô, nô lệ.    

 B. Chủ xưởng, chủ đồn điền.  

 C. Thương nhân giàu có.   

 D. Chủ xưởng, chủ đồn điền và thương nhân giàu có.  

Câu 7. Những nước nào đi đầu trong cuộc phát kiến địa lí? 

 A. Anh, Pháp.   B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.  

 C. Đức, I-ta-li-a.   D. Pháp, Bồ Đào Nha.  

Câu 8. Từ giữa thế kỉ XV do nhu cầu sản xuất phát triển, các thương nhân 

châu Âu rất cần 

 A. vàng bạc, nguyên liệu và thị trường.  

 B. vàng bạc.  

 C. lao động.    

 D. tiến bộ kĩ thuật.  

Câu 9. Các thương nhân muốn tìn đường sang vùng đất nào? 

 A. Ấn Độ và các nước phương Đông.  B. Châu Phi.  

 C. Trung Á.   D. Vùng đất mới.  

Câu 10. Sau các cuộc phát kiến địa lí, các quý tộc và thương nhân châu Âu đã 

 A. đầu tư phát triển kinh tế ở những vùng đất mới phát hiện ra.  

 B. mở mang các nhà máy ở các vùng đất mới.  

 C. ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các vùng đất mới mang về châu Âu.  

 D. tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.  

Câu 11. Các nhà tư sản mở rộng kinh doanh dựa trên 

 A. tiền vốn.   B. công nhân làm thuê.  

 C. nông nô làm thuê.  D. tiền vốn và công nhân làm thuê.  

Câu 12. Giai cấp vô sản được hình thành từ 

 A. những nô lệ.   B. chủ xưởng, chủ đồn điền.  

 C. những người làm thuê.  D. binh lính bị bắt làm tù binh.  
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Câu 13. Nội dung nào dưới đây phản ánh hệ quả tiêu cực của những cuộc 

phát kiến địa lí? 

A. Tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới.  

B. Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.  

C. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.  

D. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.  

Câu 14. Đến hậu kì trung đại, ở Tây Âu, giai cấp mới nào đã được hình thành? 

A. Tư sản.  

B. Nông dân.  

C. Công nhân.  

D. Lãnh chúa.  

Câu 16. Nội dung nào dưới đây là một trong những điều kiện của các cuộc 

phát kiến địa lí? 

A. Con người đã có hiểu biết nhiều về đại dương, hình dạng trái đất.  

B. Sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp.  

C. Do sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá.  

D. Sự gia tăng của dân số.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Nêu nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến lớn về địa lí.   

Câu 2. Trình bày các cuộc phát kiến lớn về địa lí.  

Câu 3. Hệ quả các cuộc phát kiến lớn về địa lí.  

Câu 4. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu diễn ra như thế nào? 

Câu 5. Giao cấp vô sản được hình thành từ giai cấp nào trong xã hội phong 

kiến Tây Âu? 

 

Bài 3 

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƢ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN  

THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Ai là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo? 
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 A. Lu-thơ.  B. Can-vanh.  C. Sếch-xpia.  D. Cô-péc-nich.  

Câu 2. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở đâu? 

 A. Pháp.  B. Đức.  C. Thuỵ sĩ.  D. Anh.  

Câu 3. Nội dung nào không phải nguyễn nhân dẫn đến phong trào cải cách 

tôn giáo? 

 A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân.  

 B. Giáo hội là lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên.  

 C. Giáo hội dựa vào kinh thánh của đạo Ki-tô bóc lột nhân dân về mặt tinh thần.  

 D. Xã hội bị kìm hãm bởi tư tưởng giáo hội.  

Câu 4. Những tác phẩm trong phong trào Văn hoá Phục hưng đã 

 A. lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô.  

 B. đề cao Giáo hội Ki-tô.  

 C. đả phá trật tự xã hội phong kiến.  

 D. lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến.  

Câu 5. Vị trí trung tâm trong các tác phẩm văn học thời Văn hoá Phục hưng là 

 A. thần thánh.                B. ca gợi giáo hội Ki-tô.  

 C. giá trị chân chính của con người.            D. trật tự xã hội phong kiến.  

Câu 6. Nội dung nào không phải là vai trò của phong trào Văn hoá Phục hưng? 

 A. Phát động quần chúng đấu tranh chống lại phong kiến.  

 B. Là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại.  

 C. Mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu.  

 D. Ca gợi đề cao Giáo hội Ki-tô.  

Câu 7. Cải cách tôn giáo đã làm bùng nổ 

 A. Chiến tranh nông dân Đức.  

 B. Khởi nghĩa của tư sản ở Thuỵ Sĩ.  

 C. Phong trào cải cách ở Đức.  

 D. Phong trào đòi xoá bỏ cựu giáo ở Thuỵ Sĩ.  
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Câu 8. Cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến 

trên lĩnh vực văn hoá là 

A. phong trào Văn hoá phục hưng.  

B. triết học Ánh sáng.  

C. phong trào tôn giáo.  

D. triết  học siêu hình.  

Câu 9. Trên lĩnh vực văn hoá, giai cấp tư sản muốn khôi phục lại tinh hoa văn 

hoá xán lạn của 

A. Hi Lạp và Rôma cổ đại.  

B. Lưỡng Hà.  

C. Ai Cập.  

D. Ba Tư.  

Câu 10. Trên cơ sở khôi phục lại tinh hoa văn hoá xán lạn của Hi Lạp-Rôma 

cổ đại, giai cấp tư sản muốn xây dựng một 

A. nền văn hoá mới tiến bộ.  

B. chế độ chính trị mới.  

C. mô hình xã hội mới.  

D. nền kinh tế mới.  

Câu 11. Nền văn hoá mới mà giai cấp tư sản muốn xây dựng với nội dung  

là gì? 

A. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học-kĩ thuật.  

B. Đề cao vai trò của Thiên Chúa giáo, coi trọng nhà thờ.  

C. Chú trọng phát triển triết học kinh viện.  

D. Chú trọng cải cách phong tục lối sống văn hoá.  

Câu 12. I-ta-li-a được coi là quê hương của 

A. phong trào Văn hoá Phục hưng.  

B. cuộc cải cách tôn giáo.  

C. trào lưu triết học Ánh sáng.  
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D. chủ nghĩa xã hội không tưởng.  

Câu 13. Thực chất của phong trào Văn hoá Phục là gì? 

A. Cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá của giai cấp tư sản.  

B. Cuộc đấu tranh cuối cùng trên lĩnh vực văn hoá của giai cấp tư sản.  

C. Cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực triết học của giai cấp tư sản mới.  

D. Cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế giai cấp tư sản.  

Câu 14. Nội dung nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của phong trào Văn hoá 

Phục hưng? 

A. Phê phán sâu sắc chế độ phong kiến, giáo hội nhà thờ.  

B. Lên án sâu sắc chế độ tư bản chủ nghĩa, giáo hội nhà thờ.  

C. Lên án sự bóc lột của giai cấp tư sản.  

D. Tấn công vào trật tự xã hội chiếm hữu nô lệ.  

Câu 15. Nội dung nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của phong trào Văn hoá 

Phục hưng? 

A. Cổ vũ và mở đường cho văn hoá châu Âu phát triển.  

B. Lên án sâu sắc chế độ tư bản chủ nghĩa, giáo hội nhà thờ.  

C. Lên án sự bóc lột của giai cấp tư sản.  

D. Tấn công vào trật tự xã hội chiếm hữu nô lệ.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết nguyên nhân phong trào Văn hoá Phục hưng.  

Câu 2. Nêu nội dung và ý nghĩa tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng.  

Câu 3. Hãy cho biết nguyên nhân và hệ quả của Cải cách tôn giáo? 

Câu 4. Qua tác tác phẩm của mình các tác giả thời Phục hưnmg muốn nói lên 

điều gì? 

Câu 5. Nêu nội dung và tư tưởng của các nhà cải cách Lu thơ và Can vanh.  

Câu 6. Nêu những hiểu biết về M. Lu-thơ.  
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Bài 4 

TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Công cụ bằng sắt ở Trung Quốc xuất hiện vào  

 A. thời Xuân Thu - Chiến Quốc.  B. thời Tam Quốc.  

 C. thời Tây Tấn.   D. thời Đông Tấn.  

Câu 2. Những tiến bộ trong sản xuất làm cho xã hội Trung Quốc có những sự 

thay đổi nào? 

 A. Giai cấp địa chủ xuất hiện, nông dân lĩnh canh (tá điền) xuất hiện.  

 B. Nông dân nộp hoa lợi cho địa chủ.   

 C. Xuất hiện nông nô.  

 D. Giai cấp nông dân bị phân hóa.  

Câu 3. Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ khi nào? 

 A. Thế kỉ I TCN.   B. Thế kỉ II TCN.  

 C. Thế kỉ III TCN.   D. 2000 TCN.  

Câu 4. Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa 

chủ cày gọi là 

 A. nô lệ.   B. nông dân lĩnh canh.  

 C. nông dân làm thuê.  D. nông nô.  

Câu 5. Phần hoa lợi nông dân phải nộp cho địa chủ khi nhận ruộng cày gọi là 

 A. thuế.  B. hoa lợi.  C. địa tô.         D. tô, tức.  

Câu 6. Tần Thuỷ Hoàng chia đất nước thành các 

 A. trấn, phủ.   B. quận, huyện.  

 C. huyện, xã.   D. phủ, thành.  

Câu 7. Những chính sách nào sau đây là của Tần Thuỷ Hoàng? 

 A. Chia đất nước thành các quận, huyện, ban hành một chế độ đo lường và 

tiền tệ thống nhất.  

 B. Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch.  
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 C. Khuyến khích nhân dân nhận ruộng cày cấy và khai hoang.  

 D. Phát triển sản xuất nông nghiệp.  

Câu 8. Bộ máy nhà nước thời Đường có điểm mới nào? 

 A. Thực hiện cha truyền con nối.  

 B. Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược đối với các nước láng giềng.  

 C. Quân đội tập trung trong tay vua.  

 D. Cử người thân tín đi cai quản các địa phương, mở nhiều khoa thi để chọn 

nhân tài.  

Câu 9. Dưới thời Đường đã thực hiện chính sách nào về ruộng đất để thúc 

đẩy nông nghiệp phát triển? 

 A. Chia lại ruộng đất công.  

 B. Thực hiện chế độ quân điền.  

 C. Khuyến khích phát triển ruộng đất tư.  

 D. Tăng cường khẩn hoang.  

Câu 10. Thuốc súng và la bàn được phát minh dưới thời 

 A. Đường.  B. Tống.  C. Minh.  D. Thanh.  

Câu 11. Chế độ “quân điền” ở Trung Quốc thời Đường là 

A. lấy ruộng đất của quan lại, địa chủ chia cho nông dân.  

B. lấy ruộng đất của nhà giàu chia cho nông dân nghèo.  

C. lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân.  

D. lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.  

Câu 12. Công cuộc thống nhất đất nước của Tần Thuỷ Hoàng đã 

A. chấm dứt thời kỳ chiến tranh, loạn lạc ở Trung Quốc.  

B. tạo điều kiện xác lập chế độ phong kiến 

C. tập trung quyền hành vào tay nhà vua 

D. đưa chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển.  
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Câu 13. Chế độ phong kiến Trung Quốc đã phát triển tới đỉnh cao dưới triều 

đại nào? 

A. Hán.                   

B. Đường.                 

C. Minh.                    

D. Thanh.  

Câu 14. Triều đại phong kiến Trung Quốc đã thực hiện xóa bỏ các chức quan 

trung gian ở trung ương như thừa tướng, thái úy và thay vào đó là các thượng thư 

phụ trách các bộ là 

A. nhà Đường.                                              

B. nhà Tống.  

C. nhà Minh.                                                 

D. nhà Thanh.  

Câu 15. Ai là người đặt nền móng cho nền sử học phong kiến Trung Quốc? 

A. Lý Thời Trân.   

B. Tổ Xung Chi.   

C. Tư Mã Thiên.   

D. Trương Hành.  

Câu 16. Chế độ ruộng đất thực hiện dưới thời Đường có tên gọi là gì? 

A. Công điền.  

B. Quân điền.  

C. Tịch điền.  

D. Đinh điền.  

Câu 17. Bốn phát minh quan trọng mà Trung Quốc đóng góp cho nền khoa 

học thế giới là 

A. Giấy, kĩ thuật in, đóng thuyền, thuốc súng.  

B. Giấy, kỹ thuật in, la bàn, dệt.  

C. Giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng.  
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D. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, đại bát 

Câu 18. Sắp xếp các triều đại phong kiến của Trung Quốc theo thời gian  

xuất hiện 

1. Nhà Tần.  2. Nhà Minh.     3. Nhà Đường.  4. Nhà Thanh.  

A. 1 - 2 - 3 - 4.  

B. 1 - 3 - 2 - 4.  

C. 4 - 3 - 2 - 4.  

D. 1 - 3 - 4 - 2.  

Câu 19. Nho giáo có vai trò như thế nào với xã hội Trung Quốc? 

A. Là cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ phong kiến.  

B. Là công cụ thống trị về mặt tinh thần với nhân dân.  

C. Là tư tưởng chi phối giáo dục, thi cử.  

D. Là tư tưởng chi phối đời sống tinh thần.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào? 

Câu 2. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường được thể hiện như thế nào? 

Câu 3. Nêu những nét chính tình hình thời Minh - Thanh.  

Câu 4. Trình bày những thành tựu về văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung 

Quốc thời phong kiến.  

 

BÀI 5 

ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ xuất hiện vào khoảng thời 

gian nào? 

 A. 1000 năm TCN.   B. 1500 năm TCN.  

 C. 2000 năm TCN.   D. 2500 năm TCN.  
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Câu 2. Những thành thị cổ nhất của người Ấn Độ cổ xuất hiện ở đâu? 

 A. Lưu vực sông Ấn.  B. Lưu vực sông Hằng.  

 C. Miền Đông Ấn.   D. Miền Nam Ấn.  

Câu 3. Tôn giáo nào giữ vài trò quan trọng trong quá trình thống nhất vương 

quốc Ma-ga-đa? 

 A. Ấn Độ giáo.   B. Phật giáo.  

 C. Hồi giáo.   D. Thiên Chúa giáo.  

Câu 4. Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Ấn Độ? 

 A. Thế kỉ III TCN.   B. Thế kỉ IV TCN.  

 C. Thế kỉ V TCN.   D. Thế kỉ VI TCN.  

Câu 5. Thế kỉ III TCN đất nước Ma-đa-ga trở lên hùng mạnh nhất dưới thời 

vua nào? 

 A. A-cơ-ba.  B. A-sô-ca.  C. Gúp-ta.  D. Môn-gôn.  

Câu 6. Sau thời kì phân tán loạn lạc (thế kỉ III TCN đến thế kỉ IV) Ấn Độ lại 

thống nhất dưới vương triều nào? 

 A. Vương triều Gúp-ta.  B. Vương triều hồi giáo Đê-li.  

 C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn.  D. Vương triều Hác-sa.  

Câu 7. Vua A-sô-ca sùng 

 A. đạo Phật.  B. Hồi giáo.  C. Ki-tô giáo.  D. Nho giáo.  

Câu 8. Dưới vương triều Gúp-ta, ở Ấn Độ sử dụng rộng rãi công cụ gì? 

 A. Đồng.  B. Sắt.  C. Nhôm.  D. Máy móc.  

Câu 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li dưới sự thống trị của 

 A. người Ả Rập.   B. người Trung Quốc.  

 C. người Thổ Nhĩ Kì.  D. người Mông Cổ.  

Câu 10. Dưới Vương triều Hồi giáo Đê-li các quý tộc Hội giáo đã 

 A. ra sức chiếm đoạt ruộng đất của người Ấn Độ và thi hành việc cấm đoán 

đạo Hinđu.  

 B. khuyến khích sản xuất nông nghiệp.  
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 C. chia đều ruộng đất cho người Ấn Độ.  

 D. mở rộng buôn bán.  

Câu 11. Vương triều Mô-gôn được thành lập vào 

 A. thế kỉ XII.  B. thế kỉ XV.  C. thế kỉ XVI.  D. thế kỉ XVII.  

Câu 12. Dưới Vương triều Ấn Độ Mô-gôn, vua A-cơ-ba đã thực hiện các 

chính sách 

 A. chiếm đoạt ruộng đất của người Ấn.  

 B. cấm đoán nghiệt ngã đạo Hinđu.  

 C. chia lại ruộng đất cho nhân dân Ấn Độ.  

 D. xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế, 

phát triển văn hoá.  

Câu 13. Thời kỳ phát triển cao và đặc sắc của lịch sử Ấn Độ là 

A. Vương triều Hacsa.  

B. Vương triều Gúp ta.  

C.  Vương triều  hậu Hacsa.  

D. Vương triều hậu Gúp ta.  

Câu 14. Phật giáo được truyền bá mạnh mẽ nhất dưới thời vua 

A. Gúp ta.  

B. A sô ka.  

C. Hac sa.  

D. Bimbirama.  

Câu 15. Nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt của nền văn hóa Ấn Độ là 

A. Nam Á.  

B. Trung Á.  

C. Đông Nam Á.  

D. Đông Bắc Á.  

Câu 16. Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào là giai đoạn thống 

nhất và phát triển thịnh vượng nhất? 
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A. Vương triều Gúp-ta.  

B. Vương triều Hồi giáo Đêli.  

C. Vương triều Mô-gôn.  

D. Vương triều Hác-sa.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu những trang sử đầu tiên của Ấn Độ.  

Câu 2. Sự phát triển Ấn Độ dưới thời Gúp-ta được thể hiện như thế nào? 

Câu 3. Nêu chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông Cổ ở  

Ấn Độ.  

Câu 4. Hãy cho biết những thành tựu về văn hoá của Ấn Độ? 

 

Bài 6 

CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Vương quốc Phù Nam được thành lập tại vùng nào của Đông Nam Á? 

 A. Trung Bộ Việt Nam.  B. Lưu vực sông Mê Nam.  

 C. Hạ lưu sông Mê Công.  D. Thượng nguồn sông Mê Công.  

Câu 2. Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông 

Nam Á vào khoảng thời gian nào? 

 A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII.  

 B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVII.  

 C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII.  

 D. Cuối thế kỉ IX đến đầu thế kỉ XVIII.  

Câu 3. In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều nào? 

 A. Xu-ma-tơ-ra.   B. Gia-va.  

 C. Môn-giô-pa-hít.  D. Đáp án B và C đều đúng.  

Câu 4. Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào hiện nay? 

 A. Cam-pu-chia.   B. Lào.   
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 C. Phi-lip-pin.   D. Mi-an-ma.  

Câu 5. Trên bán đảo Đông Dương từ thế kỉ IX, vương quốc nào phát triển 

huy hoàng? 

 A. Đại Việt, Cham-pa, Ăng-co.  B. Đại Việt, Cham-pa, Su-khô-thay.  

 C. Đại Việt, Cham-pa, Pa-gan.  D. Cham-pa, Su-khô-thay, Pa-gan.  

Câu 6. In-đô-nê-xi-a thống nhất các quốc gia vào thời gian nào? 

 A. Thế kỉ IX.  B. Thế kỉ X.  C. Thế kỉ XIII.  D. Thế kỉ XIV.  

Câu 7. Thế kỉ XIII, các quốc gia Đông Nam Á bị đe doạ bởi cuộc tấn công 

xâm lược của người 

 A. Ấn Độ.  B. Mông Cổ.  C. Trung Quốc.  D. phương Tây.  

Câu 8. Vương quốc Lạn Xạng suy yếu ở thế kỉ XVIII là do 

 A. sự xâm lược của Xiêm.  

 B. tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.  

 C. sự xâm lược của Đại Việt.  

 D. sự xâm lược của người Mông Cổ.  

Câu 9. Tại khu vực Đông Nam Á, người ta đã tìm thấy dấu vết cư trú của con 

người từ 

A. thời đồ đá.  

B. thời đồ đồng.  

C. thời đồ sắt.  

D. những năm đầu Công nguyên.  

Câu 10. Quốc gia cổ đại được hình thành ở vùng Trung Bộ (Việt Nam) là 

A. Phù Nam.  

B. Văn Lang.  

C. Cham-pa.  

D. Âu Lạc.  

Câu 11. Quốc gia cổ đại được hình thành ở vùng Nam Bộ (Việt Nam) là 

A. Phù Nam.  
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B. Văn Lang.  

C. Cham-pa.  

D. Âu Lạc.  

Câu 12. Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, tình hình khu vực 

Đông Nam Á có đặc điểm gì? 

A. Hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc.  

B. Các quốc gia phong kiến dân tộc phát triển thịnh đạt.  

C. Các quốc gia phong kiến dân tộc bị suy thoái.  

D. Đông Nam Á bị thực dân phương Tây xâm lược.  

Câu 13. Thời kì phát triển nhất của vương quốc Camphuchia là thời kì 

A. Ăngco.    B. Ăngcovát.   

C. Ăngcothom.    D. Uđông.  

Câu 14. Ngành kinh tế chủ yếu của Campuchia thời phong kiến là 

A. công nghiệp.    B. thương nghiệp.  

C. thủ công nghiệp.   D. nông nghiệp lúa nước.  

Câu 15. Văn hoá của người Campuchia ảnh hưởng bởi nền văn hoá nào? 

A. Ấn Độ.    B. Việt Nam.   

C. Lào.     D. Trung Quốc.  

Câu 16. Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Campuchia thời phong kiến là 

A. Ăngcovát và Ăngcothom.   B. Bôrôbuđua.  

C. Thạt Luổng.     D. Chùa hang.  

Câu 17. Chủ nhân đầu tiên của nước Lào là người 

A. Lào Thơng.     B. Lào Lùm.    

C. Lào Thái.     D. Khơme.  

Câu 18. Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên dẫn tới sự suy 

yếu của vương quốc Lan Xang? 

A. Những cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc.  

B. Do tiến hành chiến tranh liên miên.  
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C. Do kinh tế phát triển chậm.  

D. Thực hiện chính sách đóng cửa.  

Câu 19. Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Lào là 

A. Thạt Luổng.     B. Ăngcovát.   

C. Ăngcothom.     D. Chùa Vàng.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết điều kiện tự nhiên ở khu vực Đông Nam Á có thuận lợi, 

khó khăn như thế nào để phát triển sản xuất nông nghiệp? 

Câu 2. Trình bày sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến 

Đông Nam Á.  

Câu 3. Nêu những nét chính về Vương quốc Cam-pu-chia.  

Câu 4. Hãy cho biết các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào?  

 

 

Bài 7 

NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành và phát triển trong 

khoảng thời gian nào? 

 A. Từ trước Công nguyên đến giữa thế kỉ XIX.  

 B. Từ thế kỉ II đến thế kỉ X.  

 C. Từ thế kỉ III đến thế kỉ X.   

 D. Từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI.  

Câu 2. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Tây là 

 A. địa chủ và nông dân lĩnh canh.  

 B. địa chủ và nông nô.  

 C. lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.  

 D. lãnh chúa phong kiến và nông nô.  
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Câu 3. Ở châu Âu từ thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến thống nhất 

quyền hành tập trung vào bộ phận nào? 

A. Tập trung vào tay quý tộc.   

 B. Tập trung vào tay các lãnh chúa.  

 C. Tập trung vào tay vua.  

 D. Tập trung vào tay bộ máy quan lại thống trị.  

Câu 4. Chế độ phong kiến được hình thành 

 A. trước xã hội cổ đại.  B. cùng với xã hội cổ đại.  

 C. sau xã hội cổ đại.  D. cùng với xã hội nguyên thuỷ.  

Câu 5. Bước vào xã hội phong kiến, cư dân sống chủ yếu dựa vào  

 A. nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi và một số nghề thủ công.  

 B. thủ công nghiệp.  

 C. buôn bán.  

 D. tiến hành các cuộc chiến tranh.  

Câu 6. Trong xã hội phong kiến, ruộng đất chủ yếu nằm trong tay 

 A. địa chủ hay lãnh chúa phong kiến.   

 B. nông dân.  

 C. nông nô.    

 D. binh lính.  

Câu 7. Hầu hết các quốc gia phong kiến đều theo chế độ 

 A. dân chủ.   B. quân chủ lập hiến.  

 C. quân chủ chuyên chế.  D. chiếm hữu nô lệ.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến? 

Câu 2. Nêu cơ sở kinh tế, xã hội của xã hội phong kiến.  

Câu 3. Hãy cho biết những hiểu biết của mình về nhà nước quân chủ? 
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Câu 4. Trong xã hội phong kiến có nhưng giai cấp nào? Nêu mối quan hệ 

giữa các giai cấp đó.  

Câu 5. Theo em tại sao chế độ phong kiến ở châu Âu ra đời muộn hơn ở  

châu Á? 

 

Bài 8 

NƢỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Một trong những ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là 

 A. mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp.  

 B. quân Nam Hán tiếp tục chuẩn bị xâm lược.  

 C. quân Nam Hán chờ cơ hội xâm lược.  

 D. quân Nam Hán không giám xâm lược nước ta nữa.  

Câu 2. Ngô Quyền lên ngôi vua đã chọn 

 A. Thăng Long làm kinh đô.  B. Cổ Loa làm kinh đô.  

 C. Hoa Lư làm kinh đô.  D. Thanh Hoá (Tây Đô) làm kinh đô.  

Câu 4. Việc Ngô Quyền quyết định bỏ chức Tiết độ sứ thể hiện 

 A. quyền độc lập tự chủ, khẳng định chủ quyền dân tộc.  

 B. nước ta không phụ thuộc vào phong kiến phương Bắc.  

 C. sức mạnh của dân tộc ta.  

 D. uy quyền của Ngô Quyền.  

Câu 6. Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân nào để tiến đánh các sứ quân 

khác? 

 A. Phạm Bạch Hổ.   B. Đỗ Cảnh Thạc.  

 C. Nguyễn Thủ Tiệp.  D. Trần Lãm.  

Câu 7.  Sự kiện nào dưới đây đã mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của dân 

tộc ta? 

A. Khúc Hạo thực hiện cuộc cải cách năm.  
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B. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.  

C. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền.  

D. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.  

Câu 8. Sau khi Ngô Xương Văn chết (965) tình hình đất nước như thế nào? 

A. Đất nước thống nhất.  

B. Đất nước bình yên 

C. Diễn ra các thế lực cát cứ ở các địa phương.  

D. Nội bộ triều đình lục đục.  

Câu 9. Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước? 

A. Tập hợp nhân dân, dựa vào sự ủng hộ của nhân dân và liên kết với sứ quân 

Trần lãn.  

B. Liên kết với sứ quân Trần Lãm 

C. Chiêu dụ sứ quân Phạm Bạch Hổ 

D. Tiến đánh các sứ quân khác.  

Câu 10. Loạn 12 sứ quân là tình trạng 

A. 12 tướng lĩnh chiếm lĩnh chiếm cứ các địa phương, đánh nhau.  

B. cả nước chia làm 12 châu khác nhau.  

C. phản ánh sự khác nhau về kinh tế của đất nước.  

D. có 12 nước nhỏ.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đã làm gì để củng 

cố nền độc lập? 

Câu 2. Hãy cho biết tình hình chính trị cuối thời Ngô? 

Câu 3. Đinh Bộ Lĩnh đã thống nhất đất nước như thế nào? 

Câu 4. Nêu nhận xét về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền.  

Câu 5. Theo em tại sao lại xẩy ra loạn 12 sứ quân? 

Câu 6. Viết đoạn văn ngắn tìm hiểu về tình trạng loạn 12 sứ quân.  

Câu 7. Nêu công lao của Đinh Bộ Lĩnh trong việc thống nhất đất nước.  
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Bài 9 

NƢỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH - TIỀN LÊ 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đinh Bộ Lĩnh đã hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước, lên ngôi 

Hoàng đế vào năm nào? 

 A. Năm 967.  B. Năm 968.  C. Năm 969.  D. Năm 970.  

Câu 2. Vua Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là gì? 

 A. Thái Bình.  B. Thiên Phúc.  C. Hưng Thống.   D. Ứng Thiên.  

Câu 3. Cuối năm 979 nước ta có sự kiện gì xảy ra? 

 A. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi.  

 B. Đinh Bộ Lĩnh và on trai là Đinh Liễn bị ám hại.  

 C. Đinh Bộ Lĩnh hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước.  

 D. Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô.  

Câu 4. Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã 

 A. lên ngôi Hoàng đế.  B. lên ngôi Vua.  

 C. tự xưng Tiết độ sứ.  D. xưng là Thiên tử.  

Câu 5. Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là 

 A. Đại Việt.  B. Đại Cồ Việt.  C. Đại Ngu.  D. Đại Nam.  

Câu 6. Đinh Bộ Lĩnh chọn địa điểm nào làm kinh đô? 

 A. Hoa Lư - Ninh Bình.  B. Thăng Long.  

 C. Cổ Loa.   D. Bạch Hạc - Việt Trì.  

Câu 7. Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua trong hoàn cảnh nào? 

 A. Đất nước thống nhất, bình yên.  

 B. Đinh Bộ Lĩnh già yếu.  

 C. Đinh Tiên Hoàng bị ám sát, vua mới òn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm 

lược nước ta.  

 D. Lê Hoàng cướp ngôi Đinh Tiên Hoàng.  
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Câu 8. Lê Hoàn sau khi lên làm vua đổi niên hiệu nước ta là 

 A. Thái Bình.   

 B. Đại Cồ Việt.   

 C. Thiên Phúc.   

 D. Đại Việt.  

Câu 9. Nội dung nào Không phải là ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Tống? 

 A. Biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta.  

 B. Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước.  

 C. Chứng tỏ khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.  

 D. Mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài ở nước ta.  

Câu 10. Sau khi thống nhất đất nước vua Đinh đã có chính sách ngoại giao 

như thế nào đối nhà Tống? 

 A. Sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.  

 B. Thuần phục nhà Tống.  

 C. Không đặt quan hệ giao hảo với nhà Tống.  

 D. Kiên quyết chống nhà Tống.  

Câu 11. Để thuận lợi cho việc buôn bán trao đổi Đinh Bộ Lĩnh đã là gì? 

A. Mở các chọ phiên.  

B. Khuyến khích buôn bán.  

C. Mở các cửa biển buôn bán với nước ngoài.  

D. Đúc tiền để tiêu dùng trong nước.  

Câu 12. Quân đội thời Tiền Lê được tổ chức gồm 

A. Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước.  

B. Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ đất nước và quân bảo vệ kinh 

thành.  

C. Hai bộ phận: cấm quân (quân của triều đình) bảo vệ nhà vua, kinh thành 

và quân địa phương đóng tại các lộ.  
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D. Một bộ phận: quân chính qui đảm nhiệm 2 nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành 

và bảo vệ đất nước.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Sau khi đất nước thống nhất Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất 

nước? 

Câu 2. Nêu tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.  

Câu 3. Trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống của Lê 

Hoàn.  

Câu 4. Trình bày tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đinh - 

Tiền Lê.  

Câu 5. Hãy cho biết đời sống xã hội và văn hoá thời Đinh - Tiền Lê? 

Câu 6. Vẽ sơ đồ bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.  

Câu 7. Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh trong việc xây dựng đất nước có ý 

nghĩa gì? 

 

Bài 10 

NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƢỚC 

 

Câu 1. Nhà Lý được thành lập vào năm nào? 

 A. 1005.  B. 1006.  C. 1009.  D. 1010.  

Câu 2. Lý Công Uẩn dời đô về đâu?  

 A. Cổ Loa.  B. Thăng Long.  C. Việt Trì.  D. Thanh Hoá.  

Câu 3. Nhà Lý đổi tên nước là 

 A. Đại Việt.  B. Đại Cồ Việt.  C. Đại Nam.  D. Việt Nam.  

Câu 4. Nhà Lý ban hành bộ luật 

 A. Hình thư.   B. Hình luật.   

 C. Hình văn.   D. Hoàng triều luật lệ.  

Câu 5. Quân đội nhà Lý gồm 
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 A. cấm quân.   B. quân địa phương.  

 C. quân thường trực.  D. cấm quân và quân địa phương.  

Câu 6. Chính sách ngụ binh ư nông là 

 A. cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng, thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng 

vẫn ở nhà sản xuất.  

 B. quân sĩ nhận ruộng sản xuất.  

 C. quân sĩ sản xuất nộp sản phẩm không phải đi lính.  

 D. quân sĩ chỉ cần nộp tiền không phải đi lính.  

Câu 7. Ai là người quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long? Năm nào? 

A. Ngô Quyền. Năm 938.  

B. Lê Hoàn. Năm 981.  

C. Lý Công Uẩn. Năm 1010.  

D. Đinh Bộ Lĩnh. Năm 968.  

Câu 8. Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

A. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tông xâm lược.  

B. Sau khi dẹp loạn ở trong nước.  

C. Sau khi Lê Long Đĩnh qua đời, triều thần chán ghét nhà Tiền Lê.  

D. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân chống nhà Tiền Lê.  

Câu 9. Sau khi lên ngôi vua Lý Công Uẩn đặt niên hiệu nước là gì? 

A. Thuận Thiên.  

B. Thái Bình.  

C. Vạn Xuân.  

D. Thiên Phúc.  

Câu 10. Thế kỉ XI Thăng Long được đánh giá như thế nào? 

A. Là kinh đô của nước Đại Việt.  

B. Vừa là kinh đô của nước Đại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị quy 

mô lớn trong khu vực và thế giới lúc bấy giờ.  

C. Thương cảng lớn của Đại Việt.  
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D. Trung tâm buôn bán của khu vực.  

Câu 11. Nhà Lý ban hành bộ luật 

A. Hình thư 

B. Hình luật 

C. Hình văn 

D. Hoàng triều luật lệ.  

Câu 12. Quân đội nhà Lý gồm 

A. Cấm quân 

B. Quân địa phương 

C. Quân thường trực 

D. Cấm quân và quân địa phương.  

Câu 13. Chính sách ngụ binh ư nông là 

A. Cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng, thanh niên đăng ký tên vào sổ nhưng 

vẫn ở nhà sản xuất.  

B. Quân sĩ nhận ruộng sản xuất.  

C. Quân sĩ sản xuất nộp sản phẩm không phải đi lính 

D. Quân sĩ chỉ cần nộp tiền không phải đi lính.  

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Nhà Lý được thành lập như thế nào? 

Câu 2. Hãy cho biết về luật pháp, quân đội thời Lý? 

Câu 3. Hãy cho biết chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý? 

Câu 4. Tại sao Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?  

Câu 5. Nêu sự cần thiết và tác dụng của bộ Hình thư.  

Câu 6. Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lý.  

Câu 7. Nêu chính sách của nhà Lý đối với các tù trưởng miền núi. Theo em 

chính sách đó để lại bài học gì cho việc thực hiện đoàn kết các dân tộc hiện nay ở 

nước ta? 
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Bài 11 

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƢỢC TỐNG (1075 - 

1077) 

Câu 1. Giữa thế kỉ XI, nhà Tống thường bị hai nước nào quấy nhiễu? 

 A. Liêu - Hạ.  B. Minh - Thanh.      C. Thục - Ngô.  D. Sở - Hán.  

Câu 2. Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống những năm 1075 - 

1077?  

 A. Lý Công Uẩn.   B. Lý Thường Kiệt.             

 C. Lý Thánh Tông.   D. Lý Nhân Tông.  

Câu 3. Tước vị cao nhất của Lý Thường Kiệt là  

 A. Vua.  B. Thái uý.  C. Thái sư.      D. Tể tướng.  

Câu 4. Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của  

nhà Tống? 

 A. Thành châu Khâm.  B. Thành châu Liêm.     

 C. Thành châu Ung.  D. Tất cả các căn cứ trên.  

Câu 5. Thất thủ ở thành Ung Châu, tướng nào của nhà Tống đã phải tự tử? 

 A. Tô Giám.  B. Quách Quỳ.  C. Triệu Tiết.  D. Hoà Mâu.  

Câu 6. Nhà Tống tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt để 

 A. Trả thù Đại Việt.  

 B. xâm chiếm Đại Việt trở thành nước lệ thuộc.  

 C. giải quyết những khó khăn trong nước.  

 D. làm bàn đạp tấn công Cham-pa.  

Câu 7. Để đánh Đại Việt nhà Tống đã 

 A. xúi giục vua Cham-pa đánh từ phía nam.  

 B. cử gián điệp sang nước ta hoạt động.  

 C. cử sứ giả đưa thư dụ hàng.  

 D. xúi giục các tù trưởng miền núi nổi dậy.  
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Câu 8. Nhà Lý có kế sách gì dành thế chủ động đối với cuộc xâm lược Tống? 

 A. Đánh bại các cuộc nổi dậy của các tù trưởng miền núi.  

 B. Tuyển thêm quân sĩ.  

 C. Tăng cường luyện tập.  

 D. Mở cuộc tiến công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở 

phần biên giới.  

Câu 9. Sau khi rút quân về nước Lý Thường Kiệt đã làm gì để chuẩn bị đánh 

quân Tống? 

 A. Xây dựng phòng tuyến biên giới phía bắc.  

 B. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt.  

 C. Xây dựng phòng tuyến ở cửa sông Bạch Đằng.  

 D. Xây dựng phòng tuyến ở kinh thành.  

Câu 10. Quân Tống tiến vào nước ta bị chặn lại ở 

 A. biên giới phía Bắc.  B. phòng tuyến sông Như Nguyệt.  

 C. kinh thành Thăng Long.  D. cửa sông Bạch Đằng.  

Câu 11. Ở biên giới phía Bắc Đại Việt, nhà Tống đã có hành động gì để 

chuẩn bị xâm lược? 

A. Tập trung quân.  

B. Tập trung lương thực.  

C. Xây dựng đồn trú.  

D. Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ các tù trưởng 

dân tộc ít người.  

Câu 12. Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai do tướng nào chỉ huy? 

A. Tô Định.  

B. Hoằng Tháo.  

C. Quách Quỳ.  

D. Ô Mã Nhi.  

Câu 13. Tại sao quân Tống bị chặn ở bờ bắc sông Như Nguyệt? 

A. Quân ta có tướng giỏi Lý thường Kiệt chỉ huy.  
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B. Bị quân ta chặn đánh ở cửa ải biên giới.  

C. Có phòng tuyến bờ nam sông Như Nguyệt rất kiên cố.  

D. Quân Tống ốm đau, bệnh tật do thiếu lương thực  và không hợp thời tiết.  

Câu 14. Trong lúc quân Tống có nguy cơ bị thất bại thì Lý Thường Kiệt có 

biện pháp gì để kết thúc chiến tranh? 

A. Chủ động giảng hòa.  

B. Mở cuộc tiến công tiêu diệt toàn bộ quân Tống.  

C. Mua chuộc tướng giặc.  

D. Dụ hàng quân Tống.  

Câu 15. Trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt có chủ 

trương gì? 

A. Tổng động viên nhân dân chuẩn bị đón đánh quân xâm lược.  

B. Cho quân đóng ở các ví trí xung yếu gần biên giới.  

C. Tích cực luyện tập quân sĩ.  

D. Đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Nguyên nhân nhà Tống xâm lược nước ta.  

Câu 2. Vua tôi nhà Lý đã chủ động tấn công để phòng vệ như thế nào? 

Câu 3. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiên chống quân xâm lược Tống giai 

đoạn thứ hai từ năm 1076 đến năm1077? 

Câu 4. Lý thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống nhằm mục đích gì? 

Câu 5. Trình bày cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Tống.  

Câu 6. Nêu nét độc đáo trong trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.  

Câu 7. Theo em bài thơ từ đền thờ bên sông Như Nguyệt vang lên trong đêm 

tối có giúp được gì cho cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống quân Tống 

không? 

Câu 8. Hãy cho biết vai trò của các tù trưởng miền núi trong cuộc kháng 

chiến chống Tống? 
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LỚP 8 

Bài 1 

NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƢ SẢN ĐẦU TIÊN 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản (CMTS) đầu tiên trên thế giới là  

 A. CMTS Anh.    

 B. CMTS Pháp.   

 C. Cách mạng Hà Lan.    

 D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ.  

Câu 2. Cách mạng tư sản Anh chấm dứt vào năm 

 A. 1647.  B. 1648.  

 C. 1649.  D. 1688.  

Câu 3. CMTS Anh thắng lợi vào thế kỉ XVII có ý nghĩa gì? 

 A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân.  

 B. Quyền lợi của đông đảo nhân dân không được đáp ứng.  

 C. Khẳng định sức mạnh của giai cấp tư sản và quý tộc mới.  

 D. Cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, 

đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.  

Câu 4. Nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh vì 

 A. thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp 

của các thuộc địa ở Bắc Mĩ.  

 B. nền kinh tế ở các thuộc địa chậm phát triển so với chính quốc.  

 C. kinh tế ở Anh phát triển sớm theo con đường tư bản chủ nghĩa.  

 D. nhân dân của 13 bang thuộc địa có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ.  
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Câu 5. Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh vào thời 

gian nào? 

 A. Tháng 11 - 1773.  B. Tháng 12 - 1774.  

 C. Tháng 1 - 1775.   D. Tháng 12 - 1773.  

Câu 6. Cuộc chiến tranh giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ bùng nổ 

vào thời gian nào? 

 A. Tháng 5 - 1775.   B. Tháng 6 - 1776.  

 C. Tháng 4 - 1775.   D. Tháng 8 - 1775.  

Câu 7. Bản Tuyên ngôn Độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ được công 

bố vào ngày 

 A. 2 - 7 - 1776.      B. 4 - 7 - 1776.   

 C. 5 - 7 - 1775.   D. 6 - 7 - 1774.  

Câu 8. Quân khởi nghĩa của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ đã thắng quân Anh 

một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga vào ngày 

 A. 17 - 10 - 1777.   B. 19 - 10 - 1777.  

 C. 20 - 10 - 1777.   D. 18 - 10 - 1777.  

Câu 9. Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là: 

 A. công nhận quyền bình đẳng của con người.  

 B. tất cả mọi người đều có quyền hành pháp và lập pháp.  

 C. người da đen và người In-đi-an có quyền chính trị.  

 D. chỉ người da trắng có tài sản có quyền bầu cử, ứng cử, phụ nữ không có 

quyền bầu cử, người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính trị.  

Câu 10. Kết quả của chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở 

Bắc Mĩ là  

 A. giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân, làm 

cho nền kinh tế tư bản Mĩ phát triển.  

 B. giúp người dân Bắc Mĩ có ruộng đất và quyền tự do.  

 C. đem lại quyền bình đẳng cho người da đen và da màu.  

 D. thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giành độc lập của dân tộc.  
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Câu 11. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai 

cấp mới là 

A. giai cấp nông dân và giai cấp vô sản.     

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

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

D. giai cấp địa chủ và giai cấp chủ nô.  

Bắc Mĩ.  

Câu 12. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là giai cấp, tầng 

lớp nào? 

A. Tư sản và nông dân ;   B. Tư sản và nông nô ;  

C. Tư sản và vô sản ;   D. Tư sản và quí tộc mới.  

Câu 13. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự kết thúc của cuộc Cách mạng tư 

sản Anh thế kỉ XVII? 

A. Sự thiết lập một nền cộng hoà ở Anh ; 

B. Thiết lập chế độ độc tài quân sự ; 

C. Chế độ quân chủ lập hiến ra đời ; 

D. Crôm-oen lên làm chỉ huy quân đội Quốc hội  

Câu 14. Nhân vật lịch sử nào dưới đây được cử làm Tổng chỉ huy nghĩa quân 

trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

A. Sác-lơ I;             B. Crôm-oen; 

C. Cô-lôm-bô;    D. Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn 

Câu 15. Nội dung nào sau đây không nằm trong kết quả và ý nghĩa của cuộc 

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

A. Chiến tranh kết thúc thắng lợi với sự ra đời của Hợp chúng quốc Mĩ ; 

B. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân ; 

C. Mở đường cho nền kinh tế tư bản ở Mĩ phát triển; 

D. Quyền dân chủ của mọi người đều được đảm bảo, trong đó có cả phụ nữ .  
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II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong 

các thế kỉ XV - XVII? 

Câu 2. Trình bày diễn biến và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.  

Câu 3. Hãy cho biết sự phát triển kinh tế tư bản ở Anh và hệ quả của nó? 

Câu 4. Trình bày diễn biến và hạn chế của cuộc cách mạng tư sản ở Anh.  

Câu 5. Diễn biến cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

Câu 6. Nêu ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản ở Anh.  

Câu 7. Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh 

ở Bắc Mĩ 

Bài 2 

CÁCH MẠNG TƢ SẢN PHÁP (1789 - 1794) 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đẳng cấp thứ ba bao gồm 

 A. tư sản, nông dân, bình dân thành thị.  

 B. tiểu tư sản, công nhân.  

 C. tăng lữ, quý tộc.  

 D. nông dân, quý tộc, bình dân.  

Câu 2. Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập khai mạc ngày 5 - 5 - 1789 tại 

 A. Cung điện Mùa Đông.  B. Cung điện Véc-xai.  

 C. Cung điện Luc-xăm-bua.  D. Xta-lin-grat.  

Câu 3. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được thông qua vào  

 A. cuối tháng 8 - 1789.  B. tháng 7 - 1789.  

 C. tháng 9 - 1789.  D. tháng 10 - 1789.  

Câu 4. Chính quyền cách mạng phái Gia-cô-banh thi hành những biện pháp 

gì để giải quyết yêu cầu của nhân dân? 

 A. tịch thu đất công xã của bọn quý tộc phong kiến chiếm đoạt cho nông 

dân, quy định giá bán các mặt hàng tối đa cho dân nghèo.  
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 B. chia lại toàn bộ ruộng đất cho nhân dân, giải quyết toàn bộ được làm cho 

công nhân.  

 C. đưa ra điều luật bảo vệ quyền lợi cho dân.  

 D. sắp xếp lại bộ máy nhà nước có dân tham gia.  

Câu 5. Cách mạng tư sản Pháp có ý nghĩa như thế nào? 

 A. Đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân, giải quyết được triệt để 

ruộng đất cho nông dân.  

 B. Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.  

 C. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền, xoá bỏ 

nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.  

 D. Lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp vô sản có quyền lợi cao nhất.  

Câu 6. Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp nào dưới đây? 

A. Tăng lữ , Quý tộc và nô lệ;         

B. Tăng lữ, Quý tộc và nông dân; 

C. Tăng lữ, lãnh chúa và nông nô; 

D. Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.  

Câu 7. Những đại diện tiêu biểu của Trào lưu Triết học ánh sáng Pháp thế kỉ 

XVII, XVIII là 

A. Sác-lơ I, Vin-hem Ô-ran-giơ, Rô-be-spie ; 

B. C. Sác-lơ Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Giăng Giắc Rút-xô ; 

C. Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn, Gi-rông-đanh;  

D. Giêm Oát, Ga-ri-ban-đi, Bi-xmác.  

Câu 8. Sự kiện nào dưới đây đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản 

Pháp thế kỉ XVIII? 

A. Hội nghị ba đẳng cấp tại cung điện Véc-xai ;   

B. Phái Lập hiến bị lật đổ ; 

C. Cuộc tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti ;  

D. Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập.  
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Câu 9. Lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh là 

A. Crôm- oen ;          B. Rô-be-spie ; 

C. Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn ;        D. Sác-lơ Mông-te-xki-ơ 

Câu 10. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đạt đến đỉnh cao khi chính 

quyền 

A. đặt dưới sự lãnh đạo của phái Gia cô banh.  

B. do Napôlêôn đứng đầu.  

C. đặt dưới sự lãnh đạo của phái Girôngđanh.  

D. đặt dưới sự lãnh đạo của phái lập hiến.  

Câu 11. Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì? 

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.  

B. Cách mạng dân chủ tư sản.  

C. Cách mạng vô sản.  

D. Cách mạng dân chủ nhân dân 

Câu 12. Đặc điểm nào dưới đây phản ánh Không đúng tình hình kinh tế nước 

Pháp trước cách mạng? 

A. Kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh.  

B. Công cụ và phương thức canh tác thô sơ.  

C. Dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông.  

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh.  

Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây phản ánh Không đúng tình hình xã hội nước 

Pháp trước cách mạng? 

A. Được chia thành ba đẳng cấp: Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba.  

B. Quý tộc và tăng lữ chiếm số lượng ít, nhưng được hưởng mọi đặc quyền, 

đặc lợi.  

C. Đẳng cấp thứ ba bị lệ thuộc vào những đẳng cấp có đặc quyền.  

D. Quý tộc mâu thuẫn với Giáo hội.  
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Câu 14. Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ 

của cách mạng là 

A. phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân  

B. nông dân với quý tộc phong kiến.  

C. đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.  

D. công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.  

Câu 15. Khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng -Bác ái” được ghi trong 

A. tác phẩm “Tinh thần luật pháp” của Mông-te-xki-ơ.  

B. “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”.  

C. Hiến pháp tháng 9-1791.  

D. tác phẩm “Khế với xã hội” của Rút-xô.  

Câu 16. Ngày 14-7-1789, được lấy làm ngày Quốc khánh của Pháp đã diễn ra 

sự kiện gì? 

A. Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.     

B. Thông qua Hiến pháp.  

C. Tấn công và chiếm ngục Ba-xti.    

D. Mở đầu cuộc "Cách mạng đô thị".  

Câu 17. Vai trò Quần chúng nhân dân đối với nền chuyên chính dân chủ Gia-

cô-banh là lực lượng 

A. xung kích trong cuộc cách mạng.  

B. đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.  

C. chủ yếu thúc đẩy cách mạng đạt tới đỉnh cao.  

D. chủ yếu cùng với tầng lớp tiểu tư sản đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.  

Câu 18. Trong các cuộc cách mạng tư sản diễn ra từ đầu thế kỉ XVII đến cuối 

thế kỉ XVIII, cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng 

A. tiêu biểu nhất.  

B. mở đầu thời kì cận đại.  

C. triệt để nhất.  

D. đạt đến đỉnh cao.  
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II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Pháp trước cách 

mạng? 

Câu 2. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng dọn đường cho Cách mạng tư 

sản Pháp diễn ra như thế nào? 

Câu 3. Trình bày diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp.  

Câu 4. Tại sao nói cách mạng Pháp là cuộc “Đại cách mạng”? 

Câu 5. Em có nhận xét gì gì về Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền? 

 

Bài 3 

CHỦ NGHĨA TƢ BẢN ĐƢỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Những phát minh quan trọng của nền công nghiệp Anh đến giữa thế 

kỉ XIX là 

 A. máy kéo sợi, máy hơi nước, máy dệt.  

 B. máy khoan, máy dệt, tàu thuỷ.  

 C. máy đánh chữ, máy kéo sợi, máy hơi nước.  

 D. xe lửa, tàu thuỷ, máy khoan.  

Câu 2. Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành sau cuộc cách 

mạng công nghiệp là 

 A. công nhân và giai cấp vô sản.  

 B. giai cấp tư sản và tiểu tư sản.  

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

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

Câu 3. Giữa thế kỉ XIX, nước nào được gọi là “công xưởng của thế giới”? 

 A. Anh.  B. Pháp.   

 C. Đức.  D. I-ta-li-a.  
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Câu 5. Cuộc cách mạng công nghiệp đã có hệ quả lớn nào? 

 A. Làm cho cuộc sống của người dân được cải thiện.  

 B. Giải quyết được toàn bộ việc làm cho người lao động.  

 C. Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản, nhiều khu công nghiệp lớn 

mọc lên thu hút người lao động ở nông thôn.  

 D. Xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc.  

Câu 6. Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây mở rộng lãnh thổ bằng 

cách đi xâm chiếm các vùng đất mới  

 A. châu Âu.  B. châu Đại Dương.   

 C. châu Á, châu Phi.  D. châu Mĩ.  

Câu 7. Năm 1784, ở Anh đã xảy ra sự kiện lịch sử 

A. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.  

B. Giêm -Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước.  

C. nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.  

D. cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh.  

Câu 8. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra từ 

A. những năm 30 của thế kỉ XIX.  

B. những năm 40 của thế kỉ XIX.  

C. những năm 60 của thế kỉ XIX.  

D. vào những năm cuối thế kỉ XIX.  

Câu 9. Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới được bắt đầu trong 

lĩnh vực nào? 

A. Luyện thép.  

B. Luyện than.  

C. Giao thông vận tải.  

D. Ngành kéo sợi và dệt.  
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Câu 10. Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp vì 

A. cách mạng tư sản nổ ra sớm.  

B. có lực lượng các nhà khoa học đông đảo.  

C. có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.  

D. thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí.  

Câu 11. Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những 

thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX.  

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.  

2. Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy Gien-ni.  

3. Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.  

A. 1,2,3.  

B. 2,3,1.  

C. 3,1,2.  

D. 2,1,3.  

Câu 12. Năm 1785, Ét-mơn Các-crai đã chế tạo ra 

A. máy kéo sợi Gien-ny.  

B. máy hơi nước.  

C. máy dệt chạy bằng sức nước.  

D. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.  

Câu 13. Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã chế tạo ra 

A. máy dệt chạy bằng sức nước.  

B. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.  

C. máy kéo sợi Gien-ny.  

D. máy hơi nước.  

Câu 14. Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả kinh tế của cách 

mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX? 

A. Giai cấp vô sản ngày càng bị áp bức bóc lột nặng nề.  

B. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.  



 154 

C. Tạo ra sự khủng hoảng kinh tế theo chu kì ở các nước tư bản.  

D. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân.  

Câu 15. Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả xã hội của cách 

mạng công nghiệp thế kỉ XIII-XIX? 

A. Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản.  

B. Quá trình lao động ngày càng được xã hội hóa cao.  

C. Các thành thị đông dân xuất hiện ngày càng nhiều.  

D. Đời sống giai cấp công nhân ngày càng cơ cực.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết những phát minh chính về máy móc trong cách mạng 

công nghiệp Anh? 

Câu 2. Nêu kết quả cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức.  

Câu 3. Cách mạng công nghiệp để lại hệ quả như thế nào? 

Câu 4. Những cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? 

Câu 5. Vì sao các nước phương Tây đẩy mạn xâm chiếm thuộc địa nửa sau 

thế kỉ XIX? 

 

Bài 16 

LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Chính sách kinh tế mới có nội dung là   

A. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng thu thuế lương 

thực, thực hiện tự do buôn bán, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư.  

B. Cải cách tất cả mọi ngành kinh tế của Nga từ nông nghiệp đến công 

nghiệp, đưa nông dân vào con đường làm ăn hợp tác hoá.  

C. Thu hút vốn đầu tư của nước ngoài bằng cách mở cửa nền kinh tế, phát 

triển kinh tế theo xu hướng tư bản chủ nghĩa.  

D. Kêu gọi sự đầu tư ngoài nước để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo.  
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Câu 2. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào 

tháng 12 – 1922 gồm bố nước đầu tiên là:  

 A. Nga, Bê-lô-rút-xia-a, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-dơ.   

 B. Nga, Bê-lô-rút-xia-a, U-crai-na, Gru-di-a.   

 C. Bê-lô-rút-xia-a, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-dơ, U-dơ-bê-ki-xtan.   

 D. Nga, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-dơ, Môn-đô-va.  

Câu 3. Chính sách kinh tế mới (NEP) bao gồm các nội dung quan trọng về  

A . nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tiền tệ 

B. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông  

A. giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, tiền tệ 

B. nông nghiệp, giao thông, tiền tệ, thương nghiệp 

Câu 4. Trong nông nghiệp, chính sách kinh tế mới đã thay thế chế độ trưng 

thu lương thực thừa bằng 

A. thuế lương thực nộp bằng hiện vật.  

B. thuế lương thực nộp bằng công lao động.  

C. thuế lương thực nộp hằng tháng.  

D. thuế lương thực nộp bằng tiền.  

Câu 5. Chính sách kinh tế mới được tiến hành bắt đầu từ ngành nào? 

A. Công nghiệp.     

B. Nông nghiệp.      

C. Thủ công nghiệp.  

D. Thương nghiệp.  

Câu 6. Nội dung nào sau đây Không thuộc chính sách kinh tế mới của Liên 

Xô (1921)? 

A. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng.  

B. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.  

C. Tư nhân không được tự do sản xuất, tự do buôn bán.  

D. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.  



 156 

Câu 7. Nhiệm vụ trọng tâm mà Liên Xô ưu tiên trong xây dựng chủ nghĩa xã 

hội là gì? 

A. Phát triển công nghiệp nặng.      

B. Phát triển thương mại – dịch vụ.  

C. Phát triển công nghiệp nhẹ.           

D. Phát triển nông nghiệp hiện đại.  

Câu 8. Công nghiệp hóa XHCN ở Liên Xô (1928-1937) đã đạt được thành 

tựu gì? 

A. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp đứng 

thứ 2 thế giới.  

B. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp đứng 

thứ 1 thế giới.  

C. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp phát triển.  

D. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp mới.  

Câu 9. Đâu không phải là thành tựu về văn hóa – giáo dục mà Liên Xô đạt 

được? 

A. Thanh toán được nạn mù chữ   

B. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất 

C. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước 

D. Đội ngũ trí thức Xô Viết lên đến 20 triệu người  

Câu 10. Vai trò của kinh tế nhà nước trong chính sách Kinh tế mới ở Liên xô 

được thể hiện như thế nào? 

A. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân.     

B. Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt nền kinh tế nhiều thành phần.  

C. Tư bản trong nước lũng đoạn chi phối nền kinh tế.   

D. Kinh tế nhà nước phụ thuộc kinh tế tư bản nước ngoài.  
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Câu 11. Tác động lớn nhất của chính sách “kinh tế mới” đến nền kinh tế 

nước Nga là 

A. chuyển nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang kinh tế 

nhiều thành phần.  

B. nhà nước vẫn nắm độc quyền, kiểm soát mọi mặt nền kinh tế.  

C. nhà nước nắm độc quyền, chỉ đạo toàn bộ nền kinh tế.  

D. nền kinh tế nhiều thành phần không phát triển được.  

Câu 12. Nội dung nào Không thuộc ý nghĩa của chính sách kinh tế mới ở 

Liên Xô?  

A. Nhân dân Xô Viết vượt qua được khó khăn về kinh tế, chính trị 

B. Hoàn thành được công cuộc khôi phục kinh tế 

C. Tác động đến công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước  

D. Giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 

Câu 13. Sắp xếp các sự kiện sau đây theo trình tự thời gian:  

1. Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.  

2. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập.  

3. Đảng Bôn – sê – vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới.  

A. 1-2-3            B. 3-2-1         C. 2-3-1             D. 1-3-2  

Câu 14. „„Chính sách kinh tế mới đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với 

công cuộc xây dựng . . . ở một số nước trên thế giới” 

Điền nội dung đáp án sau vào dấu . . .  

A. chủ nghĩa xã hội.          B. chủ nghĩa tư bản.        C. chủ nghĩa đế quốc.  

D. chủ nghĩa Cộng sản.  

Câu 15. Việt Nam đã rút ra bài học kinh nghiệm gì từ Chính sách kinh tế mới 

ở nước Nga? 

A. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.  

B. Thực hiện nền kinh tế nhà nước nắm độc quyền mọi mặt.  

C. Chú trọng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.  

D. Tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.  
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II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hoàn cảnh Liên Xô thực hiện Chính sách kinh tế mới? 

Câu 2. Nêu nội dung cơ bản, kết quả của Chính sách kinh tế mới ở nước Nga.  

Câu 3. Nêu những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Liên Xô (1925 - 1941).  

Câu 4. Tác động lớn nhất của chính sách “kinh tế mới” đến nền kinh tế nước 

Nga? 

Câu 5. Việt Nam đã rút ra bài học kinh nghiệm gì từ Chính sách kinh tế mới 

ở nước Nga? 

 

Bài 17 

CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) bùng nổ đầu tiên  

ở nước  

A. Mĩ.  

B. Nhật.  

C. Đức.  

D. Anh.  

Câu 2. Nội dung nào dưới đây phản ảnh đầy đủ nhất hậu quả của cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933? 

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế, hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội.  

B. Tàn phá nặng nề nền kinh tế, xã hội các nước tư bản chủ nghĩa.  

C. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất.  

D. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình của người thất nghiệp diễn ra.  
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Câu 3. Nội dung nào dưới đây Không phản ảnh hậu quả của cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933? 

A. Thành lập một tổ chức quốc tế để duy trì trật tự của thế giới.  

B. Tàn phá nặng nề nền kinh tế, xã hội các nước tư bản chủ nghĩa.  

C. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất.  

D. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình của người thất nghiệp diễn ra.  

Câu 4. Các nước tiến hành thiết lập chế độ độc tài phát xít, chạy đua vũ trang  

sau khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là 

A. Anh, Pháp , Mĩ.  

B. Đức, Italia, Nhật Bản.  

C. Anh, Pháp, Nga.  

D. Đức, Mĩ, Nhật Bản.  

Câu 5. Các nước Tư bản Không dùng biện pháp này để khắc phục hậu quả 

khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933? 

A. Cải cách kinh tế - xã hội.  

B. Đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.  

C. Thay đổi hình thức thống trị mới.  

D. Phát huy vai trò của Hội Quốc liên.  

Câu 6. Để khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, các 

nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành 

A. cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.  

B. tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới.  

C. thiết lập các chế độ độc tài phát xít, chạy đua vũ trang.  

D. không ngừng mở rộng quan hệ với các nước đăc biệt là kinh tế đối ngoại.  

Câu 7. Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là một cuộc khủng hoảng 

A. thừa.  

B. thiếu.  

C. năng lượng.  

D. tài chính.  
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Câu 8. Để khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, các 

nước Đức, Italia, Nhật bản đã tiến hành 

A. cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.  

B, ứng dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến, tập trung phát triển kinh tế.  

C. thiết lập các chế độ độc tài phát xít, chạy đua vũ trang.  

D. không ngùng mở rộng quan hệ với các nước để phát triển kinh tế.  

Câu 9. Các nước tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá trình quản 

lí, tổ chức sản xuất để khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 

1933 là 

A. Anh, Pháp , Mĩ.  

B. Đức, Italia, Nhật Bản.  

C. Anh, Pháp, Đức.  

D. Anh, Mĩ, Nhật Bản.  

Câu 10. “Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản 

động nhất, hiếu chiến nhất”, nội dung trên phản ánh không đúng về 

A. chủ nghĩa Phát xít Đức.  

B. chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.  

C. chủ nghĩa phát xít Italia.  

D. chủ nghĩa thực dân Anh.  

Câu 11. Sự hình thành hai khối đế quốc, Phát xít báo hiệu điều gì? 

A. Cuộc chạy đua vũ trang và nguy cơ cuộc chiến tranh thế giới mới.  

B. Các nước sẽ tăng cường hợp tác, cạnh tranh để phát triển.  

C. Các nước sẽ điều chỉnh , cải cách kinh tế - xã hội mạnh mẽ.  

D. Tạo ra nhiều thời cơ và thách thức cho các nước ổn định và phát triển.  

Câu 12. Âm mưu cơ bản nhất của các nước đế quốc khi Phát xít hóa bộ máy 

chính quyền là 

A. cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.  

B. khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu của mình.  



 161 

C. khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu, thiếu thị trường.  

D. chống lại các nước áp đặt mình sau chiến tranh.  

Câu 13. Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cách 

mạng tháng Mười Nga tình hình châu Âu có biến đổi gì? 

A. Sự xuất hiện một số quốc gia mới trên cơ sở tam vỡ của đế quốc Áo Hung 

và sự thất bại của nước Đức.  

B. Ngước Nga Xô viết ra đời.  

C. Hội quốc Liên được thành lập.  

D. Hệ thống Vec xai-Oasinh tơn được thiết lập.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết những nét chung châu Âu trong những năm 1918-1929? 

Câu 2. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 diễn ra như thế nào? 

Câu 3. Những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 để 

lại là gì? 

Câu 4. Nêu hậu quả của của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 

đối với nước Đức.  

Câu 5. Vì sao chủ nghĩa phát xít lại thắng thế ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp? 

 

Bài 18 

NƢỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế 

trong khoảng thời gian nào? 

A. Thập niên 20.  B. Thập niên 19.   

C. Thập niên 18.  D. Thập niên 21.  

Câu 2. Ai là người đã đề ra chính sách kinh tế mới giúp Mĩ thoát khỏi khủng 

hoảng? 

A. Kenơdi.  B. Giônxơn.   

C. Ph. Rudơven.  D. Nickxơn.  
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Câu 3. Nội dung của chính sách kinh tế mới là 

A. Thay đổi toàn bộ các ngành kinh tế, đẩy mạnh sản xuất 

B. Đưa ra những biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp phục hồi sự phát 

triển của các ngành  kinh tế tài chính.  

C. Đẩy mạnh các ngành kinh tế bằng việc nâng cao năng suất lao động.  

D. Nhờ viện trợ của bên ngoài.  

Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực  

A. thương mại.  

B. công nghiệp.  

C. nông nghiệp.  

D. tài chính ngân hàng.  

Câu 5. Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 

để lại cho nước Mĩ là 

A. nền kinh tế bị phá hủy một cách nghiêm trọng.  

B. số người thất nghiệp tăng cao.  

C. thị trường chứng khoán rối loạn.  

D. nền dân chủ tư sản có nguy cơ bị sụp đổ.  

Câu 6. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống Rudơven đã 

A. thực hiện chính sách xâm lược các nước khác.  

B. tăng cường chi phí cho quân sự.  

C. kêu gọi sự giúp đỡ của các nước khác.  

D. thực hiện Chính sách mới.  

Câu 7. Tác dụng lớn nhất của “Chính sách mới” đối với nước Mĩ là 

A. tạo nhiều việc làm cho người thất nghiệp.  

B. góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản.  

C. đưa nước Mĩ ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.  

D. tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế.  

 



 163 

Câu 8. Biện pháp cốt lõi của “Chính sách mới” là 

A. ban hành các đạo luật về ngân hàng.  

B. nhà nước can thiệp tích cực vào nền kinh tế.  

C. thực hiện các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp.  

D. ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp.  

Câu 9. Nội dung nào dưới đây Không phản ánh đúng tác động của cuộc 

khủng hoảng kinh tế Mĩ giai đoạn đỉnh cao năm 1932? 

A. Số người thất nghiệp tăng lên một cách nhanh chóng.  

B. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân bùng nổ mạnh mẽ.  

C. Nền nông nghiệp đang vươn lên dẫn đầu các nước tư bản.  

D. Sản lượng công nghiệp giảm sút nghiêm trọng.  

Câu 10. Từ việc nước Mĩ thực hiện Chính sách mới, Việt Nam có thể rút ra 

được bài học gì để góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới kinh tế đất 

nước hiện nay? 

A. Tập trung đầu tư phát triển các ngành kinh tế có nhiều lợi thế.  

B. Tập trung đầu tư phát triển ngành kinh tế mũi nhọn.  

C. Thực hiện các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế phù hợp.  

D. Thực hiện các biện pháp dân chủ trong phát triển kinh tế.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1.  Hãy cho biết nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.  

Câu 2.  Tình hình nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939? 

Câu 3. Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

Câu 4. Gách năng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ những năm 1929 – 1939 chủ 

yếu ảnh hưởng đến tầng lớp nào? 

Câu 5. Nêu Chính sách mới của Ru dơ ven.  

Câu 6. Em có nhận xét gì về Chính sách mới của Ru dơ ven? 
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Bài 19 

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  

(1918 - 1939) 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cuộc “bạo động lúa gạo” bùng nổ vào thời gian  

A. 1918 B. 1920.   

C. 1919.  D. 1921.  

Câu 2. Cuộc “bạo động lúa gạo” lôi cuốn số lượng người tham gia là 

A. 5 triệu người.  B. 10 triệu người.   

C. 8 triệu người.  D. 15 triệu người.  

Câu 3. Để đưa đất nước Nhật ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, giới cầm 

quyền Nhật đã tiến hành biện pháp gì? 

A. Đẩy mạnh phát triển nền kinh tế trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, 

công nghiệp, thương nghiệp 

B. Tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiến tranh xâm lược, 

bành trướng ra bên ngoài.  

C. Mở rộng lãnh thổ, khôi phục lại kinh tế sau cuộc khủng hoảng.  

D. Cải tiến kĩ thuật thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường 

độ lao động.  

Câu 4. Người đề ra kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới bằng bản “Tấu 

thỉnh” đệ trình lên Nhật hoàng là 

A. Minh Trị.  B. Hítle.   

C. Tanaca.  D. Áp đun Raman 

Câu 5. Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản  

A. Làm cho nền kinh tế Nhật phát triển mạnh 

B. Đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền 

C. Thúc đẩy quá trình phân chia lại quyền lực của giai cấp.  

D. Góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản.  
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Câu 6. Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Nhật Bản diễn ra nghiêm trọng 

nhất trong ngành nào? 

A. Công nghiệp nặng.  

B. Tài chính và ngân hàng.  

C. Nông nghiệp.  

D. Công nghiệp nhẹ.  

Câu 7. Năm 1929, khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản đã làm cho ngành nào bị 

đình đốn? 

A. Ngân hàng.  

B. Công nghiệp.  

C. Nông nghiệp.  

D. Thương nghiệp.  

Câu 8. Song song với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, giới cầm quyền 

Nhật Bản đã có hành động gì? 

A. Tăng cường chạy đua vũ trang, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Trung Quốc.  

B. Tiến hành cải cách kinh tế để tăng cường tiềm lực cho nước Nhật.  

C. Tăng cường chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh xâm lược Trung Quốc.  

D. Tiến hành cải cách dân chủ ở trong nước để nâng cao đời sống nhân dân.  

Câu 9. Tháng 9- 1931, Nhật bản đã tiến hành  

A. đánh chiếm vùng Tây Bắc Trung Quốc.  

B. đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc.  

C. xâm lược đất nước Trung Quốc rộng lớn.  

D. xây dựng chính quyền bù nhìn ở Trung Quốc.  

Câu 10. Lãnh đạo đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản là 

A. Đảng dân chủ.  

B. Đảng xã hội.  

C. Đảng Cộng sản.  

D. Đảng tư sản.  
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Câu 11. Cuộc khủng hoảng kinh tế  1929 – 1933 đã tác động như thế nào đến 

xã hội Nhật Bản? 

A. Đời sống của các tầng lớp lao động trong xã hội khốn đốn.  

B. Công nhân thất nghiệp và nông dân bị phá sản lên tới hàng triệu người.  

C. Các cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản diễn ra quyết liệt khắp cả nước.  

D. Mâu thuẫn xã hội và các cuộc đấu tranh của người lao động diễn ra quyết liệt.  

Câu 12. Đặc trưng cơ bản nhất của quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước 

ở Nhật bản là 

A. xóa bỏ chế độ chuyên chế Thiên hoàng.  

B. đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng lãnh thổ.  

C. quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.  

D. chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc 

tài phát xít  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Nêu tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

Câu 2. Nêu nhận xét tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

Câu 3. Hãy cho biết nước Nhật Bản trong những năm 1929 - 1939? 

Câu 4. Nêu kế hoạc xâm lược của Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939.  

Câu 5. Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản lại tiến hành xâm lược ra bên ngoài? 

 

Bài 26 

PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Ai là người thảo ra “Chiếu Cần Vương” 

A. Tôn Thất Tuyết.  B. Hàm Nghi.     

C. Hoàng Diệu.  D. Hoàng Hoa Thám.  
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Câu 2. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) do ai lãnh đạo? 

A. Nguyễn Thiện Thuật.  B. Phạm Bành, Đinh Công Tráng.  

C. Phan Đình Phùng.  D. Hoàng Hoa Thám.  

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy nổ ra tại 

A. Hưng Yên.  B. Thanh Hoá.   

C. Huế.  D. Nam Định.  

Câu 4. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào? 

A. Thực dân Pháp thiết lập chính quyền thực dân ở Bắc Kì và Trung Kì.  

B. Một số quan lại, văn thân, sĩ phu còn kháng cự.  

C. Phong trào kháng chiến của nhân dân lên cao.  

D. Cuộc tấn công vào đồn Mang Cá và toà Khâm của phái chủ chiến thất bại.  

Câu 5. Trong giai đoạn đầu (1885 – 1888), phong trào Cần vương diễn ra 

A. trên phạm vi rộng lớn.  

B. chủ yếu ở Bắc Kì.  

C. chủ yếu ở Trung Kì.  

D. chủ yếu ở Nam Kì.  

Câu 6. Phan Đình Phùng và Cao Thắng là những thủ lĩnh của cuộc khởi 

nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bãi Sậy.  

B. Khởi nghĩa Hương Khê.  

C. Khởi nghĩa Yên Thế.  

D. Khởi nghĩa Ba Đình.  

Câu 7. Địa bàn hoạt động chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là 

A. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.  

B. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.  

C. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.  

D. Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị.  
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Câu 8. Tính chất của phong trào Cần vương là 

A. phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.  

B. phong trào nông dân tự phát.  

C. phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản.  

D. phong trào yêu nước xu hướng vô sản.  

Câu 9. Sau hai hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốtthực dân Pháp gặp nhiều khó 

khăn trong việc thiết lập chế độ bảo hộ và chính quyền thực dân trên đất nước ta vì 

A. phong trào phản kháng quyết liệt của nhân dân ta.  

B. Pháp tập trung lực lượng đối phó với phe chủ chiến.  

C. tình hình nước Pháp gặp nhiều khó khăn.  

D. phe chủ chiến quyết tâm chống Pháp.  

Câu 10. Phong trào nào sau đây được xem là phong trào Cần Vương tiêu biểu? 

A. Khởi nghĩa Ba Đình.  

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.  

C. Khởi nghĩa Hương Khê.  

D. Khởi nghĩa Yên Thế.  

Câu 11.  Phái chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết tổ chức cuộc phản 

công quân Pháp ở Kinh thành Huế và phát động  phong trào Cần Vương dựa trên 

cơ sở 

A. sự đồng tâm nhất trí trong hoàng tộc.  

B. sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.  

C. sự ủng hộ của binh lính 

D. sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến.  

Câu 12. Phong trào Cần Vương diễn ra trong thời gian  

A. 1885-1895.  

B. 1880-1895.  

C. 1885-1896.  

D. 1885-1895.  
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Câu 13. Chiếu Cần vương được đông đảo nhân dân hưởng ứng vì 

A. đó là chiếu chỉ của nhà vua yêu nước đại diện cho triều đình kháng chiến.  

B. nhân dân oán giận bộ phận vua quan nhu nhược và căm thù Pháp.  

C. kêu gọi nhân đứng lên chống Pháp, khôi phục quốc gia phong kiến.  

D. kêu gọi nhân đứng lên chống Pháp, xây dựng quốc gia theo thể chế quân 

chủ lập hiến.  

Câu 14. Điểm khác biệt giữa phong trào nông dân yên Thế với phong trào 

Cần vương là 

A. giai cấp lãnh đạo.  

B. nguyên nhân bùng nổ.  

C. lực lượng tham gia.  

D. mục tiêu đấu tranh.  

Câu 15. Bài học kinh nghiệm rút từ những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của 

phong trào Cần vương là 

A. dựa vào địa hình xây dựng căn cứ.  

B. đoàn kết với các dân tộc thiu số.  

C. chiến thuật đánh du kích.  

D. về giai cấp lãnh đạo.  

Câu 16. Nhược điểm lớn nhất của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX là 

A. thiếu tổ chức và lãnh đạo không thống nhất.  

B. hậu cần thiêu thốn, trang bị vũ khí thô sơ.  

C. thiếu một lực lượng lãnh đạo tiến tiến.  

D. chưa động viên được tất cả các tầng lớp xã hội tham gia.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Trình bày cuộc phản công qiân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 

7 - 1885.  

Câu 2. Chiếu Cần Vương ra đời như thế nào? 

Câu 3. Trình bày cuộc khởi nghĩa Hương Khê.  
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Câu 4. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê tiêu biểu nhất trong phong 

trào Cần vương? 

Câu 5. Nêu nhận xét về phong trào Cần vương.  

 

Bài 28 

TRÀO LƢU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM  

NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tình hình kinh tế Việt Nam giữa Thế kỉ XIX có những nét chính sau 

A. Nông nghiệp, thủ công nghiệp rất phát triển.  

B. Các ngành mạch máu của nền kinh tế ngày càng được khôi phục và đẩy mạnh.  

C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt.  

D. Nền kinh tế đang khởi sắc và đạt được những thành tựu nhất định.  

Câu 2. Những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối Thế kỉ 

XIX là 

 A. Trần Đình Túc, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.  

 B. Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Tuyết.  

 C. Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám.  

 D. Phạm Bành, Đinh Công Tráng.  

Câu 3. Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần với 

nội dung 

 A. Đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ phát triển buôn bán, 

chấn chỉnh quốc phòng.  

 B. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp và tài chính, 

chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.  

 C. Mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài.  

 D. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.  
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Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến việc các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị 

cải cách là 

 A. Xuất phát từ lợi ích của bản thân họ muốn cải tổ lại nền kinh tế.  

 B. Họ muốn bắt tay với thực dân Pháp để đẩy mạnh sự phát triển của nền 

kinh tế nước nhà.  

 C. Cải cách kinh tế để thu hút vốn dt của các nước.  

 D. Do tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, đồng thời xuất phát từ lòng 

yêu nước thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh.  

Câu 5. Tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã có tác dụng gì? 

 A. Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.  

 B. Mang lại cuộc sống ấm no cho dân.  

 C. Làm cho triều đình Nguyễn phải lo sợ.  

 D. Gây được tiếng vang lớn, tấn công vào tư tưởng bảo thủ, góp phần vào 

việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.  

Câu 6.  Những đề nghị cải cách ở nước ta nửa cuối thế kỉ XIX có những hạn 

chế gì? 

A. Lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm 

đến những vấn đề cơ bản của thời đại.  

B. Chưa toàn diện thiên về cải cách hệ thông chính trị.  

C. Dựa trên khuôn mẫu của các cải cách ở nước ngoài.  

D. Chưa đề xuất được biên pháp thực hiện.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy cho biết tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX? 

Câu 2. Nêu những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.  

Câu 3. Kết cục của các đề nghị cải cách? 

Câu 4. Vì sao cácquan lại, sĩ phu lại đưa ra những đề nghị cải cách ở nước ta 

nửa cuối thế kỉ XIX? 

Câu 5. Nêu nguyên nhân dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống 

triều đình phong kiến ở nước ta nửa cuối thế kỉ XIX.  
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Câu 6. Nêu những hạn chế của các đề nghị cải cách nửa cuối thế kỉ XIX.  

Câu 7. Kể tên những nhà cải cách nửa cuối thế kỉ XIX và các đề nghị cải 

cách của họ.  

Câu 8. Nhận xét về những đề nghị cải cách ở nước ta nửa cuối thế kỉ XIX.  

Câu 9. Viết đoạn văn ngắn tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ.  
 

Bài 29 

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP  

VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cuộc khai thác thuộc địa lấn thứ nhất của thực dân Pháp được thực 

hiênh trong khoảng thời gian là 

A. 1897-1914.  B. 1898- 1914.   

C. 1897-1913.  D. 1898-1915.  

Câu 2. Việt Nam bị chia làm ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau như sau 

A. Bắc Kì là xứ thuộc địa, Trung Kì nửa bảo hộ, Nam Kì theo chế độ bảo hộ.  

B. Bắc Kì là xứ bảo hộ, Trung Kì theo chế độ thuộc địa, Nam Kì là xứ nửa 

bảo hộ 

C. Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ, Trung Kì là chế độ bảo hộ, Nam Kì theo chế độ 

thuộc địa.  

D. Bắc Kì theo chế độ bảo hộ, Trung Kì là nửa bảo hộ, Nam Kì là chế độ 

thuộc địa.  

Câu 3. Thực dân Pháp thi hành các chính sách khia thác mọi lĩnh vực nhằm 

mục đích 

A. Thúc đẩy các ngành kinh tế của Việt Nam phát triển.  

B. Góp phần cải thiện cuộc sống cho nhân dân Việt Nam.  

C. Vơ vét sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho nền 

kinh tế chính quốc.  

D. Khơi dậy sức tiềm năng của nền kinh tế nước ta.  
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Câu 4. Dưới chính sách khai thác thuộc địa của Pháp xã hội Việt Nam đã 

xuất hiện các giai cấp tầng lớp mới là 

A. Địa chủ, nông dân.   B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.  

C. Thị dân, thương nhân.   D. Nông dân, công nhân.  

Câu 5. Cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam tập trung 

chủ yếu vào lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế.     B. Chính trị.     

C. Văn hóa.     D. Xã hội.  

Câu 6. Thực dân Pháp xây dựng nhiều công trình giao thông trong chương 

trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm 

A. khai hóa, mở mang cho Việt Nam.  

B. thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển.  

C. thực hiện âm mưu khai thác và cai trị lâu dài.  

D. giúp Việt Nam xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.  

Câu 7. Trong chương trình khai thác lần thứ nhất ở Việt Nam thực dân Pháp 

tập trung bỏ vốn vào khai thác công nghiệp 

A. cơ khí.     B. chế tạo máy.  

C. hóa chất, năng lượng.    D. khai thác mỏ và kim loại.  

Câu 8. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được 

tiến hành trong hoàn cảnh lịch sử nào? 

A. Thực dân Pháp đã cơ bản bình định xong Việt Nam về quân sự.  

B. Thực dân Pháp chịu tổn thất nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

C. Thực dân Pháp cần chuẩn bị đầy đủ cho Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

D. Các nước tư bản Âu-Mỹ bắt đầu đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.  
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Câu 9. Hình ảnh dưới đây là địa danh nào ở Hà Nội đầu thế kỉ XX? 

 

A. Nhà Hát Lớn.      B. Ga Hà Nội.  

C. Ngân hàng Đông Dương.    D. Bắc Bộ Phủ.  

Câu 10. Hệ quả lớn nhất về mặt xã hội của chương trình khai thác thuộc địa 

lần thứ nhất của thực dân Pháp là 

A. làm xuất hiện những tầng lớp xã hội mới đầu thế kỉ XX.  

B. làm phân hóa sâu sắc các tầng lớp xã hội cũ.  

C. làm nảy sinh những quan hệ bóc lột mới.  

D. tạo ra những điều 

Câu 11. Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, 

kinh tế Việt Nam chuyển biến 

A. theo hướng bị kìm hãm và phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.  

B. theo hướng độc lập, không phụ thuộc vào kinh tế Pháp.  

C. theo hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế tư bản.   

D. theo hướng hợp tác cùng phát triển với Pháp 

Câu 12. Đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam dưới tác động của chương 

trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất là  

A. quan hệ sản xuất tư bản được du nhập đầy đủ vào Việt Nam.  

B. quan hệ sản xuất phong kiến được hỗ trợ bởi quan hệ sản xuất tư bản.  
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C. quan hệ sản xuất phong kiến được thay thế hoàn toàn bởi quan hệ sản xuất 

tư bản.  

D. quan hệ sản xuất tư bản được du nhập và tồn tại đan xem với quan hệ sản 

xuất phong kiến.  

II. TỰ LUẬN 

 Câu 1. Nêu tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam do Pháp dựng lên trong 

cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Nêu nhận xét.  

Câu 2. Nêu các chính sách của thực dân Pháp trong các ngành kinh tế của 

cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.  

Câu 3. Nêu các chính sách về giáo dục của Pháp trong cuộc khai thác thuộc 

địa lần thứ nhất.   

Câu 4. Hãy cho biết những biến chuyển của xã hội Việt Nam sau cuộc khai 

thác thuộc địa lần thứ nhất.  

Câu 5. Nêu xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta 

đầu thế kỉ XX.  

 

Bài 30 

PHONG TRÀO YÊU NƢỚC CHỐNG PHÁP 

TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Năm 1904, Phan Bội Châu lập ra hội nào dưới đây? 

A. Hội Nghiệp đoàn.  B. Hội Tao Đàn.  

C. Hội Duy Tân.  D. Hội Khuyến Học.  

Câu 2. Người đứng đầu Đông Kinh nghĩa thục là ai? 

A. Phan Bội Châu.  B. Lương Văn Can.  

C. Phan Châu Trinh.  D. Trần Quý Cáp.  

Câu 3 . Đông Kinh nghĩa thục trong quá trình hoạt động có vai trò 

A. Kích thích  thu hút các thành viên của Việt Nam tham gia vào học.  

B. Làm cho thực dân Pháp phải hoang mang lo sợ.  
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C. Cổ động cách mạng, phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc.  

D. Làm thay đổi bộ mặt về văn hoá xã hội của đất nước.  

Câu 4. Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì khác so 

với các nhà yêu nước trước đó? 

A. Theo con đường cứu nước dân chủ tư sản 

B. Sang các nước đế quốc để tận mắt chứng kiến cuộc sống của nhân dân từ 

đó tìm ra con đường cứu nước cho phù hợp.  

C. Trực tiếp thăm dò tình hình kinh tế của các nước để áp dụng vào nước mình.  

D. Muốn áp dụng theo con đường giải phóng mà các nước đã lựa chọn.  

Câu 5: Đầu thế kỉ XX, luồng tư tưởng mới được truyền bá vào Việt Nam là 

A. xu hướng dân chủ tư sản.  

B. ý thức hệ phong kiến.  

C. xu hướng vô sản.  

D. khuynh hướng tư sản, vô sản.  

Câu 6. Lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là giai tầng nào? 

A. Sĩ phu yêu nước.  

B. Công nhân.  

C. Tư sản.  

D. Địa chủ phong kiến.  

Câu 7. Khi khởi xướng phong trào yêu nước, Phan Bội Châu dựa theo hình 

mẫu nào? 

A. Nhật Bản.  

B. Trung Quốc.  

C. Pháp.  

D. Liên Xô.  

Câu 8. Tổ chức đầu tiên do Phan Bội Châu thành lập là 

A. Hội Duy tân.  

B.  hong trào Đông Du.  
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C. Việt Nam Quang phục hội.  

D. Phong trào Duy tân.  

Câu 9. Hội Duy tân của Phan Bội Châu đã đề ra chủ trương 

A. lập ra một nước Việt Nam độc lập.  

B. đánh đuổi giặc Pháp, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam.  

C. nâng cao dân trí, dân quyền, giành độc lập.  

D. đánh đổ triều Nguyễn, khôi phục nước Việt Nam.  

Câu 10. Hoạt động chủ yếu của Hội Duy tân thông qua 

A. phong trào Đông Du.  

B. phong trào Duy tân.  

C. phong trào chống thuế.  

D. cuộc vận động Duy tân về mọi lĩnh vực trong kinh tế.  

Câu 11. Sắp xếp dữ liệu dưới đây theo thứ tự thời gian 

1. Chính phủ Nhật Bản trục xuất du học sinh Việt Nam về nước.  

2. Hội Duy tân được thành lập.  

3. Việt Nam Quang phục hội thành lập.  

4. Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam ở nhà tù Quảng Đông.  

A. 2-1-3-4.  

B. 1-2-3-4.  

C. 4-2-1-3.  

Câu 12. Cuộc vân động Duy tân ở Trung Kì nổ ra đầu tiên ở tỉnh 

A. Quảng Nam.  

B. Hà Nội.  

C. Nghệ An.  

D. Phan Thiết 

Câu 13. Biện pháp cứu nước chủ yếu của Phan Bội Châu theo xu hướng 

A. Bạo động.  

B. Cải cách.  
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C. Ám sát cá nhân.  

D. đấu tranh chính trị.  

Câu 14. Biện pháp cứu nước chủ yếu của Phan Châu Trinh theo xu hướng 

A. Bạo động 

B. Cải cách.  

C. Ám sát cá nhân.  

D. đấu tranh chính trị.  

Câu 15. Mục tiêu cứu nước của Phan Bội Châu 

A. Chống Pháp giành độc lập.  

B. Dựa Pháp giành độc lập.  

C. Chống phong kiến giành độc lập.  

D. Cải cách và chống phong kiến.  

Câu 16. Mục tiêu cứu nước của Phan Châu Trinh 

A. Chống Pháp giành độc lập.  

B. Dựa Pháp giành độc lập.  

C. Chống phong kiến giành độc lập.  

D. Cải cách và chống phong kiến.  

Câu 17. Trong quá trình vận động cứu nước, Phan Bội Châu đã có mối quan 

hệ với phong trào yêu nước nào? 

A. Phong trào Cần vương.  

B. Phong trào nông dân Yên Thế 

C. Phong trào chống thuế 1908.  

D. Phong trào Hội kín ở Nam Kì.  

Câu 18. Tháng 8 – 1908, phong trào Đông du tan rã vì 

A. phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn.  

B. đã hết thời gian đào tạo, phải về nước.  

C. Phan Bội Châu không thấy tác dụng nên đưa học sinh về nước.  
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D. nhà cầm quyền Pháp cấu kết với Nhật Bản, trục xuất những người yêu 

nước Việt Nam (kể cả Phan Bội Châu) 

Câu 19. Dựa vào nội dung bảng dưới đây, hãy chọn đáp án đúng về mối quan 

hệ giứa nhân vật cột bên trái và tổ chức ở cột bên phải 

Nhân vật Tổ chức 

1) Phan Bội Châu a. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì 

2) Phan Chu Trinh b. Đông Kinh Nghĩa thục 

3) Trần Quý Cáp c. Hội Duy tân 

A. 1c, 2a, 3b.  

B. 1b, 2a, 3c.  

C. 1a, 2b, 3c.  

Câu 20. Con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì khác so với các 

bậc tiền bối? 

A. Sang Pháp tìm hiểu nước Pháp để về giúp đồng bào mình chống lại Pháp.  

B. Tìm sự trợ giúp của Nhật Bản để chống Pháp.  

C.  Tìm cách chấn hưng dân khí để đuổi Pháp về nước.  

D. Bất hợp tác với Pháp để Pháp tự động rút lui.  

Câu 21. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1918 đóng vai trò như 

thế nào trong việc xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam? 

A. Là điều kiện quan trọng.  

B. Là định hướng cơ bản.  

C. Chỉ là một nhân tố trong nhiều nhân tố.  

D. Đây là giai đoạn quyết định.  

Câu 22. Đối với con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 

thái độ của Nguyễn Ái Quốc là 

A. Rất khâm phục nhưng không tán thành.  

B. Rất tán thành và vô cùng khâm phục.  

C. Có thái độ thờ ơ vì khẳng định đó là con đường thất bại.  

D. Hăng hái tiếp nối con đường mà các bậc tiền bối đã chọn.  



 180 

Câu 23. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam bị tác động mạnh mẽ trong 

những năm chiến tranh thế giới thứ nhất là do? 

A. Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp.  

B. Chính quyền thực dân tăng cường khủng bố.  

C. Chính phủ Pháp tăng cường đầu tư.  

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của giai cấp tư sản người Việt.  

Câu 24. Trong những năm chiến tranh, nông nghiệp nước ta có sự thay đổi gì? 

A. Từ chỗ độc canh cây lúa chuyển sang trồng các cây công nghiệp phục vụ 

chiến tranh.  

B. thiếu phân bón hóa học do chiến tranh.  

C. thiếu đất canh tác do bị tư bản Pháp chiếm ruộng đất.  

D. phương tiện sản xuất lạc hậu.  

Câu 25. Để tăng cường nguồn lính chiến hay lính thợ trong chiến tranh, thực 

dân Pháp đã 

A. tiến hành bắt lính.  

B. kêu gọi mọi người gia nhập quân đội.  

C. trả tiền cao để thanh niên hăng hái gia nhập quân ngũ.  

D. khuyến khích người dân tăng tỷ lệ sinh.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến Phong trào Đông Du (1905 - 1909) 

Câu 2. Đông Kinh nghĩa thục (1907) diễn ra như thế nào? 

Câu 3. Hãy cho biết chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời 

chiến.  

Câu 4. Trình bày hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường 

cứu nước.  

Câu 5. Nêu nhận xét về những hoạt động đầu tiên của Nguyễn Tất Thành.  
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LỚP 9 

Bài 6 

Các nƣớc Châu Phi 

I- Trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn  chữ in hoa trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở châu 

Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu? 

A. Bắc Phi 

B. Tây Phi 

C. Trung Phi 

D. Nam Phi 

Câu 2. Thắng lợi mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân 

ở châu Phi là 

A. Ai-cập 

B. An-giê-ri 

C. Xu-đăng 

D. Ê-ti-ô-pi 

Câu 3. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh 

tế - xã hội của các nước châu Phi còn có hạn chế như thế nào? 

A. Làm thay đổi một cách căn bản bộ mặt các nước châu Phi 

B. Chưa đủ sức làm thay đổi căn bản bộ mặt các nước châu Phi 

C. Đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của châu Phi 

D. Châu Phi đã thoát khỏi nghèo đói và lạc hậu.  

Câu 4. Năm 1960 ở châu Phi có sự kiện nổi bật nào?  

A. Cộng hòa Ai cập được thành lập  

B. 17 nước châu Phi giành lại độc lập dân tộc  

C. Chế độ A-pac -thai bị xóa bỏ  

D. Nen – Xơn Man - đê -  la lên làm tổng thống ở Nam Phi  
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Câu 5. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi tiến hành công việc gì?  

A. Tiếp tục đấu tranh chống đế quốc thực dân  

B. Bắt tay xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội  

C. Ký các  hiệp định phụ thuộc vào Mĩ  

D. Xung đột, chiến tranh liên miên  

Câu 6. Nội dung nào không phải những khó khăn, không ổn định của các 

nước châu Phi cuối những năm 80 của thế kỷ XX? 

A. Các nước châu Phi ổn định và phát triển  

B. Xung đột nội chiến đẫm máu  

C. Tình trạng nghèo đói, nợ nần chồng chất  

D. Dịch bệnh hoành hành  

Câu 7. Tổ chức nào sau đây là tổ chức liên minh khu vực ở châu Phi?  

A. ASEAN  

B. NATO 

C. AU  

D. SEATO  

Câu 8. Tại sao nước Cộng hòa Nam Phi ra đời?  

A. Do áp lực đấu  tranh của nhân dân Nam Phi  

B. Chính quyền Anh không còn đủ sức để duy trì chế độ thống trị ở Nam Phi  

C. Do sức ép từ phía Mĩ  

D. Do sự phản đối của dự luận quốc tế  

Câu 9. Năm 1994, ở Nam Phi diễn ra sự kiện lịch sử nào tiêu biểu?  

A. Chế độ A- pác- thai bị xóa bỏ  

B. Đại hội dân tộc (ANC) tiến hành đại hội  

C. Nen – xơn Nlan - đê – la được trả tự do  

D. Diễn ra cuộc bầu cử dân chủ đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi và Nen- 

xơn Man- đê- la trở thành tổng thống.  
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Câu 10. Sự kiện Nen- xơn Man -đê- la trở thành tổng thống có ý nghĩa như 

thế nào?  

A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó 

sau hơn ba thế kỷ tồn tại.  

B. Liên bang Nam Phi rút ra khởi khối liên hiệp Anh  

C. Anh mất quyền thống trị tại Nam Phi  

D. Chế độ thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ.  

Câu 11. Sự kiện đánh dấu chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở 

Châu Phi là 

A. năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc.  

B. năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi).  

C. năm 1975 với thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la.  

D. năm 1990 Cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập.  

Câu 12. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi" vì 

A. châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".             

B. tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.  

C. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất .  

D. có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.  

II- Tự luận  

Câu 1. Nêu tình hình chung phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai? 

Câu 2. Hãy cho biết cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng 

hoà Nam Phi? 

Câu 3. Những khó khăn mà các nước châu Phi gặp phải trong công cuộc phát 

triển kinh tế xã hội? 

Câu 4. Nêu ý nghĩa cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng 

hoà Nam Phi.  

Câu 5. Nêu nét chính về sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước châu Phi 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  
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Bài 7 

Các nƣớc Mĩ La tinh 

I- Trắc nghiệm  

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Ngọn cờ đi tiên phong hàng đầu trong cuộc đấu tranh củng cố độc lập 

chủ quyền, thoát khỏi sự lệ thuộc vào đế đế quốc Mĩ ở khu vực Mĩ La-tinh là 

A. Bra-xin    C. Cu-ba 

B. ác-hen-ti-na    D. Pê-ru 

Câu 2. Sau thắng lợi cách mạng Cu-ba (1959), một cao trào đấu tranh đã 

bùng nổ ở Mĩ La-tinh dưới hình thức nào? 

A. Bãi công của công nhân 

B. Nổi dậy của nông dân 

C. Đấu tranh vũ trang 

D. Đấu tranh nghị viện 

Câu 3. Nội dung nào không phải là những thành tựu quan trọng của các nước 

Mĩ La-tinh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?  

A. Củng cố độc lập chủ quyền 

B. Dân chủ hoá sinh hoạt chính trị 

C. Tiến hành các cải cách kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh khu vực 

về hợp tác và phát triển kinh tế 

D. Thành lập khối quân sự để chống Mĩ 

Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu Cu-ba chính thức bước vào thời kì xây dựng 

chủ nghĩa xã hội? 

A. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ (1 -1 -1959) 

B. Chính phủ Phi-đen Ca-xtơ-rô tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để 

C. Sau chiến thắng Hi-rôn (4 -1961) 

D. Phi đen Ca-xtơ-rô lên nắm chính quyền 
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Câu 5. Trước chiến tranh thế giới thứ hai tình hình các nước Mĩ La tinh có 

điểm gì khác biệt so với các nước ở châu á, châu Phi?  

A. Nhiều nước trở thành tay sai của Mĩ  

B. Hầu hết các nước trở thành thuộc địa của Mĩ  

C. Nhiều nước đã giành được độc lập  

D. Nhiều nước phát triển trở thành các nước đế quốc đi xâm lược các nước khác  

Câu 6. Sau khi thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha các những nước Mĩ 

la tinh lại rơi vào vòng lệ thuộc đế quốc nào?  

A. Đế quốc Anh  

B. Đế quốc Mĩ  

C. Đế quốc Pháp  

D. Đế quốc Bồ Đào Nha  

Câu 7. Hãy cho biết sự kiện mở đầu phong trào đấu tranh chống đế quốc ở 

khu vực Mĩlatinh  

A. Cuộc cách mạng Cu ba  năm 1959 

B. Cao trào đấu tranh bùng nổ ở nhiều nơi  

C. Đấu tranh vũ trang diễn ra ở Bô- li-vi-a  

D. Bầu cử thắng lợi ở Chi -lê năm 1970 

Câu 8. “Lục địa bùng cháy” diễn ra ở Mĩ la tinh bắt đầu vào thời gian nào?  

A. Cuối những năm 50 của thế kỷ XX  

B. Đầu những năm 60 của thế thế kỷ XX 

C. Cuối  những năm 60 của thế thế kỷ XX 

D. Đầu những năm 70 của thế thế kỷ XX 

Câu 9. Nội dung nào không phải kết quả của cuộc đấu tranh vũ trang của 

nhân dân Mĩ la tinh những năm 60 đầu những năm 80 của thế kỷ XX? 

A. Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ  

B. Các chính phủ dân tộc – dân chủ được thành lập ở nhiều nước 

C. Tiến hành nhiều cải cách tiến bộ  

D. Chế độ thực dân thân Mĩ bị sụp đổ hoàn toàn  
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Câu 10. Sau chiến tranh thé giới thứ hai ở khu vực Mĩ la tinh cuộc đấu tranh 

bằng bầu cử thắng lợi ở đâu?  

A. Cu ba  

B. Ni- ca-na- goa  

C. Chi lê  

D. Cô -lôm –bi- a  

Câu 11. Những việc làm không phải của chế độ độc tài Batixta thi hành ở Cu Ba  

A. Xóa bỏ hiến pháp tiến bộ  

B. Thực hiện các quyền tự do dân chủ  

C. Cấm các đảng chính trị hoạt động  

D. Bắt giam hàng chục vạn người yêu nước  

Câu 12. Hãy cho biết sự kiện mở dầu cho cuộc đấu tranh vũ trang giành 

chính quyền ở Cu ba  

A. Cuộc tấn công vào pháo đài Môn -ca -đa năm 1953 

B. Phi- đen Cat -xtơ -rô sang Mê -hi -cô  

C. Phi -đen Cat- xtơ- rô cùng 81 chiến sỹ yêu nước Cu ba trở về trên con tàu 

“Gran - ma”  

D. Cu ba tiêu diệt gọn đội quân 1. 300  tên lính đánh thuê của Mĩ đổ bộ tại 

bãi biển Hirôn.  

Câu 13. Nội dung nào không phải thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Cu ba? 

A. Xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lệ  

B. Xây dựng được nên công nghiệp đa dạng  

C. Giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao phát triển  

D. Nền công nghiệp quân sự phát triển hùng hậu  

Câu 14. Sự kiện diễn ra vào ngày 01/01/1959 ở Cu ba là 

A. tấn công trại lính Môncađa.  

B. mở đầu cuộc nội chiến ở Cuba.  
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C. Batixta thiết lập chế độ độc tài quân sự.  

D. thành lập nước Cộng hòa Cuba.  

Câu 15. Mĩ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy” vì 

A. Cách mạng Cuba thắng lợi.  

B. Mĩ biến Mĩ Latinh thành sân sau.  

C. Mĩ thành lập Liên minh vì tiến bộ.  

D. Bùng nổ phong trào đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.  

Câu 16. Mĩ tìm cách biến khu vực Mĩlatinh thành “sân sau” nhằm 

A. mở rộng lãnh thổ 

B. giúp các nước Mĩ latinh phát triển về kinh tế,chính trị 

C. bành trướng thế lực 

D. xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ 

Câu 17. Nước cộng hòa Cuba ra đời là do 

A. hiến pháp được ban hành  

B. nhân dân tấn công vào trại lính Môncađa 

C. chế độ độc tài Batixta sụp đổ 

D. do sự lãnh đạo của Phiđen  Cátxtơrô 

Câu 18. Thắng lợi của cách mạng Cu ba đã tác động như thế nào trong phong 

trào giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ la tinh? 

A. Lôi kéo nhiều tầng lớp nhân dân tham gia  

B. Phong trào diễn ra liên tục hơn  

C. Phong trào diễn ra sôi nổi hơn  

D. Các phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt,mạnh mẽ hơn  

Câu 19. Nhận định nào sau đây đánh giá đúng vai trò của Phi đen Cátxtơrô 

đối với  phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh? 

A. Là người đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc 

B. Là người lãnh đạo đấu tranh chống chế độ độc tài Batixta.  

C. Là người tích cực đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.  

D. Là người lãnh đạo nhân dân Cu ba đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.  
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II. Tự luận  

Câu 1. Hãy cho biết những nét chung phong trào giải phóng dân tộc ở các 

nước Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

Câu 2. Cách mạng Cu ba bùng nổ, thắng lợi như thế nào? Nêu ý nghĩa lịch sử 

của cách mạng Cu ba.  

Câu 3. Trình bày công cuộc xây dựng CNXH Cu ba từ năm 1959 đến nay.  

Câu 4. Hãy cho biết mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Cu Ba, 

lãnh tụ Phiden Catxtoro với nhân dân Việt Nam và Đảng, Chính phủ ta? 

Câu 5. Viết đoạn văn ngắn tìm hiểu vị lãnh tụ Phiden Catxtoro? 

 

Bài 8 

Nƣớc Mĩ 

I- Trắc nghiệm  

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 

A. nền kinh tế Mĩ bị tàn phá và thiệt hại nặng nề 

B. nền kinh tế Mĩ phụ thuộc chặt chẽ vào các nước châu âu khác 

C. Mĩ thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới 

D. nước Mĩ nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và đạt được bước phát triển 

“thần kì” 

Câu 2. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Mĩ sau 

chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Do những khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ buôn bán vũ khí và lương thực.  

B. Mĩ ở xa chiến trường không bị chiến tranh tàn phá được yên ổn phát triển 

sản xuất về buôn bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham chiến.  

C. Có thời gian hoà bình để phát triển sản xuất và buôn bán vũ khí, hàng hoá 

cho các nước tham chiến 

D. Mĩ tham chiến muộn nên không phải chi phí nhiều cho chiến tranh 
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Câu 3. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai do Mĩ khởi đầu diễn 

ra từ 

A. cuối thế kỉ XVIII 

B. đầu thế kỉ XIX 

C. đầu những năm 40 của thế kỉ XX 

D. giữa những năm 40 của thế kỉ XX 

Câu 4. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mĩ là 

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ 

B. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà 

C. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà 

Câu 5. Hãy cho biết những biểu hiện không phải sự phát triển kinh tế của Mĩ 

sau chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới  

B. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gần 2 lần sản lượng nông nghiệp của Anh, 

Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại  

C. Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng của thế giới  

D. Đồng đô la là đồng tiền giao dịch quốc tế  

Câu 6. Cuộc Khoa học – Kỹ thuật lần thứ hai khởi nguồn từ nước nào? 

A. Nước Anh  

B. Nước Đức  

C. Nước Mĩ  

D. Trung Quốc  

Câu 7. Nội dung nào Không phải là mục đích của việc Mĩ ban hành các đạo 

luật phản động?  

A. Cấm đảng cộng sản Mĩ hoạt động  

B. Chống lại phong trào đình công  

C. Loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhà nước  

D. Hỗ trợ tài chính cho những người thất nghiệp  
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Câu 8. Hãy cho biết mục tiêu Không phải của “chiến lược toàn cầu” của Mĩ? 

A.  Viện trợ kinh tế cho các nước nghèo  

B. Chống phá các nước XHCN  

C. Đầy lùi phong trào giải phóng dân tộc  

D. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới  

Câu 9. Hãy cho biết trong việc thực hiện “chiến lược toàn cầu” Mĩ đã vấp 

phải thất bại tiêu biểu ở đâu?  

A. Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên  

B. Chiến tranh Trung Quốc  

C. Chiến tranh xâm lược Việt Nam  

D. Chiến tranh chống Cu Ba  

Câu 10. Nguồn gốc gây nên sự không ổn định về kinh tế, xã hội Mĩ?  

A. Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược  

B. Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.  

C. Sự giàu nghèo chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội  

D. Tài nguyên, khoáng sản thiếu nhiều loại quan trong như dầu mỏ  

Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ? 

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản  

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.  

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.  

D. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội.  

Câu 12. Vì sao Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu? 

A. Mĩ có sức mạnh về quân sự.  

B. Mĩ có thế lực về kinh tế.  

C. Mĩ khống chế các nước đồng minh và các nước xã hội chủ nghĩa.  

D. Mĩ tham vọng làm bá chủ thế giới.  
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Câu 13. 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ được 

 coi là 

B. nền kinh tế chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.  

A. nước có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới.  

C. trung tâm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới.  

D. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.  

Câu 14. Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh 

chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là  

A. áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật.  

B. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.  

C. tài nguyên thiên nhiên phong phú.  

D. trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao.  

Câu 15. Những thành tựu chủ yếu về khoa học – kĩ thuật hiện đại của Mĩ sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai là  

A. chế tạo ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới.  

B. thực hiện cuộc “Cách mạng Xanh” trong nông nghiệp.  

C. sản xuất được những vũ khí hiện đại.  

D. chinh phục vũ trụ, đưa người lên Mặt Trăng.  

Câu 16. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ so với kinh tế Tây Âu và 

Nhật Bản là gì   

A. Kinh tế Mĩ phát triển nhanh và luôn giữ vững địa vị hàng đầu 

B. Kinh tế Mĩ bị các nước tư bản Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh gay gắt  

C. Kinh tế Mĩ phát triển nhanh, nhưng thường xuyên xảy ra nhiều cuộc 

suy thoái  

D. Kinh tế Mĩ phát triển đi đôi với phát triển quân sự 

II- Tự luận  

Câu 1. Hãy cho biết sự phát triển của kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế 

giới thứ hai? 
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Câu 2. Trình bày sự phát triển của khoa học –kĩ thuật Mĩ sau chiến tranh.  

Câu 3. Nêu các chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ său chiến tranh.  

Câu 4. Hãy cho biết những nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị  

suy giảm? 

 

Bài 9 

Nhật Bản 

I- Trắc nghiệm  

Hãy khoanh tròn  chữ in hoa trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải tình hình Nhật Bản sau chiến tranh 

thế giới thứ hai”? 

A. Là nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề 

B. Lần đầu tiên trong lịch sử bị quân đội nước ngoài chiếm đóng 

C. Đất nước bị chia xẻ thành nhiều khu vực để giải giáp lực lượng phát xít 

D. Bị mất hết thuộc địa và đứng trước rất nhiều khó khăn bao trùm đất nước 

Câu 2. Hãy cho biết cơ hội mới để nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng 

trưởng “thần kì”sau chiến tranh? 

A. Được nhận viện trợ kinh tế của Mĩ  

B. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh Triều Tiên (6 -1950) 

C. Mĩ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (những năm 60 của thế kỉ 

XX) 

D. Mĩ tiến hành chiến tranh chống Cu ba 

Câu 3. Sự “thần kỳ” của kinh tế Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất ở biểu hiện 

nào sau đây? 

A. Nhật Bản đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ) về tổng sản phẩm quốc dân 

B. Đáp ứng được trên 80% nhu cầu lương thực thực phẩm cho cả nước 

C. Những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong 3 trung tâm 

kinh tế - tài chính cuả thế giới 
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D. Từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn 

lên trở thành một siêu cường kinh tế đứng thứ hai trên thế giới 

Câu 4. Nhật Bản nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc chính trị từ  

khi nào? 

A. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX 

B. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX 

C. Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX 

D. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX 

Câu 5. Hiến pháp mới được ban hành vào thời gian nào? 

A. Năm 1945 

B. Năm 1946 

C. Năm 1947 

D. Năm 1948 

Câu 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản bị quân đội nước nào  

chiếm đóng?  

A. Quân đội Liê Xô  

B. Quân Anh  

C. Quân Mĩ  

D. Quân Pháp  

Câu 7. Nội dung nào không phải của cải cách dân chủ được tiến hành sau 

chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Ban hành hiến pháp mới có nhiều nội dụng tiến bộ  

B. Thực hiện cải cách ruộng đất  

C. Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh, giải thể các 

Công ty độc quyền lớn… 

D. Ký hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật  
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Câu 8. Kết quả của những cải cách sau chiến tranh ở Nhật Bản về đối nội có 

chuyển biến quan trọng nào?  

A. Nhật Bản chuyển từ một xã hội chuyên chế sang xã hội dân chủ  

B. Nhật Bản chuyển từ xã hội dân chủ sang xã hội chuyên chế  

C. Nhật Bản chuyển sang xã hội chủ nghĩa  

D. Nhật Bản tiếp tục duy trì chế độ quận phiệt  

Câu 9. Nguyên nhân cơ bản (chủ yếu) nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế của 

Nhật Bản là 

A. Yếu tố con người là vốn quý nhất 

B. áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.  

C. các công ty có sức cạnh tranh cao.  

D. chi phí cho quốc phòng thấp.  

Câu 10. Từ năm 1945 đến năm 1952 Nhật Bản khôi phục kinh tế trong hoàn 

cảnh. 

A. chịu tổn thất nặng nề.  

B. thu nhiều lợi nhuận nhờ chiến tranh.  

C. giàu tài nguyên thiên nhiên.  

D. nhận sự trợ giúp của Liên Xô.  

Câu 11. Từ 1945 – 1952, chính sách đối ngoại của Nhật Bản là  

A. chỉ giao lưu với các nước Đông Nam Á.  

B. liên minh chặt chẽ với Mĩ.  

C. mở rộng quan hệ ngoại giao trên thế giới.  

D. liên minh với Mĩ và Liên Xô.  

Câu 12. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỉ XX 

có sự thay đổi như thế nào? 

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.  

B. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.  

C. Tăng cường quan hệ với các nước Tây Âu.  
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D. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.  

Câu 13. Để đẩy nhanh sự phát triển “thần kì”, Nhật Bản rất coi trọng yếu tố 

nào dưới đây? 

A. Giáo dục và khoa học – kĩ thuật.  

B. Đầu tư ra nước ngoài.  

C. Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.  

D. Bán các bằng phát minh, sáng chế.  

Câu 14. Khó khăn đối với nền công nghiệp của Nhật Bản trong giai đoạn 

1952 – 1973 là 

A. nhập khẩu nhiên liệu.  

B. nhập khẩu nhiên liệu và nguyên liệu.  

C. phụ thuộc vào nhiên liệu, nhập khẩu.  

D. phụ thuộc vào nhiên liệu, nguyên liệu nhập khẩu 

Câu 15. Nhận định nào sau đây đánh giá đúng sự phát triển kinh tế Nhật 

Bản từ năm 1960 đến năm 1973? 

A. Sự phát triển nhảy vọt 

B. Sự phát triển vượt bật.  

C. Sự phát triển thần kì.  

D. Sự phát to lớn.  

Câu 16. Nguyên nhân nào cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Nhật phát triển 

và là bài học kinh nghiệm cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam? 

A. Con người  được đào tạo chu đáo  và áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật  

B. Vai trò lãnh đạo ,quản lí có hiệu quả của nhà nước 

C. Tận dụng tốt các điều kiện bên ngoài để phát triển như  

D. Các công ty năng động có tầm nhìn xa, sức cạnh tranh cao, chi phí cho 

quốc phòng thấp 
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II. Tự luận 

Câu 1. Nêu tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai 

Câu 2. Hãy cho biết sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

Câu 3. Nêu chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh 

Câu 4. Hãy cho biết những nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh chóng 

của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

 

Bài 10 

Các nƣớc Tây Âu 

I. Trắc nghiệm  

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Nguyên nhân khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu sau 

chiến tranh thế giới thứ II phục hồi? 

A. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.  

B. Tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu.  

C. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mác san.  

D. Sự giúp đỡ của Liên Xô.  

Câu 2. Chính sách ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu về chính trị là gì? 

A. Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.  

B. Tăng cường bóc lột bằng các hình thức thuế.  

C. Tiến hành tổng tuyển cử tự do.  

D. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, liên minh chặt chẽ với Mĩ.  

Câu 3. Nước Đức tái thống nhất vào thời gian nào? 

A. Tháng 10/1990.   B. Tháng 10/1992.  

C. Tháng 10/1991.   D. Tháng 1/1993 
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Câu 4. Từ năm 1945 đến năm 1950 tình hình kinh tế, chính trị các nước Tây 

Âu có gì nổi bật? 

A. Nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới.  

B. Giai cấp tư sản tiến hành củng cố chính quyền và các hoạt động khôi phục 

kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.  

C. Nền kinh tế phát triển mạnh vượt mức so với trước chiến tranh.  

D. Giai cấp tư sản tiến hành các hoạt động đàn áp nhân dân lao động.  

Câu 5. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 

1949 nhằm mục đích gì? 

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.  

B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.  

C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.  

D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.  

Câu 6. Các thành viên đầu tiên của khối thị trường chung châu Âu (EEC) 

gồm những nước nào? 

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I- ta- li- a.  

B. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha.  

C. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Luc- xăm- bua, I-ta-li-a 

D. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I- ta- li- a, Bồ Đào Nha 

Câu 7. Sau chiến tranh các nước Tây Âu đã phải dựa vào đâu để phát triển 

kinh tế?  

A. Dựa vào nội lực của chính mình  

B. Dựa vào nhân dân lao động trong nước  

C. Dựa vào các thuộc địa  

D. Nhận viện trợ của Mĩ theo “kế hoạch phục hưng châu Âu” 

Câu 8. Kế hoach phục hưng châu Âu được thực hiện vào thời gian nào?  

A. Năm 1945 

B. Năm 1946 
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C. Từ năm 1948 đến năm 1951 

D. Từ năm 1950 đến năm 1955 

Câu 9. Khi nhận được tiền kế hoạch phục hưng châu Âu quan hệ giữa các 

nước Tây Âu và Mĩ như thế nào?  

A. Các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mĩ  

B. Các nước Tây Âu bình đẳng với Mĩ  

C. Mĩ phụ thuộc vào các nước Tây Âu  

D. Mĩ và Tây Âu đối địch với nhau  

Câu 10. Nội dung nào Không phải chính sách đối nội của các nước tư bản 

phương Tây sau chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Thu hẹp các quyền tự do dân chủ  

B. Xóa bỏ các cải cách tiến bộ  

C. Ngăn cản các phong trào công nhân và dân chủ  

D. Thực hiện quyền tự do dân chủ  

Câu 11. Tổ chức đầu tiên của sự liên kết khu vực châu Âu là tổ chức nào?  

A. Cộng đồng than- thép châu Âu  

B. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu  

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu  

D. Liên minh châu Âu  

Câu 12. Liên minh châu Âu là tổ chức có tính chất gì?  

A. Liên minh quân sự  

B. Liên minh kinh tế – chính trị  

C. Liên minh giáo dục – văn hóa – y tế  

D. Liên minh về khoa học – kỹ thuật  

Câu 13. Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là  

A. kế hoạch khôi phục châu Âu.       

B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu  

C. kế hoạch phục hưng châu Âu       

D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu  
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Câu 14. Tính đến năm 2004, liên minh châu Âu (EU) bao gồm bao nhiêu 

nước thành viên? 

A. 25 nước thành viên 

B. 26 nước thành viên.  

C. 27 nước thành viên.  

D. 28 nước thành viên.  

Câu 15. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ 

với Mĩ về mặt quân sự?  

A. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.  

B. Chống Liên Xô.  

C. Tham gia khối quân sự NATO.  

D. Thành lập nhà nước Cộng hòa liên bang Đức.  

Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu khiến các nước Tây Âu liên kết kinh tế với 

nhau nhằm  

A. thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.  

B. cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.  

C. khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế.  

D. thành lập Nhà nước chung châu Âu.  

Câu 17. Việc Mĩ thực hiện kế hoạch Mácsan đã tác động như thế nào đến 

tình hình châu Âu? 

A. Giúp phục hồi kinh tế Tây Âu.  

B. Giúp Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính thế giới.  

C. Sự đối lập về kinh tế, chính trị giữa Tây Âu và Đông Âu.  

D. Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ.  

Câu 18. Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong 

giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?  

A. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.  

B. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.  
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C. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.  

D. Chi phí cho quốc phòng thấp.  

Câu 19. Tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô – Mĩ ở châu Âu là 

A. khối quân sự NATO.  

B. kế hoạch Mácsan.  

C. sự tồn tại hai nhà nước trên lãnh thổ Đức.  

D. tổ chức Hiệp ước Vácsava.  

Câu 20. Tổ chức Liên minh Châu Âu ra đời cùng với xu hướng chung nào 

của thế giới?  

A. Đối thoại hợp tác của các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.  

B. Đối đầu của các nước tư bản chủ nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa.  

C. Các tổ chức liên kết khu vực xuất hiện ngày càng nhiều.  

D. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.  

Câu 21. Vì sao nói "Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất 

hành tinh"? 

A. Số lượng thành viên nhiều  

B. Quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới  

C. Kết nạp tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị.  

D. Chiếm khoảng ¼ GDP của toàn thế giới.  

II. Tự luận 

Câu 1. Hãy cho biết tình hình chung về các nước Tây Âu sau chiến tranh thế 

giới thứ hai 

Câu 2. Trình bày sự liên kết kinh tế khu vực Tây Âu?  

Câu 3. Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau? 

Câu 4. Vì sao nói "Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất 

hành tinh"? 
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Bài 11 

Trật tự thế giới mới sau chiến tranh 

  

I- Trắc nghiệm 

Câu 1. Nội dung nào sau đây Không nằm trong mục đích ra đời của Liên  

hợp quốc? 

A. Duy trì hoà bình và an ninh thế giới 

B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng 

quyền tự quyết của mỗi dân tộc   

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào 

D. Tăng cường sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo 

Câu 2. Xu thế chung của thế giới sau chiến tranh lạnh là 

A. xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế 

B. xu thế hoà bình và hợp tác để cùng nhau phát triển 

C. xu thế điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm 

D. xu thế vừa “đối đầu” lại vừa “hợp tác” khi cần thiết 

Câu 3. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra đầu tiên ở 

A. nước Anh 

B. nước Pháp 

C. nước Nhật Bản 

D. nước Mĩ 

Câu 4. Nội dung nào Không phải là hậu quả của cuộc cách mạng khoa học - 

kĩ thuật lần hai? 

A. Chế tạo ra các loại vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn phá và huỷ 

diệt sự sống. 

B. ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đe doạ sự sống của con người. 

C. Sinh ra nhiều loại dịch bệnh mới cùng những đe doạ về đạo đức xã hội và 

an ninh đối với con người.  

D. Thế giới ngày càng phân hoá sâu sắc giữa nước giàu và nước nghèo.  
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Câu 5. Hội nghị Ianta được tiến hành giai đoạn nào của cuộc chiến tranh thế 

giới thứ hai?  

A. Chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị diễn và bùng nổ  

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu bùng nổ  

C. Chiến tranh thế giới thứ  hai đang diễn ra quyết liệt  

D. Chiến tranh thế giới thứ hai vào giai đoạn cuối của chiến tranh.  

Câu 6. Những quyết định nào Không phải của hội nghị Ianta?  

A. Phục hồi chủ nghĩa phát xít  

B. Phân chia khu vực ảnh  hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ  

C. Mĩ thực hiện kế hoạch Mác -san  

D. Liên Xô chiếm đóng Nhật Bản.  

Câu 7. Nội dung nào Không phải nhiệm vụ chính của Liên Hợp quốc khi 

thành lập? 

A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới  

B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc  

C. Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội … 

D. Tham dự can thiệp vào nội bộ của các nước trên thế giới  

Câu 8. Nội dung nào Không phải biểu hiện của Chiến tranh lạnh?  

A. Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chay đua vũ trang  

B. Mĩ thành lập các khối quân sự và các căn cứ quân sự  

C. Mĩ và các nước đế quốc tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp phong 

trào giải phóng dân tộc.  

D. Mĩ và Liên Xô hòa hoãn đối thoại  

Câu 9. Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai  

A. bùng nổ.  

B. đã kết thúc.  

C. đang diễn ra ác liệt.  

D. bước vào giai đoạn kết thúc.  

Câu 10. Trật tự hai cực Ianta được hình thành trong thời gian 
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A. những năm 1945-1949.  

B. hội nghị quốc tế tháng 2/1945.  

C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.  

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.  

Câu 11. Nội dung nào Không phải là vấn đề cần giải quyết trong phe đồng 

minh vào đầu năm 1945? 

A. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.  

B. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước phát xít bại trận.  

C. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.  

D. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.  

Câu 12. Tham dự hội nghị Ianta gồm nguyên thủ đại diện cho các quốc gia 

nào? 

A. Anh, Pháp, Mĩ.  

C. Liên Xô, Mĩ, Anh.  

B. Anh, Pháp, Liên Xô.  

D. Liên Xô, Mĩ, Pháp.  

Câu 13. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm 

đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, Nhật Bản, Nam Triều Tiên? 

A. Mĩ.  

B. Anh.  

C. Pháp.  

D. Liên Xô.  

Câu 14. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm 

đóng các vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Bắc Triều Tiên? 

A. Mĩ.  

B. Anh.  

C. Pháp.  

D. Liên Xô.  
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Câu 15. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi 

ảnh hưởng của 

A. Mĩ.  

B. Liên Xô.  

C. Trung Quốc.  

D. các nước phương Tây.  

Câu 16. Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong Hiến chương là 

A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.  

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.  

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.  

D. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác 

giữa các nước.  

Câu 17. Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy 

trì hòa bình và an ninh thế giới? 

A. Ban thư kí.  

B. Đại hội đồng.  

C. Tòa án Quốc tế.  

D. Hội đồng Bảo an.  

Câu 18. Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

hiện nay là 

A. Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga 

B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Đài Loan 

C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc 

D. Nga, Mĩ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản 

Câu 19. Trụ sở chính của Liên hợp quốc được đặt ở đâu? 

A. Niu-Óoc.       

C. Oasinhtơn.                                

D. Caliphoócnia.  

B. Xan Phranxixcô.                

Câu 20. Cơ sở nào dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới hai cực Ianta? 
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A. Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (Liên Xô).  

B. Những thỏa thuận của ba cường quốc sau Hội nghị Ianta.  

C. Những thỏa thuận về việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Hội 

nghị Ianta.  

D. Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 

ba cường quốc.  

Câu 21. Quyết định của Hội nghị Ianta đưa đến sự phân chia hai cực trong 

quan hệ quốc tế như thế nào? 

A. Liên Xô tham gia chống Nhật ở Châu Á.  

B. Thành lập Liên hợp quốc để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới.  

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.  

D. Thoả thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và 

châu Á.  

II. Tự luận 

Câu 1. Hãy nêu những quyết định của hội nghị I-an-ta và hệ quả của những 

quyết định đó? 

Câu 2. Tổ chức Liên Hợp Quốc được hình thành như thế nào? vai trò của nó? 

Câu 3. Chiến tranh lạnh được hình thành như thế nào? Nêu biểu hiện của 

chiến tranh lạnh? 

Câu 4. Hãy cho biết tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh như thế nào? 
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Bài 12 

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng  

khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai 

 

I. Trắc nghiệm  

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Con người đã ứng dụng thành tựu khoa học cơ bản để phục vụ lợi ích 

như thế nào?  

A. ứng dụng khoa học cơ bản để chế tạo vũ khí nguyên tử  

B. ứng dụng khoa học cơ bản để chế tạo vũ khí  

C. ứng dụng khoa  học cơ bản để phục vụ đời sống con người  

D. ứng dụng khoa học cơ bản chính phục vũ trụ 

Câu 2. Thành tựu kỹ thuật quan trọng nhất của thế kỷ XX là gì?  

A. Phương pháp sinh sản vô tính  

B. Chế tạo thành công bom nguyên tử  

C. Công bố “Bản đồ gen người” 

D. Phát minh ra máy tính điện tử  

Câu 3. Sáng chế về vật liệu mới quan trọng hàng đầu là gì?  

A. Chất pôlime 

B. Hợp kim  

C. Nhôm  

D. Vải tổng hợp  

Câu 4. Trong lĩnh vực chính phục vụ trũ, con người đã đạt thành tựu gì?  

A. Thử thành công bom nguyên tử  

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất và đưa người bay 

vào vũ trụ.  

C. Chế tạo thành công máy bay siêu âm  

D. Xây dựng trạm vũ trụ trên khoảng không  
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Câu 5. Nội dung nào Không phải ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học –  

kỹ thuật?  

A. Là một cột mốc chói lọi trong lịch sử văn minh nhân loại  

B. Mang lại những tiến bộ phi thường  

C. Đạt những thành tựu kì diệu vào những thay đổi to lớn trong cuộc sống  

D. Đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động 

Câu 6. Nội dung nào Không phải hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học – 

kỹ thuật. 

A. Việc chế tạo các loại vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và 

hủy diệt sự sống?  

B. Nạn ô nhiễm môi trường  

C. Tỉ lệ dân sự lao động trong nông nghiệp, Công nghiệp giảm dân, tỷ lệ cư 

dân lao động trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng lên.  

D. Xuất hiện những tai nạn lao động và giao thông, bệnh dịch các nước.  

Câu 7. Hãy cho biết đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học – công nghệ? 

A. Diễn ra ở một số lĩnh vực quan trọng.  

B. Diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.  

C. Diễn ra với tốc độ và quy mô lớn chưa từng thấy.  

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.  

Câu 8. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng Khoa học- Công nghệ đã 

tham gia tích cực vào việc giải quyết lương thực cho loài người?  

A. Tạo ra những vật liệu mới.  

B. Tạo ra những công cụ sản xuất mới.  

C. Tạo ra những nguồn năng lượng mới.  

D. Cách mạng xanh.  

Câu 9. Đâu là mặt hạn chế trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học- 

công nghệ  

A. Làm thay đổi cơ cấu dân cư.  
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B. Sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hoá.  

C. Làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực.  

D. Chế tạo những loại vũ khí hiện đại có sức công phá lớn.  

Câu 10. Đâu là sự biểu hiện không phải của xu thế toàn cầu hoá?  

A. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.  

B. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế.  

C. Sự ra đời của Liên minh Châu Âu ( EU ).  

D. Việc duy trì sự liên minh Mỹ và Nhật.  

Câu 11. Đâu là mặt hạn chế của xu thế toàn cầu hoá?  

A. Cơ cấu kinh tế các nước có sự chuyển biến.  

B. Đặt ra yêu cầu phải tiến hành cải cách để nâng cao sức cạnh tranh.  

C. Thúc đẩy sự phát triển và xã hội hoá của lực lượng sản xuất.  

D. Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.  

Câu 12. Hãy cho biết tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế 

toàn cầu hoá?  

A. Khu vực thương mại tự do ASEAN ( AFTA ).  

B. Diễn đàn hợp tác á - Âu ( ASEM).  

C. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO).  

D. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ ( NAFTA).  

Câu 13. Điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại nữa sau 

thế kỉ XX với cách mạng khoa học công nghiệp thế kỉ XVIII là gì? 

A. Khoa học gắn liền với kĩ thuật.   

B. Có nhiều phát minh lớn cho nhân loại.  

C. Kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.  

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.  

Câu 14. Cuộc cách mạng xanh diễn ra trong lĩnh vực nào?  

A. Nông nghiệp 

B. Khoa học cơ bản 
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C. Công nghệ thông tin.  

D. Thông tin liên lạc và giao thông.  

Câu 15. Nhân tố then chốt, quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công 

nghệ là gì?  

A. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.  

B. Đem lại sự tăng trưởng cao về kinh tế.  

C. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.  

D. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.  

Câu 16. Thương mại quốc tế tăng lên mạnh mẽ đã phản ánh vấn đề nào sau đây?  

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới ngày càng cao.  

B. Thu nhập quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng.  

C. Nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau.  

D. Các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển.  

Câu 17. Mặt tích cực cơ bản nhất của xu thế toàn cầu hóa là 

A. thúc đẩy rất nhanh, mạnh sự phát triển nền kinh tế thế giới.  

B. thúc đẩy rất nhanh sự phát triển nền kinh tế thế giới, đưa lại sự tăng trưởng cao.  

C. thúc đẩy rất nhanh sự hợp tác giữa các quốc gia đưa đến sự tăng trưởng cao.  

D. thúc đẩy rất mạnh sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất, đưa lại 

sự tăng trưởng cao.  

Câu 18. Trước những thách thức lớn của xu thế toàn cầu hóa Việt Nam cần 

phải làm gì để tận dụng những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực? 

A. Đi tắt đón đầu những thành tựu khoa học - công nghệ.  

B. Đi tắt đón đầu những thành tựu công nghệ, sử dụng hiệu quả các nguồn 

vốn.  

C. Đi tắt đón đầu những thành tựu khoa học - công nghệ, xây dựng một nền 

văn hóa tiên tiến.  

D. Tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, xây dựng một 

nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững chủ quyền độc lập.  
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II. Tự luận  

Câu 1. Hãy cho biết những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học- 

công nghệ? 

Câu 2. Nêu ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật.  

 

Bài 14 

 

I- Trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn  chữ in hoa trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Nguyên nhân thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa ở  

Việt Nam? 

A. Pháp là nước thắng trận nhưng bị chiến tranh tàn phá.  

B. Việt Nam có nguồn nhân công lớn và rẻ mạt.  

C. Việt Nam là nước giàu có về tài nguyên thiên nhiên.  

D. Việt Nam là nơi có vị trí chiến lược quan trong ở khu vực Đông Nam á  

Câu 2. Thời gian thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

hai ở Việt Nam? 

A. Cuối thế kỷ XIX.  

B. Thập niên đầu tiên của thế kỷ XX.  

C. Trong khi diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất.  

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.  

Câu 3. Pháp tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực nào trong cuộc khai thác 

thuộc địa lần hai ở Việt Nam? 

A. Công nghiệp chế tạo máy.  

B. Công nghiệp khai mỏ và trồng cao su 

C. Trồng cây cao su.  

D. Trồng lúa.  
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Câu 4. Những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam? 

A. Ra đời tương đối sớm.  

B. Sống tập trung, có tinh thần kỉ luật.  

C. Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.  

D. Chịu ba tầng áp bức, có quan hệ tự nhiên, gắn bó với giai cấp nông dân.  

Câu 5. Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tiến hành ở Đông Dương sau chiến 

thế giới thứ nhất là cuộc khai thác lần thứ mấy? 

A. Chương trình khai thác lần 1.  

B. Chương trình khai thác lần 2.  

C. Chương trình phục hưng kinh tế.  

D. Chương trình khôi phục kinh tế Việt Nam.  

Câu 6. Ngành nào Pháp bỏ vốn nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ hai ở Đông Dương? 

A. Thương mại.  

B. Giao thông vận tải.  

C. Công nghiệp nặng.  

D. Nông nghiệp và khai mỏ.  

Câu 7. Hãy cho biết chính sách về công nghiệp trong cuộc khai thác thuộc 

địa của Pháp ở Đông Dương sau chiến tranh? 

A. Phát triển công nghiệp nặng.  

B. Chỉ phát triển công nghiệp nhẹ.  

C. Chủ yếu là phát triển thương nghiệp.  

D. Hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng.  

Câu 8. Mục đích Pháp phát triển giao thông vận tải trong cuộc khai thác lần 

thứ hai? 

A. Chuyên chở vật liệu và lưu thông hàng hoá thuận lợi.  

B. Mở mang hệ thống đường xá Việt Nam ngang tầm thế giới.  

C. Giải quyết nạn thất nghiệp ở Việt Nam.  

D. Phục vụ cho công việc khai thác thuộc địa.  
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Câu 9. Về văn hoá - giáo dục, Pháp thi hành chính sách như thế nào? 

A. Khai hoá dân tộc Việt Nam.  

B. Pháp – Việt đề huề.  

C. Văn hoá nô dịch.  

D. Phát triển văn hoá truyền thống.  

Câu 10. Tư bản Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam vì 

lý do chủ yếu nào dưới đây? 

A. Đầu tư xây dựng các đô thị mới ở Việt Nam.  

B. Củng cố địa vị của Pháp trong thế giới tư bản.  

C. Tiếp tục kiểm soát thị trường Đông Dương.  

D. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.  

Câu 11. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Việt Nam có những 

chuyển biến mới là do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây? 

B. Chính sách đầu tư vốn.  

A. Chính sách tăng cường đầu tư vào công nghiệp.  

C. Chính sách tăng thuế khóa.  

D. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai.  

Câu 12. Do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), 

kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì? 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.  

B. Phát triển cân đối giữa các ngành.  

C. Phát triển chậm và lệ thuộc vào Pháp.  

D. Phát triển mất cân đối, lệ thuộc Pháp.  

Câu 13. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai 

thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp có điểm mới nào dưới đây? 

A. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.  

B. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.  

C. Đầu  tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.  

D. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.  
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Câu 14. Nhận xét nào dưới đây là đầy đủ nhất về chuyển biến của giai cấp 

nông dân sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Phát triển nhanh về số lượng trở thành lực lượng lớn nhất của cách mạng, 

bị áp bức bóc lột nặng nề nên hăng hái đấu tranh.  

B. Phát triển nhanh về số lượng trở thành lực lượng lớn nhất của cách mạng, 

mâu thuẫn với đế quốc phong kiến tay sai nên hăng hái tham gia cách mạng.  

C. Bị phong kiến, thực dân tước đoạt tư liệu sản xuất, không lối thoát, mâu 

thuẫn với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt là lực lượng to lớn của cách mạng.  

D. Bị tước đoạt tư liệu sản xuất, mâu thuẫn với đế quốc phong kiến tay sai 

gay gắt nên kiên quyết đòi lật đổ chính quyền thực dân và phong kiến giành chính 

quyền.  

II. Tự luận  

Câu 1. Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai Pháp lại tiến hành cuộc khai 

thác thuộc địa ở Việt Nam? 

Câu 2. Trình bàynhững hoạt động khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực 

dân Pháp ở Việt Nam.  

Câu 3. Trình bày các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân 

Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất.  

Câu 4. Hãy cho biết sự phân hoá và thái độ chính trị của các giai cấp trong xã 

hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất? 

 

Bài 15 

Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 

 

I. Trắc nghiệm 

Hãy hoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng Viêt Nam 

phát triển là do đâu? 

A. ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và cách mạng Trung Quốc.  
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B. ảnh hưởng từ cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp.  

C. Có sự lãnh đạo của Đảng.  

D. Thực dân Pháp bị suy yếu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

Câu 2. Đặc điểm cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919 

– 1925 là 

A. chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng rễ thoả hiệp với Pháp.  

B. chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị.  

C. chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.  

D. dễ thỏa hiệp với Pháp.  

Câu 3. Sự kiện nào là sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước, dân chủ 

công khai (1919 - 1925) của tầng lớp tiểu tư sản? 

A. Xuất bản báo “Người nhà quê”.  

B. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu và đưa 

tang Phan Châu Trinh.  

C. Thành lập nhà xuất bản Nam Đồng Thư Xã.  

D. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng .  

Câu 4. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (tháng 8 năm 1925) nhằm 

mục đích gì? 

A. Đòi tăng lương.  

B. Đòi giảm giờ làm.  

C. Ngăn cản tàu chiến Pháp trở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu 

tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.  

D. Giành chính quyền ở Sài Gòn.  

Câu 5. Hãy cho biết người sáng Công Hội bí mật đầu tiên tại Sài Gòn-  

Chợ Lớn? 

A. Ngô Gia Tự.  

B. Tôn Đức Thắng.  

C. Phan Văn Trường.  

D. Trần Văn Giàu.  
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Câu 6. Mục đích của phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản do tư 

sản dân tộc lãnh đạo? 

A. Giành lấy vị thế kinh tế, chính trị tốt hơn.  

B. Đòi dân quyền độc lập tự do.  

C. Tiêu diệt chế độ phong kiến, đuổi Pháp về nước.  

D. Đòi thành lập chế độ quân chủ lập hiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản 

phát triển.  

Câu 7. Hãy cho biết giai cấp nào lãnh đạo phong trào chấn hưng nội hoá, bài 

trừ ngoại hoá (1919), đấu tranh chống Pháp độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu 

lúa gạo Nam Kỳ (1923)? 

A. Giai cấp tư sản mại bản.  

B. Giai cấp tư sản dân tộc.  

C. Tầng lớp tiểu tư sản.  

D. Giai cấp công nhân.  

Câu 8. Năm 1923, giai cấp tư sản đã tổ chức hoạt động đấu tranh nào  

dưới đây? 

A. Bãi công Ba Son.  

B. Thành lập các nhà xuất bản tiến bộ.  

C. Kêu gọi quần chúng ủng hộ tư tưởng quân chủ chuyên chế.  

D. Chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo.  

Câu 9. Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu 

tranh nhằm mục đích nào dưới đây? 

A. Giành độc lập dân tộc.  

B. Đòi những quyền tự do, dân chủ.  

C. “Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.  

D. Ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.  

Câu 10. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân 

Việt Nam trong những năm 1919-1925? 

A. Công nhân Ba Son bãi công.  
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B. Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.  

C. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.  

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.  

Câu 11. Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu thỏa hiệp với thực dân Pháp vì 

lí do nào dưới đây? 

A. Thực dân Pháp nhượng bộ một số quyền lợi.  

B. Thực dân Pháp đàn áp các hoạt động của đảng.  

C. Giai cấp tư sản không ủng hộ chủ trương của đảng.  

D. Nhân dân không tham gia các hoạt động của đảng.  

Câu 12. Trong những năm 1919-1925, giai cấp nào dưới đây đã tổ chức các 

cuộc mít tinh, biểu tình, bãi khóa, lập các tổ chức chính trị…? 

A. Giai cấp tư sản.  

B. Giai cấp nông dân.  

C. Giai cấp công nhân.  

D. Giai cấp tiểu tư sản.  

Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển 

từ tự phát sang tự giác? 

A. Bãi công Ba Son (8-1925).  

B. Phong trào “vô sản hóa” (1928).  

D. Bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng (1928).  

C. Bãi công ở đồn điền cao su Phú Riềng (1929).  

Câu 14. Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) đánh dấu bước phát triển mới của 

phong trào công nhân vì lí do nào dưới đây? 

A. Có tổ chức lãnh đạo, có mục đích chính trị.  

B. Quy mô bãi công lớn.  

C. Thời gian bãi công dài.  

B. Hình thức phong phú.  
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Câu 15. Cuộc bãi công Ba Son (tháng 8/1925) đánh dấu sự phát triển nào của 

phong trào công nhân? 

A. Bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác.  

B. Bước đầu chuyển từ tự giác sang tự phát.  

C. Hoàn thành chuyển từ tự phát sang tự giác.  

D. Hoàn thành chuyển từ tự giác sang tự phát.  

Câu 16. Sự kiện nào đã diễn ra tại Pháp vào ngày 18-6-1919? 

A. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.  

B. Nguyễn Ái Quốc đọc Bản Sơ thảo Luận cương của Lênin.  

C. Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam.  

D. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản.  

II. Tự luận  

Câu 1. Hãy cho biết sau chiến tranh thế giới thứ hai Cách mạng tháng Mười 

Nga và phong trào cách mạng thế giới đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam 

như thế nào? 

Câu 2. Trình bày phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919 - 1925) ở  

Việt Nam  

Câu 3. Nêu nhưng nét chính phong trào công nhân (1919-1926) 

 

Bài 16 

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nƣớc ngoài (1919-1925) 

 

I. Trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. Các nước đế quóc họp hội nghị Véc xai sau chiến tranh thế giới thứ 

nhất nhằm mục tiêu gì? 

A. Bàn kế hoạch đối phó với chủ nghĩa xã hội ở Liên xô.  

B. Tổng kết chiến tranh thế giới thứ nhất.  
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C. Chia lại thị trường thế giới.  

D. Yêu cầu các nước bại trận bồi thường.  

Câu 2. Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào tới hội nghị Véc xai? 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp.  

B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.  

C. Những bài viết in trên báo người cùng khổ.  

D. Tác phẩm “Đường cách mệnh”.  

Câu 3. Năm 1920, Nguyễn Ái  Quốc đã đọc Luận cương của ai? 

A. Các Mác.  

B. Ăng ghen.  

C. Lê nin.  

D. Mao Trạch Đông.  

Câu 4. Đại hội Đảng xã hội Pháp tháng 12 năm 1920, họp ở thành phố nào? 

A. Ly- ông.  

B. Mác -xây.  

C. Phông ten nơ blô.  

D. Tua.  

Câu 5. Nguyễn ái Quốc thành lập “Hội Liên hiệp thuộc địa” nhằm mục đích gì?  

A. Giúp cho việc thành lập Đảng vô sản ở các nước thuộc địa.  

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin đến các dân tộc thuộc địa.  

C. Đấu tranh loại trừ chủ nghĩa cơ hội.  

D. Đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân.  

Câu 6. Ai là chủ bút của báo “Người cùng khổ”? 

A. Nguyễn Ái Quốc.  

B. Nguyễn An Ninh.  

C. Phan Văn Trường.  

D. Huỳnh Thúc Kháng.  
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Câu 7. Trong thời kì sống và làm việc ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc còn viết bài 

đăng trên các báo nào? 

A. Nhân đạo.  

B. Thanh niên.  

C. Nhân dân.  

D. Sự thật.  

Câu 8. Ở  Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức 

cách mạng nào? 

A. Tâm tâm xã.  

B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.  

C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.  

D. Đảng cộng sản Việt Nam.  

Câu 9. Sự kiện nào đã diễn ra tại Pháp vào ngày 18-6-1919? 

A. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.  

B. Nguyễn Ái Quốc đọc Bản Sơ thảo Luận cương của Lênin.  

C. Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam.  

D. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản.  

Câu 10. Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động gì tại Pháp vào ngày 25-12-1920? 

A. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin.  

B. Dự Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp.  

C. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.  

D. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.  

Câu 11. Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian 

1. Dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản.  

2. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. .  

3. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin.  

A. 3-2-1 

B. 1-2-3 
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C. 2-3-1 

D. 2-1-3 

Câu 12. Một trong những nội dung chủ yếu Bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc 

gửi tới Hội nghị Véc-xai (1919) là 

A. thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt 

Nam.  

B. thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.  

C. trao quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.  

D. trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.  

Câu 13. Một trong những sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển về 

nhận thức của Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản? 

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.  

B. Đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.  

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.  

D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.  

Câu 14. Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, 

Người cùng khổ, Đời sống công nhân là 

A. tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc.  

B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.  

C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam.  

D. truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân.  

Câu 15. Nhận xét nào dưới đây KHÔNG đúng về vai trò của Nguyễn Ái 

Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1919-1925)? 

A. Tìm ra con đường cách mạng vô sản.  

B. Chuẩn bị tư tưởng chính trị cho sự thành lập đảng.  

C. Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập đảng.  

D. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  
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Câu 16. Cho bảng dữ liệu sau 

I (Thời gian) II (Sự kiện) 

1. Ngày 18-6-1919 a. Nguyền Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) 

2. Giữa năm 1920 b. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản Yêu sách của nhân dân An Nam 

3. Tháng 11-1924 c. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin.  

Chọn đáp án đúng thể hiện mối quan hệ giữa thời gian ở cột I với sự kiện ở 

cột II.  

A. 1-a,2-c,3-b 

B. 1-b,2-c,3-a.  

C. 1c-2b-3a 

D. 1b-2a-3c 

Câu 17. Trong những năm 1919-1925, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc có ý 

nghĩa như thế nào với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A. Chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng.  

B. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.  

C. Chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng.  

D. Tạo ra bước ngoặt cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Câu 18. Sự kiện nào dưới đây nhằm tập hợp nhân dân các nước thuộc địa của 

Pháp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân? 

A. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.  

B. Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp.  

C. Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.  

D. Thành lập tổ chức Hội Liên hiệp thuộc địa.  

Câu 19. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học chủ yếu nào từ việc gửi bản yêu 

sách đến Hội nghị Véc-xai (1919) không được chấp nhận? 

A. Phân biệt rõ bạn-thù của dân tộc.  

B. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc.  

C. Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản.  

D. Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng.  
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Câu 20. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo lần 

thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920)? 

A. Kết hợp vấn đề dân tộc và thời đại.  

B. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.  

C. Kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.  

D. Kết hợp cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.  

Câu 21. Sự kiện nào dưới đây khẳng định Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin 

tưởng đi theo con đường cách mạng vô sản? 

A. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.  

B. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.  

C. Đọc bản Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.  

D. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.  

Câu 22. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt 

Nam trong những năm 1919-1925 là 

A. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

B. truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam.  

C. chuẩn bị về mặt tư tưởng-chính trị cho sự thành lập Đảng.  

D. tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: cách mạng vô sản.  

Câu 23. Sự kiện nào dưới đây gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc khi ở 

Liên Xô? 

A. Tham dự đại hội lần IV của Quốc tế cộng sản.  

B.  Tham dự đại hội lần V của Quốc tế cộng sản.  

C. Tham dự đại hội lần VI của Quốc tế cộng sản.  

D. Tham dự đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản.  

II. Tự luận 

Câu 1. Hãy cho biết sự ra đời, hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên? 

Câu 2. Hãy trình bày những hoạt động của Nguyên Ái Quốc chuẩn bị về tư 

tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? 
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BÀI 31 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG  

MÙA XUÂN 1975 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trong hơn 20 năm từ 1954- 1975 tiến hành xây dựng chủ nghĩa miền 

Bắc ta đã đạt thành tựu gì? 

A. Xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã 

hội.  

B. Chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.  

C. Xây dựng xong cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.  

D. Xây dựng xong cơ sở vật chất của chủ nghĩa cộng sản.  

Câu 2. Tình hình miền Bắc sau những cuộc chiến tranh phá hoại bằng không 

quân hải quân như thế nào? 

A. Miền Bắc vẫn tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt kết quả to lớn.  

B. Tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc 

C. Miền Bắc không bị ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh phá hoại.  

D. Miền Bắc chịu ảnh hưởng không đáng kể của cuộc chiến tranh phá hoại.  

Câu 3. Nội dung nào không phải của tình hình chính trị, xã hội miền Nam 

sau miền Nam hoàn toàn giải phóng? 

A. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài 

gòn bị sụp đổ.  

B. Cơ sở của chính quyền thực dân mới vẫn tồn tại.  

C. Cơ sở của chính quyền của Pháp vẫn hoạt động.  

D. Những di hại xã hội của xã hội cũ vẫn còn tồn tại.  

Câu 4. Nội dung nào không phải những khó khăn về kinh tế miền Nam gặp 

phải sau khi giải phóng? 

A. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá.  

B. Nhiều bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng.  
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C. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu người.  

D. Các thế lực phản động vẫn còn hoạt động chống phá .  

Câu 5.  Sau 1975 miền Bắc còn làm nghĩa vụ quốc tế đối nước nào 

A. Làm nghĩa vụ đối với Lào và Campuchia.  

B. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với Trung Quốc.  

C. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với Cuba.  

D. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với các nước Đông Nam Á.  

Câu 6. Hãy cho biết sau khi giải phóng chúng ta đã có những việc làm gì để 

ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị? 

A. Thành lập chính quyền trung lập.  

B. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp.  

C. Xoá bỏ chính quyền cũ.  

D. Giải tán các đảng thân Mĩ – Ngụy.  

Câu 7. Những việc làm nào Không phải của chính quyền cách mạng sau giải 

phóng về kinh tế? 

A. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài.  

B. Xoá bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, quốc hữu hoá ngân hàng.  

C. Cải cách ruộng đất ở miền Nam.  

D. Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp.  

Câu 8. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, tình hình nhà nước cả nước như thế nào? 

A. Mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.  

B. Nhà nước trong cả nước đã thống nhất.  

C. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền.  

D. Sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.  

Câu 9. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hội nghị nào 

thông qua? 

A. Hội nghị trung ương lần 21.  

B. Hội nghị trung ương lần 24.  
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C. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.  

D. Kỳ họp  thứ nhất Quốc hội khoá VI- 1976 

Câu 10. Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI là gì? 

A. Thống nhất về mặt lãnh thổ 

B. Hoàn thành việc thống nhất về nhà nước.  

C. Bầu ra các cơ quan của quốc hội.  

D. Bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.  

Câu 11. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đó 

đề ra nhiệm vụ gì? 

A. Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.  

B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.  

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Bắc – Nam.  

D. Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.  

Câu 12. Thành tựu ngoại giao quan trọng của nước ta trong năm 1977 là gì? 

A. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ.  

B. Trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.  

C. Gia nhập tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.  

D. Được 94 nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.  

Câu 13. Tại sao nước ta phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà 

nước sau đại thắng Xuân 1975? 

A. Chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.  

B. Do mỗi miền tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.  

C. Đảng cần có cơ quan quyền lực chung cho nhân dân cả nước.  

D. Nhân dân hai miền mong muốn có một chính phủ thống nhất.  

Câu 14. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa 

quan trọng gì? 

A. Đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xó hội.  

B. Tạo điều kiện thống nhất các lĩnh vực kinh tế - xó hội.  
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C. Là cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.  

D. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.  

Câu 15. Nguyện vọng chính đáng nhất của nhân dân hai miền Bắc – Nam sau 

đại thắng Xuân 1975 là gì? 

A. Mong muốn đất nước thống nhất về mặt lãnh thổ.  

B. Muốn nhanh chúng khắc phục hậu quả chiến tranh.  

C. Muốn mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới.  

D. Mong muốn có một cơ quan quyền lực chung cho nhân dân cả nước.  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở 

hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì? 

Câu 2. Hãy cho biết những chủ trương và biện pháp của Đảng và Chính phủ 

nhằm giải quyết những nhiệm vụ trước mắt sau khi kháng chiến chống Mĩ  

kết thúc? 

Câu 3. Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước? 
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Phần 4 

HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGÂN 

HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRÊN MẠNG 

1. Truy cập và đăng nhập hệ thống 

Sử dụng tài khoản được cấp của Trường học kết nối để đăng nhập và sử dụng 

hệ thống Soạn bài dạy Online.  

- Truy cập truonghocketnoi.edu.vn; 

- Kích chuột vào Banner của đợt tập huấn (Xem hình); 

 

- Chuyển sang trang Tập huấn trực tuyến 
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- Kích chuột vào nút Đăng nhập (Xem hình): Sử dụng tài khoản Trường học 

kết nối để đăng nhập; 

 

- Sau khi đăng nhập thành công, kích chuột vào biểu tượng cá nhân (Xem 

hình), rồi chọn “Không gian giáo viên”: 
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- Khi đó, bạn sẽ vào Không gian giáo viên. Tại đây, hệ thống hỗ trợ các công 

cụ để bạn tạo giáo án điện tử Online (Hướng dẫn soạn chi tiết sẽ được trình bày cụ 

thể ở phần dưới).  
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2. Soạn giáo án Online 

2.1. Tạo bài học mới – Nhập các thông tin cơ bản của bài học 

Bƣớc 1: Kích chuột vào nút Tạo bài học, cửa sổ nhập các thông tin thuộc tính 

của bài học hiện ra: 

 

Bƣớc 2: Nhập các thông tin cơ bản của bài học, bao gồm (xem ô màu đỏ): 

- Tiêu đề của bài học; 

- Hình ảnh minh họa cho bài học; 

- Mô tả, giới thiệu ngắn gọn về bài học; 

- Nhập các từ khóa liên quan đến bài học; 
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- Lưu thông tin cơ bản của bài học bằng cách kích chuột vào nút “Lưu lại”.  

2.2. Tạo hoạt động học 

Sau khi lưu các thông tin cơ bản của bài học, màn hình quản lý bài học sẽ 

như sau: 
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Để tiếp tục soạn nội dung bài học (tạo ra các hoạt động), bạn kích chuột vào 

nút “Vào bài học”. Khi đó, màn hình soạn nội dung bài học xuất hiện: 

 

2.2.1. Cấu trúc không gian soạn bài 

- Khung liệt kê danh sách các hoạt động được tạo ra trong bài học; 

- Mô tả chung của bài học; 

- Thanh công cụ điều khiển; 

- Nút “Tạo hoạt động”.  

2.2.2. Tạo hoạt động 

Bƣớc 1: Kích chuột vào nút “Tạo hoạt động” hoặc “Thêm hoạt động mới” 

trên thanh công cụ.  
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- Nhập tiêu đề của hoạt động; 

- Chọn Thể loại hoạt động: Hoạt động dạy học (Đối với Hoạt động kiểm tra, 

đánh giá sẽ được trình bày ở phần dưới); 

- Nhập nội dung của hoạt động; 

- Kích chuột vào nút “Lưu lại” để ghi nội dung hoạt động vào hệ thống.  

* Công cụ này hỗ trợ mọi định dạng dữ liệu (Văn bản, Video tự làm, 

Youtube, Flash, Hình ảnh, …) để giáo viên thực hiện soạn thảo nội dung của từng 

hoạt động (Xem hình).  
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(1) Nhúng link Youtube: 
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(2) Thêm video tự làm 

 

(3) Thêm nội dung tương tác Flash 
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(4) Đặt liên kết đến Website khác 

 

(5) Thêm, chèn hình ảnh vào nội dung hoạt động 
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(6) Thêm các biểu tượng vào nội dung hoạt động 

 

Bước 2: Chỉnh sửa, hiệu chỉnh nội dung hoạt động 

Sau khi ghi nội dung hoạt động, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa nếu cần thiết.  
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(1) Thêm tài liệu tham khảo cho hoạt động học 

 

 (2) Chỉnh sửa nội dung 

 

(3) Xóa hoạt động học.  
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2.2.3. Tạo hoạt động kiểm tra, đánh giá 

Hoạt động này cho phép giáo viên cài đặt các đánh giá trong quá trình học 

của học sinh. Giáo viên có thể sử dụng hoạt động này sau từng hoạt động học 

hoặc sau một số hoạt động học tùy vào nội dung và tiến trình dạy học.  

Quy trình tạo hoạt động kiểm tra, đánh giá bao gồm các bước sau: 

Bƣớc 1: Tạo hoạt động (Tương tự như Tạo hoạt động học đã nêu trên).  

 

- Nhập tiêu đề của hoạt động; 

- Chọn Thể loại hoạt động: Hoạt động kiểm tra, đánh giá; 

- Kích chuột vào nút “Câu hỏi tự luận” hoặc “Câu hỏi trắc nghiệm” để thêm 

câu hỏi vào hệ thống hoặc Kích chuột vào nút “Lưu lại” để ghi nội dung hoạt 

động vào hệ thống.  

* Công cụ này hỗ trợ mọi định dạng dữ liệu (Văn bản, Video tự làm, 

Youtube, Flash, Hình ảnh, …) để giáo viên thực hiện soạn thảo nội dung của từng 

hoạt động (Giống phần Tạo hoạt động học đã nêu ở trên).  
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(1) Nội dung câu hỏi; 

(2) Chọn Thể loại câu hỏi trắc nghiệm: Mặc định 4 lựa chọn và 01 lựa chọn 

đúng; 

(3) Nội dung phương án 1; 

(4) Lí giải, giải thích phương án 1 (nếu có); 

(5) Xác định mức độ của câu hỏi: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận 

dụng cao; 

(6) Chọn phương án đúng.  

Sau khi điền đủ thông tin, kích chuột vào nút (7) Lưu lại để ghi câu hỏi vào 

hoạt động kiểm tra, đánh giá.  
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Khi đó, màn hình mới hiện ra như sau: 

 

Giáo viên có thể: 

(1) (2) Thêm câu hỏi mới; 

(3) Thêm mô tả chung cho cả hoạt động; 

(4) Sửa câu hỏi hiện tại.  
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Như vậy, để soạn bài Online, giáo viên cần chuẩn bị kịch bản (tiến trình) dạy 

học bao gồm một chuỗi các hoạt động liên tiếp nhau. Trong đó, giáo viên có thể 

tạo đan xen các “Hoạt động học” và “Hoạt động kiểm tra, đánh giá” để thực hiện 

ý đồ dạy học của mình.  

Minh họa dưới đây là một bài giảng Online bao gồm 08 hoạt động, trong đó 

có 04 Hoạt động học và 04 Hoạt động kiểm tra, đánh giá cho bài học.  

 

3. Không gian học tập của học sinh 

3.1. Trong không gian soạn thảo của giáo viên, hệ thống cung cấp thêm công 

cụ xem trước “Preview”, tức là giao diện mà học sinh được tiếp cận bài học. Cụ 

thể như sau: 

- Hiển thị chế độ học sinh: Kích chuột vào thanh “Preview”: 
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- Tắt hiển thị chế độ học sinh: Kích chuột vào nút “Đóng”.  

3.2. Học sinh học bài nhƣ thế nào? 

- Sau khi soạn bài xong, giáo viên có thể cấp quyền để học sinh vào học bài.  

- Học sinh thực hiện tuần tự từng hoạt động của bài học do giáo viên tạo ra. 

Khi học sinh kết thúc hoạt động hiện tại, hệ thống sẽ tự gọi hoạt động tiếp theo.  

- Đối với các Hoạt động kiểm tra, đánh giá: Hệ thống sẽ tự chấm điểm bài 

làm của học sinh (đối với câu hỏi trắc nghiệm) và ghi lại sản phẩm mà học sinh 

nộp (đối với câu hỏi tự luận). Giáo viên có thể truy cập kết quả học tập của từng 

học sinh gắn với từng bài học trên hệ thống; chấm điểm; quản lý điểm; trao đổi 

thảo luận, ….  

(a) Quản lý kết quả, chấm điểm 
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(b) Trao đổi, thảo luận với học sinh 
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PHỤ LỤC 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 5555/BGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn 

về đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí 

các hoạt động chuyên môn của trường 

trung học/trung tâm giáo dục thường 

xuyên qua mạng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 

 

Kính gửi:   - Các sở giáo dục và đào tạo 

   - Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

 Nhằm hỗ trợ các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên 

triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học (PPDH) và 

kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên về phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số 

nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các 

hoạt động chuyên môn trong trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên 

(GDTX) qua mạng như sau: 

 I. Mục đích 

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học và 

trung tâm GDTX, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh; 

2. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội 

dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề 

tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng 

tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây 

dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất 

của học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt 

chuyên môn qua mạng.  
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3. Thống nhất phương thức tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn 

của trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng, tạo tiền đề tích cực cho việc 

triển khai thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

sau năm 2015. 

II. Yêu cầu 

 1. Việc xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học, các chuyên 

đề tích hợp, liên môn và kế hoạch dạy học bộ môn phải nhằm góp phần thực hiện 

mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của 

nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạy học của 

tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước 

khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra; 

 2. Việc sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học và trung 

tâm GDTX, tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trên mạng phải được 

thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi giáo viên có 01 tài khoản 

để tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn qua mạng. 

Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học và trung tâm GDTX phải xây 

dựng được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự 

giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả qua diễn đàn trên mạng. 

 3. Các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn khác phải được tổ chức 

thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành. 

 III. Nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới PPDH và 

KTĐG 

 1. Xây dựng chuyên đề dạy học 

 Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách 

giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và 

sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học 

phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế 

của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương 

trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương 

pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho 

học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng. 



 247 

 2. Biên soạn câu hỏi/bài tập 

 Với mỗi chuyên đề đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu 

(nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có 

thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy 

học. Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu 

đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, 

đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng. 

 3. Thiết kế tiến trình dạy học 

 Tiến trình dạy học chuyên đề được tổ chức thành các hoạt động học của 

học sinh để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ 

thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật 

dạy học được sử dụng. 

 4. Tổ chức dạy học và dự giờ 

 Trên cơ sở các chuyên đề dạy học đã được xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn 

phân công giáo viên thực hiện bài học để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về 

giờ dạy. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua 

việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau: 

 - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với 

khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn 

thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích 

thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp 

nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

 - Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi 

thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có 

biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên". 

 - Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung 

học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao 

đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy 

sinh một cách hợp lí. 
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 - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến 

thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động. 

 Mỗi chuyên đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập 

có thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể 

chỉ thực hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật 

dạy học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáo viên cần phải đặt nó trong toàn 

bộ tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy 

để sử dụng khi phân tích bài học. 

 5. Phân tích, rút kinh nghiệm bài học 

 Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học 

của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện 

trên lớp hoặc ở nhà. Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo 

quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh 

giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên. 

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau: 

Nội 

dung 
Tiêu chí 

1
. 
K

ế
 h
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h

 v
à
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u
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ạ

y
 

h
ọ

c
 

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương 

pháp dạy học được sử dụng. 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt 

được của mỗi nhiệm vụ học tập. 

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức 

các hoạt động học của học sinh. 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt 

động học của học sinh. 
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Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển 

giao nhiệm vụ học tập. 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học 

sinh. 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học 

sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, 

đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 

3
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 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học 

sinh trong lớp. 

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ học tập. 

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ 

học tập của học sinh. 

 IV. Tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng 

 Để tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong các trường; tạo môi 

trường chia sẻ, thảo luận, hỗ trợ lẫn nhau giữa các trường phổ thông, trung tâm 

GDTX trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các hoạt động học tập và hỗ trợ hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo của học sinh trên mạng, Bộ GDĐT tổ chức "Trường học kết 

nối" trên mạng tại địa chỉ website: http://truongtructuyen.edu.vn. Mỗi Sở GDĐT 

được cấp 01 tài khoản cấp sở để tham gia tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên 

môn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở GDĐT cấp tài khoản cho các trường 

trung học/trung tâm GDTX để qua đó cấp tài khoản cho cán bộ quản lí, giáo viên 

và học sinh tham gia các hoạt động chuyên môn qua mạng. 

Giáo viên là người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

trong các khóa học/bài học/chuyên đề. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

giao, giáo viên có thể tham khảo các tài liệu điện tử trên mạng hoặc/và các tài liệu 

truyền thống; trao đổi tài liệu và thảo luận với các thành viên trong tổ/nhóm 

http://truongtructuyen.edu.vn/
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chuyên môn (trực tiếp và qua mạng); trao đổi với giảng viên/ban tổ chức về những 

vấn đề có liên quan. 

 Giáo viên có thể được giao quyền cấp tài khoản cho học sinh; xây dựng 

các khóa học/bài học trên mạng; tổ chức, quản lí và hỗ trợ học sinh thực hiện các 

hoạt động học tập qua mạng theo hình thức “hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. 

 V. Trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục 

1. Các sở GDĐT có trách nhiệm cấp tài khoản và tổ chức tập huấn sử dụng 

hệ thống cho Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm và tất cả giáo viên như sau: 

 - Giám đốc Sở GDĐT nhận tài khoản cấp sở và chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn trên hệ thống “Trường học kết nối” 

trong phạm vi quyền hạn của tài khoản được cấp; cử tối thiểu 01 cán bộ tham gia 

quản trị hệ thống; 

 - Cán bộ quản trị hệ thống của Sở GDĐT phải thành thạo quy trình tổ chức 

và quản lí hệ thống; cấp tài khoản và tập huấn cho các trường trung học/trung tâm 

GDTX trong phạm vi của sở về quy trình tổ chức và quản lí hệ thống, bao gồm 

việc cấp tài khoản và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động 

chuyên môn qua mạng. 

 - Hiệu trưởng/Giám đốc nhận tài khoản cấp trường/trung tâm từ Sở 

GDĐT; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn 

trên hệ thống “Trường học kết nối” trong phạm vi quyền hạn của tài khoản được 

cấp; cử tối thiểu 01 giáo viên tham gia quản trị hệ thống; 

 - Cán bộ quản trị hệ thống của trường/trung tâm phải thành thạo quy trình 

tổ chức và quản lí hệ thống; cấp tài khoản và tập huấn cho giáo viên, học sinh 

tham gia các hoạt động chuyên môn trên hệ thống. 

 2. Tổ trưởng/nhóm trưởng lãnh đạo tổ/nhóm chuyên môn tham gia các khóa 

học/bài học/chuyên đề qua mạng. Hoạt động của tổ trưởng/nhóm trưởng như sau: 

 - Đăng kí tham gia các khóa học/bài học/chuyên đề và yêu cầu các thành 

viên của tổ/nhóm chuyên môn tham gia tạo thành 01 nhóm sinh hoạt chuyên môn 

trên hệ thống. 



 251 

 - Tổ chức thảo luận trong tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp và qua mạng) để 

thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khóa học/bài học/chuyên đề; thống nhất 

các ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ/nhóm. 

 - Nộp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ/nhóm lên mạng theo quy định. 

 3. Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT và nhà trường/trung tâm thường xuyên 

chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để 

hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy 

học; có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hoạt động 

chuyên môn trên mạng; có hình thức động viên, khen thưởng các tổ/nhóm chuyên 

môn, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. 

4. Các cơ sở đào tạo giáo viên chủ động đưa nội dung đổi mới PPDH và 

KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia các hoạt động 

chuyên môn qua mạng. 

          Nhận được công văn này, các sở GDĐT gửi danh sách cán bộ phụ trách 

mạng (họ và tên; chức vụ; đơn vị công tác; địa chỉ liên hệ; điện thoại; email) về 

Bộ GDĐT (qua email: vugdtrh@moet.edu.vn; xuanthanh@moet.edu.vn) để được 

nhận tài khoản và hướng dẫn sử dụng hệ thống. Việc cấp tài khoản và hướng dẫn 

sử dụng cho các Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm, giáo viên phải hoàn thành 

trước ngày 30/11/2014. Trong quá thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần 

phản ánh kịp thời về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GDTX) để được 

hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Thanh tra Bộ (để thực hiện); 

- Vụ GDTX (để thực hiện); 

- Lưu: VT, GDTrH, GDTX. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

(Đã kí) 

 

Nguyễn Vinh Hiển 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  4612 /BGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông hiện hành 

theo định hướng phát triển năng lực 

và phẩm chất học sinhtừ năm học 

2017-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017 

 

          Kính gửi: 

 

- Các sở giáo dục và đào tạo; 

- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng; 

- Các trường phổ thông trực thuộc. 

 Ngày 01 tháng 9 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành 

Công văn số 5842/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo 

dục phổ thông theo hướng tinh giản để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ 

năng, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của nhà trường. 

 Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo 

định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học (sau đây gọi là học sinh), Bộ 

GDĐT yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên (sau đây gọi là nhà trường) triển khai thực hiện một số công việc 

sau đây: 

 1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

a) Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh 

giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của 

chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội 

dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin 

mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài 

tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng 

của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội 

dung ngoài sách giáo khoa; 
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 b) Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ 

đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ 

đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên 

môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục 

theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện 

thực tế của nhà trường. 

 2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

 a) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, 

kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, 

phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến 

trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; 

b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu 

sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết 

nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh 

luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo 

viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. 

 3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư  số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 

28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học 

sinh tiểu học, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (đối với cấp Tiểu học); Thông tư số 58/2011/TT-

BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với cấp trung học cơ sở và 

trung học phổ thông); Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 

2007 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, Thông tư số 

26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên 

cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2007/QĐ-BGDĐT (đối với học viên giáo dục thường xuyên); 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 b) Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt 

động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của 

học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt 

quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức 

khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ 

học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực 

hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, 

thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra 

hiện hành (đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông). 

  4. Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục 

a) Sở/phòng GDĐT xem xét, góp ý kế hoạch giáo dục của nhà trường trực 

thuộc để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông hiện hành; theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường; quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo các quy định hiện hành và kế 

hoạch giáo dục của nhà trường; chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi và khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong 

việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của 

cấp trên phải dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

 b) Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa 

trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để 

hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động 

giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất 

học sinh.Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng kế 

hoạch giáo dục của nhà trường thông qua hội nghị, hội thảo, học tập, giao lưu giữa 

các nhà trường. Tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trên mạng 

"Trường học kết nối"; 

 c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của các nhà trường theo quy 

định hiện hành; có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá 
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nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm sai các quy 

định về thực hiện chương trình; dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá. 

 5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-

VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 và Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10 

tháng 9 năm 2009; gửi báo cáo đánh giá về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu 

học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên) trước ngày 30 tháng 10 

năm 2017. 

Bộ GDĐT yêu cầu các sở/phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc hướng dẫn này từ năm học 2017-2018; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình và 

kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, 

Vụ Giáo dục Thường xuyên) qua email: vugdth@moet.edu.vn; 

vugdtrh@moet.edu.vn; vugdtx@moet.edu.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN, 

NXBGDVN; 

- Lưu: VT, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ 

GDTX. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

(Đã kí) 

 

Nguyễn Hữu Độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vugdth@moet.edu.vn
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mailto:vugdtx@moet.edu.vn./
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  3817 /BGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục trung học năm học 2017-2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

 Hà Nội, ngày 15  tháng 8 năm 2017 

 

Kính gửi:  

 - Các sở giáo dục và đào tạo; 

 - Các trường trung học phổ thông trực thuộc. 

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của 

ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện 

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết 

định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban 

hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ GDĐT 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục trung học 

như sau: 

A. PHƢƠNG HƢỚNG CHUNG 

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các 

cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý 

thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao 

năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều 

chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo 

hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực 

hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích 

cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương 

thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. 
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Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc 

thực hiện kế hoạch giáo dục. 

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục  

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, 

kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. 

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp 

học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn điều chỉnh nội 

dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 và các văn bản 

hướng dẫn của Bộ GDĐT, các sở GDĐT, phòng GDĐT giao quyền chủ động cho 

các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương 

trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng 

chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

1.2. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội 

dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình 

môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa 

thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho 

học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực 

tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, 

hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, 

giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường nhận xét, góp ý, phê duyệt trước khi thực 

hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 

1.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong 

trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực 

hiện có hiệu quả Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn 

số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT trong tổ chức sinh hoạt 

chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên. 

2. Tiếp tục thực nghiệm mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở 

(THCS) đối với một số học sinh lớp 9 của một số trường THCS thuộc các tỉnh: 

Lào Cai, Hòa Bình, Kon Tum, ĐắkLắk, Khánh Hòa; triển khai mô hình trường 
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học mới đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 8 theo Công văn số 4068/BGDÐT-GDTrH 

ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm 

học 2016-2017 và Công văn số 3459/BGDÐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ 

GDĐT về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới 

và các Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 4669/BGDĐT-

GDTrH ngày 10/9/2015, số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, số 

1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT. 

3. Các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện về giáo viên, cơ 

sở vật chất, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán 

trú, huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công 

văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT để tăng cường thời 

lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt 

động giáo dục trải nghiệm, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. 

4. Tiếp tục lựa chọn và thí điểm áp dụng phù hợp các chương trình giáo dục, 

sách giáo khoa; mô hình và phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá của các nước 

có nền giáo dục tiên tiến. 

5. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ 

5.1. Đối với môn tiếng Anh 

- Những trường THCS và THPT tham gia dạy học chương trình tiếng Anh 

theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2008-2020" (sau đây gọi là chương trình mới) tiếp tục nâng cao năng lực giáo 

viên và điều kiện cơ sở vật chất để tăng số học sinh và số lớp thực hiện chương 

trình mới; triển khai mở rộng dạy chương trình mới đối với các trường có đủ điều 

kiện theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT; 

tăng cường huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu 

nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương 

trình mới ở lớp 6. 

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 

5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH 

ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực 

tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT. 
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Lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với 

học sinh lớp 9 và Bậc 3 đối với học sinh lớp 12 học theo chương trình mới. 

- Đối với các trường, lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình mới: tiếp 

tục thực hiện theo hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong 

trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy 

theo chương trình mới. 

- Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn 

Toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường THPT chuyên và các trường 

THCS, THPT khác có đủ điều kiện. Tích cực triển khai xây dựng trường học điển 

hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

5.2. Đối với môn tiếng Pháp  

- Đối với chương trình song ngữ: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 

4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch giáo 

dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 

2, đồng thời thực hiện theo công văn hướng dẫn riêng về Chương trình song ngữ 

tiếng Pháp và Chương trình tăng cường tiếng Pháp. 

- Đối với chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 1 và tiếng Pháp chuyên: Triển 

khai thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Ở những nơi 

có điều kiện, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng chương trình tiếng Pháp 

chuyên của nhà trường dựa trên chương trình tiếng Pháp song ngữ do Bộ GDĐT 

ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2010 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT, khuyến khích học sinh học thêm môn Toán bằng tiếng Pháp.  

- Đối với chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 2: Triển khai thực hiện Quyết 

định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch 

giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại 

ngữ 2. Ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và học sinh tự nguyện tham gia, sở 

GDĐT đăng ký với Bộ GDĐT để triển khai dạy học chương trình tiếng Pháp 

ngoại ngữ 2 theo bộ sách tiếng Pháp ngoại ngữ  2 do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ 

hỗ trợ biên soạn. 
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5.3. Tổ chức dạy tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga (là môn 

ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do 

cha mẹ học sinh, học sinh tự nguyện tham gia. 

Triển khai thí điểm Chương trình tiếng Hàn Quốc ngoại ngữ 2 theo Công 

văn số 2619/BGDĐT-ĐANN ngày 03/6/2016 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn 

triển khai thí điểm dạy học tiếng Hàn Quốc năm học 2016-2017 đối với giáo dục 

phổ thông. 

6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và 

phân luồng học sinh trong giáo dục trung học. Đổi mới nội dung, hình thức giáo 

dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa 

phương; xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp 

trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp ở 

trường phổ thông. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục 

đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương. 

Dựa vào chương trình dạy nghề phổ thông của Bộ GDĐT để chọn lựa, bổ 

sung các chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất 

của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện 

dạy học của nhà trường, trung tâm; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, bố trí đủ số 

lượng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng 

nghiệp trong các trường trung học phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề phổ thông. 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống 

tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, 

biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng 

sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và 

giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu 

thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. 
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8. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết 

tật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyển thông trong việc triển 

khai hình thức giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật. 

9. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh 

hoạt tập thể" đầu năm học mới theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, quan tâm đối với 

các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và 

tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học 

sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo 

đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. 

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ 

theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập 

luyện thường xuyên trong suốt năm học. 

10. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo 

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy 

định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khóa. 

II. Đổi mới phƣơng pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

1. Đổi mới phương pháp dạy học 

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của 

học sinh theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của 

Bộ GDĐT. 

Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ 

thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic:STEM) trong việc 

thực hiện dạy học những môn học liên quan. Mở rộng thí điểm giáo dục STEM tại 

một số cơ sở giáo dục trung học có đủ điều kiện. 
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2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học 

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục; ngoài việc tổ chức cho học 

sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và 

hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Tiếp tục 

thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 

73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động 

viên học sinh trung họctích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật theo Công 

văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT về hướng dẫn triển 

khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp 

quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, 

phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với 

xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường. 

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà 

trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và chương 

trình giáo dục; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học 

tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống 

dân tộc và văn hóa thế giới. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1915/BGDĐT-

GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ GDĐT về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho 

giáo viên và học sinh phổ thông; không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các 

cuộc thi và hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn 

vị có học sinh tham gia. 

3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trung học 

- Nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào cấp THCS và THPT. Các sở 

GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 6 

nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh căn cứ các quy định hiện hành để xây dựng 

phương án tuyển sinh phù hợp, trình cấp có thẩm quyền ở địa phương xem xét, 

quyết định. 
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- Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc kiểm 

tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, 

nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá 

học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, 

công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. 

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các 

hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học 

sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, 

báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài 

trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử 

dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm 

học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu 

hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại 

hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức 

hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân 

tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết 

các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến 

thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình 

huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để 

giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề 

đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề 

mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực 

của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 

mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với 

đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận 

dụng, vận dụng cao. 

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách 

quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục 

nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các 

câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội 
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và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, 

chính trị, xã hội. 

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, 

bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu 

hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) 

về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên 

trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của 

sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và 

học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường 

học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới 

phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển 

năng lực học sinh. 

- Đẩy mạnh công tác đánh giá ngoài, thực hiện thường xuyên việc kiểm định 

chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục THCS và THPT. 

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí 

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên, cán bộ quản lí 

- Các sở GDĐT triển khai tốt các đợt tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (trực tiếp và qua mạng); tổ chức tốt việc tập huấn 

tại địa phương về các nội dung đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ 

GDĐT như: Phương pháp và kĩ thuật dạy học theo mô hình trường học mới cấp 

THCS; Phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh; Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc 

thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học;... 

- Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản 

lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức 

bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua 

trang mạng "Trường học kết nối" theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

- Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh đồng bộ 

các cấp học Tiểu học, THCS, THPT trên từng địa bàn (huyện/quận/thị xã) để mở 

http://truonghocketnoi.edu.vn/
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rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới từ Tiểu học lên 

THCS và THPT. Tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng 

việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

giai đoạn 2008-2020" tại địa phương, cơ sở giáo dục. Những giáo viên chưa đạt 

chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng 

Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học. 

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở giáo dục 

trung học dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt 

cán các môn học trong các cơ sở giáo dục trung học. Chủ động triển khai các hoạt 

động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" (không gian quản lí của 

sở GDĐT đã được cấp đầy đủ các chức năng tổ chức và quản lí các hoạt động 

chuyên môn) để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ 

quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, 

phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 

5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. 

- Thực hiện Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ 

GDĐT về việc xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trong 

hội thi giáo viên dạy giỏi; nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo hướng 

dẫn của Bộ GDĐT. 

2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục 

- Các trường trung học cần chủ động rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ để đảm 

bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên các môn học, nhất là các 

môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể 

dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư 

viện, thiết bị dạy học. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới nội dung, phương 

pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch 

lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên 

trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. 
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- Các sở/phòng GDĐT quan tâm, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục 

những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu của các trường trung học ngoài 

công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng 

động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.  

 IV. Rà soát, quy hoạch mạng lƣớicơ sở giáo dục; sử dụng hiệu quả cơ 

sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tƣ xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia; phát 

triển hệ thống trƣờng THPT chuyên, trƣờng chất lƣợng cao 

1. Rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

- Các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn 

với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông; chú trọng phát triển các trường phổ thông dân tộcnội trú, trường 

phổ thông dân tộc bán trú, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Đối với 

khu vực thành phố, việcquy hoạch trường, lớp cần theo hướng mở rộng ra khu 

vực ngoại ô để khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông do thiếu quỹ đất. Tăng 

cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao. Đối với các 

khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm 

trường, lớp hợp lý. 

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện việc rà soát và chấm dứt việc tổ chức 

các cơ sở giáo dục cấp THCStheo kiểu biến tướng các trường chuyên. 

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các 

nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học 

bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông 

dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận 

động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học 

đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư 

phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo 

viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương… 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa 

chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo 
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Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-

BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ GDĐT. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 

7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ GDĐTvề việc đầu tư mua 

sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án 

"Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-

2015" theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ GDĐT. Tăng 

cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công 

tác thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết 

bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. 

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường 

để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo 

hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho 

học sinh, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

3. Các sở GDĐT chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố tiếp tục đầu tư 

nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng 

trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới. 

4. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển hệ thống 

trường THPT chuyên trong giai đoạn tới. Khuyến khích các trường THPT có điều 

kiện về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực 

hiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên. 

Khuyến khích các trường tư thục phát triển theo định hướng chất lượng cao, 

trường quốc tế phù hợp với nhu cầu học tập tự nguyện của học sinh đóng trên địa bàn. 

V. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý 

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng 

cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học 

trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng 

trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao... 
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2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức 

và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng 

cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; phấn đấu 

hết năm học 2017-2018 có 100% số trường THPT và đa số trường THCS sử dụng 

sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. 

3. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục nhập số liệu vào hệ 

thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và 

sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn ngành và 

trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục bằng hình thức trực tuyến. 

4. Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử 

quản lí phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên 

hệ thống. 

VI. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục 

1. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của 

Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học 

và phổ cập giáo dục THCS vàThông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 

của Bộ GDĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục 

kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân 

luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn. 

2. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, 

đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lí 

và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh 

giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục.  

3. Tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; 

nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình 

trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng 

cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. 

4. Các trường THCS, THPT phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng 

triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng. 
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VII. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học  

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác trong 

lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng 

chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền 

hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế. 

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo; đơn giản hóa 

các thủ tục hành chính, bảo đảm gọn nhẹ; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến. Xây dựng và ban hành cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. 

3. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo 

dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; thực hiện 

nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh 

thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

4. Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ 

GDĐT; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, khắc phục tình 

trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; quản lí các khoản tài trợ đúng theo Thông 

tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT qui định về tài trợ cho 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới 

trong giáo dục trung học, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất 

nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham giacủa xã hội đối với công 

cuộc đổi mới, phát triển giáo dục trung học. 

6. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các cơ sở giáo dục trung họccó 

yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng 

nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trung học của Việt Nam; các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập.   

7. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo 

Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác 

của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 
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trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐTngày 07/7/2014 

của Bộ GDĐT.  

VIII. Đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng 

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với 

các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích 

các địa phương có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và đúng 

thời hạn./. 

Nơi nhận:     

- Bộ trưởng (để b/cáo);  

- Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);  

- Các sở GDĐT; các đại học, trường đại học có  

trường THPT; trường THPT trực thuộc (để th/hiện);                                                

- Các cơ quan thuộc Bộ (để th/hiện); 

- Website Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 
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