
 

 

Trường THPT Đa Phúc                                       Đề cương ôn tập học kỳ 1 

       Tổ: Xã hội                                                              Môn: Lịch sử 11  

 

I. Phần trắc nghiệm 

Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất 

Câu1. Phe Liên Minh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) gồm những nước nào ? 

A. Đức-Ý-Nhật.                                             C. Đức-Nhật-Áo.                                                     

B. Đức-Áo Hung.                                           D. Đức-Nhật-Mĩ 

 Câu 2. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là 

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc. 

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. 

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 

D. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước với phe Liên minh  

Câu 3. Đâu là duyên cớ của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)  

A. sự phát triển không đều của các nước tư bản  

B. mâu thuẫn giữa các nước về thuộc địa 

C. thái tử Áo- Hung bị ám sát  

D. các nước đế quốc hình thành hai khối quân sự đối lập 

Câu 4. Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) ? 

A. Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh.              

B. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. 

C. Chiến  tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. 

D.Chính nghĩa thuộc về nhân dân. 

Câu 5. Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) sự kiện nào đánh dấu bước 

chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới ? 

A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.             C. Mĩ tham chiến.                  

B. Thất bại thuộc về phe liên minh.                         D. Chiến thắng Véc- đoong                

Câu 6. Thái độ của Đức làm cho quan hệ giữa các nước đế quốc ở Châu Âu như thế nào ? 

A.. Hòa hoãn.                                                    C. Hợp tác cùng phát triển 

B. Bình thường.                                                D. Căng thẳng, đối đầu nhau.                         

Câu 7. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Đức có dự định gì? 

  A. Đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng.                                 C. Đánh bại Anh.                                                         

  B. Đánh bại Nga.                                                                        D. Chiếm cả Châu Âu. 

Câu 8. Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 

1918) là 

A. chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại. 

B. nhiều loại vũ khí,phương tiện chiến tranh mới được sử dụng.  

C. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước. 

D.Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô Viết ra đời. 

Câu 9 .Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) nước nào thu được lợi nhuận lớn nhất ? 

A.Nước Anh.              B.Nước Pháp.                C.Nước Mĩ.                  D.Nước Đức                    

Câu 10. Những phương tiện chiến tranh lần đầu tiên được sử dụng trong Chiến tranh thế giới 

thứ nhất (1914- 1918 ) là 



 

 

A. Máy bay tàng hình.                                                          C. Tàu ngầm, thủy lôi. 

B. Xe tăng, xe bọc thép.                                                       D. Xe tăng, máy bay,hơi độc. 

 

Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại 

Câu 1. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức trong buổi đầu thời cận đại là 

A.Mô-da.              B. Trai-cốp-xki.                 C. Bét-to-ven.                          D. Pi-cát-xô. 

Câu 2. Nhà văn tiêu biểu cho nền văn học Pháp thế kỉ XIX- XX là 

A.Lép-tôn-xtôi .                 B.Vích-to Huy-gô.              C. Lỗ Tấn.              D. Mác Tuên. 

Câu 3. Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Lép-tôn-xtôi là 

A. "Những người khốn khổ".  

B. "Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoay-ơ". 

C."Chiến tranh và hòa bình".  

D. "Những người I-nô-xăng đi du lịch". 

Câu 4. Vở balê “ Hồ thiên nga” là sáng tác của ai ? 

A. Mô- da.                    B. Bét- tô-ven.               C. Trai- cốp- xki.                 D. Sô- panh. 

Câu 5. Lê- nin đã đánh giá các tác phẩm của ai như “ tấm gương phản chiếu cách mạng Nga” ? 

A. Lép-tôn-xtôi.               B.Vích-to Huy-gô.                    C. Lỗ Tấn.             D. Mác Tuên. 

Câu 6. Tư tưởng “ Triết học Ánh sáng” thế kỉ XVII- XVIII có tác dụng gì ? 

A. Dọn đường cho cách mạng Pháp 1789 thắng lợi. 

B. Kìm hãm Cách mạng Pháp phát triển. 

C. Kêu gọi mọi người đấu tranh bằng vũ lực. 

D. Hạn chế ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến. 

Câu 7.Trong bối cảnh lịch sử từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII được gọi là 

A.buổi đầu thời cận đại.                                            C. buổi đầu thời hiện đại. 

B. kết thúc thời cận đại.                                            D. trung kì thời cận đại. 

Câu 8.Từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là thời kì đánh dấu 

A. sự khủng hoảng của chế độ phong kiến. 

B. sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản. 

C. sự phát triển của chế độ phong kiến. 

D. sự phát triển của chủ nghĩa thực dân phương Tây. 

Câu 9.Nhà văn hóa lớn của Ấn Độ đạt giải Nô ben năm 1913 là ai? 

A. Lỗ Tấn.                         B.Ta go                C.Hô-xê Ri-đan.                 D.Hô-xê Mác-ti. 

Câu 10.Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII? 

A.Lê Hữu Trác.         B.Nguyễn Trường Tộ.            C.Lê Quý Đôn.           D.Lê Văn Hưu. 

 

Bài 9: cách mạng tháng Mười Nga 1917 

Câu 1. Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 như thế nào? 

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

B. Đầy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc. 

C. Tham chiến một cách có điều kiện. 

D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận. 

Câu 2. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền 

kinh tế như thế nào? 



 

 

A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. 

B. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ. 

C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng. 

Câu 3. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là? 

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. 

B. Cách mạng vô sản. 

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

D. Cách mạng văn hóa. 

Câu 4. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga 1917 là gì? 

A. Khởi nghĩa từng phần. 

B. Biểu tình thị uy. 

C. Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. 

D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Câu 5. Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là? 

A. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. 

B. Quân đội cũ nổi dậy chống phá. 

C. Các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga. 

D. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng. 

Câu 6. Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là? 

A. Thể chế quân chủ chuyên chế.                                 C. Thể chế quân chủ lập hiến. 

B. Thể chế Cộng hòa.                                                    D. Thể chế Xã hội chủ nghĩa. 

Câu 7. Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng? 

A. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ. 

B. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền cũ. 

C. Duy trì bộ máy chính quyền cũ. 

D. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh. 

Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu mở đường giải quyết sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân 

tộc ở Việt Nam? 

A. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước 1911. 

B. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin 7/1920. 

C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 12/1920. 

D. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh 

Câu 9. “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải 

phóng chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc rút ra chân lý đó dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng nào 

sau đây? 

A. Cách mạng DTDC ND Trung Hoa                           C. Cách mạng Tháng Mười Nga. 

B. Cách mạng Tư sản Pháp.                                           D. Cách mạng Tháng Hai ở Nga. 

Câu 10. Trên tờ báo sự thật, số ra ngày 27/1/1924, Nguyễn Ái Quốc có viết: Khi còn sống, Người 

là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho 

chúng ta đi tới cuộc cách mạng XHCN”.  Nguyễn Ái Quốc đang nói về ai? 

A. Phiden Catxtro.             B. Mao Trạch Đông.                  C. Lenin.            D. Các Mác. 

II: phần tự luận: 



 

 

Câu 1: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga. 

Câu 2: Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam? 

 

Bài 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1921 – 1941 ) 

I: Phần trắc nghiệm 

Câu 1. Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới”mà nước Nga thực hiện là  

A. Nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế về mọi mặt. 

B. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân. 

C. Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước . 

D. Thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân. 

Câu 2. Nhân dân Liên xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế 

hoạch 5 năm lần thứ 3 vì 

A. các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước. 

B. Liên xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNHX trước thời hạn. 

C. Liên xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn. 

D. phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6/1941. 

Câu 3. Vì sao việc thực hiện chính sách kinh tế mới ( NEP ) lại bắt đầu từ nông nghiệp ? 

A. Vì nông dân chiến tuyệt đối trong xã hội. 

B. Vì nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong xã hội. 

C. Vì chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình. 

D. Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước. 

Câu 4. Tại sao để thực hiện xây dựng CNXH nhân dân Liên Xô phải tiến hành công nghiệp 

hoá ? 

A. Công nghiệp hoá thành công sẽ làm cho Mĩ nể sợ. 

B. Công nghiệp hoá sẽ trang bị cơ sở vật chất cho Liên xô. 

C. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô trở thành cương quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới. 

D. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp 

XHCN. 

Câu 5. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai của Liên Xô đều hoàn thành vượt  thời gian 

chứng tỏ điều gì ? 

A. Đã phát huy hết khả năng, trí tuệ và tinh thần của người lao động trong công cuộc xây dựng 

CNXH. 

B. Sự nóng vội đốt cháy giai đoạn của Liên Xô trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

C. Liên Xô đã trở thành 1 cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới. 

D. Liên Xô đã hoàn thành triệt để công nghiệp hoá đất nước. 

Câu 6. Từ 1922 đến1933 nhiều nước trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao 

với Liên Xô điều này chứng tỏ  

A. Liên Xô trở thành thị trường tiềm năng đối với nền kinh tế các nước lớn. 

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

C. mâu thuẫn giữa TBCN và XHCN đã chấm hết. 

D. các nước đế quốc đã nể sợ Liên xô. 

Câu 7. Công cuộc xây dựng CNXH đặt ra yêu cầu gì đối với các dân tộc trên lãnh thổ nước Nga 

Xô viết ? 



 

 

A. Một, hai dân tộc liên minh với nhau giành quyền lực. 

B. Liên minh, đoàn kết với nhau nhằm tăng cường sức mạnh. 

C. Độc lập với nhau để phát huy sức mạnh của mỗi dân tộc. 

D. Liên kết với các nước bên ngoài để nhận sự giúp đỡ. 

Câu 8. Trong những năm 1925- 1941, cơ cấu giai cấp trong xã hội Liên Xô thay đổi như thế 

nào ? 

A. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

B. Giai cấp tư sản và nhân dân lao động. 

C. Giai cấp nông dân và giai cấp tư sản.  

D. Giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động. 

Câu 9. Đến năm 1940, Liên Xô bao gồm bao nhiêu nước cộng hòa ? 

A. 20 nước.                         B. 18 nước                    C. 15 nước.                    D. 10 nước. 

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau : 

«  Tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên Xô là (1) về mọi mặt và (2) của các dân tộc, 

sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là xây dựng thành công CNXH. » 

A. (1) sự bình đẳng, (2) quyền tự quyết.                               C. (1) sự hợp tác, (2) quyền độc lập. 

B. (1) sự nhất trí ,(2) quyền dân tộc.                                     D. (1) sự cộng tác, (2) quyền dân chủ.      

Bài 11 : Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 

 Câu 1. Hội nghị nào kí kết các hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất? 

A. Hội nghị Ianta.                                              C. Hội nghị hòa bình tại Vecxai. 

B. Hội nghị hòa bình Vecxai–Oasinhtơn.         D. Hội nghị hòa bình tại Oasinh tơn. 

Câu 2.Tổ chức quốc tế nào ra đời để duy trì trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A.Tổ chức Liên hợp quốc.                                         C.Hội liên hiệp quốc tế mới. 

B.Hội quốc Liên.                                                        D. Hội liên hiệp tư bản. 

Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) diễn ra đầu tiên ở đâu? 

A.Anh.                          B. Mĩ.                                C.Pháp.                            D.Đức. 

 Câu 4. Quan hệ giữa các nước tư bản trong hệ thống Vecxai – Oasinh tơn chỉ là tạm thời và rất 

mong manh vì 

A. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận. 

B. bất đồng và mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận. 

C. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận, thuộc địa. 

D. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước thuộc địa. 

Câu 5. Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã 

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

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

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

D. làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi. 

Câu 6.Các nước Anh, Pháp, Mĩ tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 

bằng biện pháp nào? 

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

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

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



 

 

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

Câu 7.Các nước Đức, Ý, Nhật tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 

bằng biện pháp nào? 

A. Giảm giá bán cho nhân dân mua với hình thức trả góp. 

B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng mọi hoạt động sản xuất. 

C. Thiết lập chế độ độc tài phát xít và phát động chiến tranh phân chia lại thế giới. 

D. Tiến hành những cải cách kinh tế xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị. 

Câu 8.Hội Quốc liên ra đời nhằm mục đích gì? 

A. Duy trì một trật tự thế giới mới. 

B. Bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới. 

C. Giải quyết tranh chấp quốc tế. 

D. Giải quyết tranh chấp giữa các nước thắng trận.  

Câu 9. Tại sao Đức,Ý, Nhật bản lại đi theo con đường phát xít hoá bộ máy nhà nước? 

A.Vì cay cú sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất. 

B.Vì có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường. 

C.Vì phát xít hoá bộ máy nhà nước mới có điều kiện để khôi phục kinh tế. 

D. Đó là những nước quân phiệt hiếu chiến. 

Câu 10. Thực chất của hệ thống Vecxai – Oa sinh tơn là 

A. sự phân chia thế giới, phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận. 

B. xác lập sự áp đặt nô dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước bại trận. 

C. xác lập sự áp đặt nô dịch đối với các nước bại trận, thuộc địa và phụ thuộc. 

D. xác lập sự áp đặt nô dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước thuộc địa. 

 

II : Phần tự luận 

Câu 1 Nét nổi bật trong giai đoạn thứ 2 của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì? Vì sao 

Mĩ tham gia chiến tranh muộn ? 

Câu 2. Từ kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) em hãy rút ra bài học bảo vệ hòa 

bình thế giới ngày nay ? 

Câu 3:  Tại sao những nhà triết học Ánh sáng thế kỉ XVI-XVIII được xem là những người đi trước dọn 

đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi? 

Câu 4. Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật(tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội 

đương thời của tác phẩm đó.  

Câu 5: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga. 

Câu 6: Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam? 

Câu 7. Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên ? 

Câu 8. Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922- 1933 ? 

Những thành tựu đó chứng tỏ điều gì ? 

Câu 9. Trình bày nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Rút ra nhận xét về hậu quả của 

cuộc khủng hoảng đối với các nước tư bản. 

 

HẾT 

 

 


