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I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Bài 9. Cách mạng Tháng Mƣời Nga năm 1917 

-  Nước Nga năm 1917 diễn ra 2 cuộc cách mạng đều do Đảng Bôn-sê-vich lãnh đạo nhưng lại có 2 tính chất 

khác nhau ( Tư sản kiểu mới và Vô sản). 

- Ý nghĩa và ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cục diện chính trị thế giới và phong trào 

cách mạng thế giới. 

Bài 10. Liên Xô xây dựng CNXH ( 1921 – 1941) 

- Hoàn cảnh, nội dung và tác dụng của chính sách kinh tế mới (NEP). 

- Liên Xô xây dựng XHCN (1921 – 1941): Những kế hoạch 5 năm và quan hệ ngoại giao của Liên Xô trong 

thời kỳ 1921 – 1941. 

Bài 11. Tình hình các nƣớc tƣ bản giữa 2 cuộc CTTG ( 1918 – 1939) 

- Trật tự Vec-xai, Oa-sinh-tơn ( hoàn cảnh, đặc điểm) 

- Khủng hoảng kinh tế thế giới ( nguyên nhân, đặc điểm, hệ quả). 

Bài 12. Nƣớc Đức giữa 2 cuộc CTTG ( 1918 – 1939) 

- Tình hình nước Đức trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933) 

- Nước Đức trong những năm 1933 – 1939. 

Bài 13. Nƣớc Mĩ giữa 2 cuộ CTTG ( 1918 – 1939) 

- Tình hình nước Mĩ trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933) 

- Cuộc cải cách của Tổng thống Ru-dơ-ven 

II. TRẮC NGHIỆM 

Bài 9: cách mạng tháng Mƣời Nga 1917 

Câu 1. Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc CTTG thứ nhất 1914-1918 nhƣ 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. 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 3. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga 1917 là gì? 

A. Khởi nghĩa từng phần. C. Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. 

B. Biểu tình thị uy.  D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Câu 4. Tình trạng chính trị của nƣớc 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 5. Thể chế chính trị của nƣớc 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 6. Sự kiện nào đánh dấu mở đƣờng giải quyết sự khủng hoảng về đƣờng 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 7. “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 dƣới sự ảnh hƣởng 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 8. 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. 

 

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

Câu 9. Ý nghĩa cơ bản của “Chính sách kinh tế mới”mà nƣớc 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 10. Nhân dân Liên xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nƣớc 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 CNXH 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 11. Tại sao để thực hiện xd 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 12. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai của Liên Xô đều hoàn thành vƣợt  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 13. Từ 1922 đến1933 nhiều nƣớc 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 14. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tƣ 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 nƣớc tƣ bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 

Câu 15. Hội nghị nào kí kết các hòa ƣớc và các hiệp ƣớc phân chia quyền lợi sau CTTG 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 16. 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 17. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) diễn ra đầu tiên ở đâu? 

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

Câu 18. Quan hệ giữa các nƣớc tƣ 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 19. Các nƣớc 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 20. Các nƣớc 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 21. 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. 

Câu 22. Trật tự thế giới đƣợc thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất cònđƣợc gọi là 

A.Trật tự hai cực Ianta.  B.Trật tự đa cực. 

C. Trật tự Vecxai – Oa sinh tơn.  D. Trật tự đa cực. 

Câu 23. Trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai – Oasinhtơn đƣợc thiết lập vào thời điểm nào? 

A. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc B. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

C. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.   D. Sau khi cách mạng Tháng Mười Nga thành công. 

 

Bài 12. Nƣớc Đức giữa 2 cuộc CTTG ( 1918 – 1939) 



 

 

Câu 24. Những lĩnh vực kinh tế nào đƣợc Hít-le tăng cƣờng để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ 

nhu cầu quân sự? 

A. công nghiệp và giao thông vận tải.  B. giao thông vận tải và xây dựng đường xá. 

C. giao thông vận tải và dịch vụ.  D. công nghiệp và nông nghiệp. 

Câu 25. Những nƣớc nào đạt đƣợc nhiều lợi ích nhất theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn? 

A. Anh, Pháp, Mĩ, Ba Lan.  B. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha. 

C. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản.  D. Mĩ, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha. 

Câu 26. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau là  

A. Mĩ-Anh-Đứcvà Nhật-Ý-Pháp. B. Mĩ-Ý-Nhật và Anh-Pháp-Đức. 

C. Mĩ-Anh-Pháp và Đức-Ý-Nhật. D. Đức-Áo-Hung-Ý và Anh-Pháp-Nga. 

Câu 27. Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 – 1933 là 

A. Đảng trung tâm.  B. Đảng Công nhân quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã). 

C. Đảng liên minh dân chủ thiên chúa giáo. D. Đảng liên minh xã hội thiên chúa giáo. 

Câu 28. Nền công nghiệp Đức trong những năm 1933 – 1939 đứng hàng 

A. thứ hai châu Âu sau Anh.   B. thứ 3 châu Âu sau Anh. Pháp. 

C. thứ 4 Châu Âu sau Anh. Pháp, Liên xô D. thứ nhất châu Âu, vượt qua cả Anh, Pháp, Italia. 

Câu 29. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã tác động đến nền kinh tế Đức nhƣ thế nào? 

A. Không tác động, ảnh hưởng gì đến nước Đức. 

B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức. 

C. Làm cho phong trào công nhân phát triển nhanh chóng. 

D. Tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng. 

Câu 30. Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là  

A. Công nghiệp quân sự.            B. Công nghiệp giao thông vận tải. 

C. Công nghiệp nhẹ.                     D. Công nghiệp nặng. 

Câu 31. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc các nƣớc thắng trận đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở 

Vecxai và Oasinhtơn để kí kết các hiệp ƣớc 

A.phân chia quyền lợi.  B. phân chia quyền lợi chính trị. 

C. thiết lập các tổ chức quân sự. D. bàn cách hợp tác về quân sự. 

Câu 32. Quan hệ giữa các nƣớc tƣ 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 33. Tại sao Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên vào 10-1933? 

A. Để tự do phát triển kinh tế.  B. Để tự do chuẩn bị cho chiến tranh.  

C. Để tự do trong hoạt động đối ngoại. D. Để cải cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 

Câu 34. 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 35. Các nƣớc 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 36. Các nƣớc 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 37. Để thiết lập nền chuyên chính độc tài, chính phủ Hí -le đã làm gì? 

A. Ám sát tổng thống Hin-đen-bua để lên cầm quyền. 

B. Rút ra khỏi Hội Quốc liên để tự do chuẩn bị cho chiến tranh. 

C. Không sản xuất công nghiệp nhẹ, chủ yếu phát triển công nghiệp nặng. 

D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản. 

Bài 13, Nƣớc Mĩ giữa 2 cuộc CTTG ( 1918 – 1939). 

Câu 38. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào? 

 A. Mĩ.  B. Anh. C. Pháp. D. Đức. 

Câu 39. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào? 

 A. Tài chính ngân hàng. B. Nông nghiệp. C. Công nghiệp. D. Thương nghiệp. 

Câu 40. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm 

 A. 1929.  B. 1931.  C. 1932.  D. 1933. 

Câu 41. Tổng thống nào đề ra “Chính sách mới”? 

 A. Rudơven.  B. Lincon.  C. Truman.  D. Obama. 

Câu 42. Nước Mĩ đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933? 

 A. Thực hiện “Chính sách kinh tế mới”.  B. Thực hiện “Chính sách mới”. 

 C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước.   D. Dân chủ hóa lao động. 

Câu 43. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là 

 A. Lincon.  B. Rudơven.  C. Truman.  D. Oasinhton. 

Câu 44. Chính sách đối ngoại của Mĩ với khu vực Mĩ Latinh trong những năm 1929 – 1939 là 

 A. “Cây gậy và củ cà rốt”.  B. “Chính sách láng giềng thân thiện”. 

 C. “Ngoại giao đồng đôla”.  D. “Cam kết và mở rộng”. 

Câu 45. Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ? 

 A. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận. B. Hàng hóa dư thừa, cung vượt quá cầu. 

 C. Sức mua của nhân dân giảm sút.  D. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng vọt. 

Câu 46. Số người thất nghiệp ở Mĩ lên tới mức cao nhất trong những năm 1932 – 1933 là do 

 A. phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng. 

 B. các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và bị phá sản. 

 C. khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 lên tới đỉnh điểm. 

 D. sụt giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán. 



 

 

Câu 47. Hậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Mĩ là 

 A. nạn thất nghiệp, phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng. 

 B. đe dọa sự tồn tại của thể chế dân chủ tư sản. 

 C. chấm dứt thời kì hoàng kim của nền kinh tế Mĩ. 

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

Câu 48. Mĩ thực hiện “Chính sách láng giềng thân thiện” với các nước Mĩ Latinh nhằm mục đích 

 A. hình thành liên minh chống Liên Xô.  B. củng cố địa vị của Mĩ ở khu vực này. 

 C. biến khu vực này thành “sân sau” của Mĩ.  D. xoa dịu mâu thuẫn trong lòng nước Mĩ. 

Câu 49. Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (tháng 11/1933) nhằm 

 A. đáp ứng lợi ích của nước Mĩ.  B. hình thành liên minh chống phát xít. 

 C. xoa dịu mâu thuẫn trong lòng nước Mĩ. D. từ bỏ lập trường chống cộng sản. 

Câu 50. Đạo luật quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của Tổng thống Mĩ Rudơven là đạo luật 

 A. về ngân hàng.  B. Phục hưng công nghiệp. 

 C. điều chỉnh nông nghiệp. D. phát triển thương nghiệp. 

Câu 51. Ý nghĩa của “Chính sách mới” do Tổng thống Rudơven đề ra đối với nền kinh tế Mĩ là 

 A. thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. 

 B. trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. 

 C. nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại. 

 D. giải quyết được nạn thất nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân. 

III. 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? 

Câu (3). Trình bày hoàn cảnh ra đời của Chính sách kinh tế mới  ( NEP ) ? 

Câu (4). Nêu những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới ( NEP ) ? 

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

Câu (6). 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 (7). Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới và Việt Nam ? 

Câu (8). 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. 

Câu (9). Vân dụng kiến thức về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ để giải thích biểu đồ tỉ lệ người 

thất nghiệp và biểu đồ thu nhập quốc dân ở nước này (SGK Lịch sử 11/71, 72) trong thập niên 20, 30 thế kỉ 
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Câu (10). Trong những năm 1933-1939, Chính phủ Hit-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối 

ngoại như thế nào? Đánh giá hậu quả của việc thực hiện những chính sách đó. 

----------------------------- Hết ------------------------------ 


