
Trường THPT Thuận Thành số 1 
Đề Cương ôn tập học kì I năm học 2019 - 2020 

Môn: Lịch sử 11 
Bài 1 : Nhật Bản 
1. Nêu hoàn cảnh, nội dung, tính chất, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ? 
Bài 2: Ấn Độ 
1. Trình bày về sự thành lập Đảng Quốc. Vai trò của đảng trong phong trào đấu tranh 
của nhân dân Ấn Độ ? 
Bài 3: Trung Quốc 
1. Vài nét về tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội ? 
2. Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi ? 
Bài 4: Các nước Đông Nam Á 
- Khái quát cuộc cải cách của vua Rama V ở Xiêm? Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở 
ĐNA không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ? 
Bài 5: Châu Phi và Khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX) 
1. Âm mưu và những thủ đoạn của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh như thế nào? 
Bài 6 : Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 
1. Nguyên nhân, kết cục của Chiến tranh thế giới lần I ? 
2. Tại sao Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ? 
Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại 
1. Trình bày những thành tựu văn hóa ở buổi đầu thời Cận đại. 
2.  Những thành tựu văn học từ đầu thế kỉ XIX – đến đầu thế kỉ XX và tác dụng của nó? 
Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga  
1 .Lập bảng so sánh cách mạng tháng Hai với cách mạng tháng Mười với cách mạng tư 
sản đầu thời cận đại ? 
Bài 10 : Liên xô xây dựng CNXH 
1. Hoàn cảnh, nội dung, tác dụng,ý nghĩa của chính sách Kinh tế mới ?  
Bài 11: Các nước TBCN giữa hai cuộc chiến tranh 
1. Nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ? 
2. Các nước tư bản đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng những cách 
nào? Vì sao có sự khác biệt đó? 
Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh 
1. Chính phủ Hít – le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, đối ngoại ntn trong 
những năm 1933- 1939 ? 
Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh 
1. Nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với nước Mĩ ? Nội dung, tác 
dụng của của Chính sách mới ? 
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