
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

  

Đề thi gồm có 2 trang 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

Năm học: 2017 – 2018 

Môn LỊCH SỬ – Khối: 11 

Thời gian: 30 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

  Họ và tên: ……………………………………………………. Số báo danh: 

………………………    

  

Mã đề: 145 

  Câu 1. Tư bản Pháp đã làm gì để chuẩn bị xâm lược Việt Nam? 

       A. Truyền bá đạo Thiên chúa.                                   

       B. Mở rộng giao thương với Việt Nam. 

       C. Đưa lực lượng hải quân vào vùng biển Việt Nam. 

       D. Xúi giục giáo dân chống lại triều đình nhà Nguyễn. 

 Câu 2. Giữa thế kỷ XIX chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng 

 A. khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.       B. có nền công - thương nghiệp phát triển. 

C. ổn định và phát triển.                    D. phát triển nhanh chóng.        

 Câu 3. Nguyên nhân quan trọng nhất làm thất bại chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" 

của Pháp ở Đà Nẵng là 

       A. việc tiếp tế lương thực thuốc men khó khăn. 

       B. khí thế kháng chiến sôi sục trong nhân dân cả nước. 

       C. không quen thuộc địa hình, địa thế ở Việt Nam. 

       D. quân Pháp không quen với thời tiết, bị đau ốm nhiều. 

 Câu 4. Bộ máy nhà nước thời Nguyễn mang tính chất 

A. nhà nước quân chủ lập hiến.                 B. nhà nước phong kiến phân quyền        

C. nhà nước quân chủ chuyên chế.         D. nhà nước dân chủ.                                             

 Câu 5. Nguyên cớ để thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam là 
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A. vua Tự Đức mất.             B. lực lượng giáo dân ủng hộ.                                    

C. nhà Nguyễn cấm đạo Thiên chúa.         D. vương triều Tây Sơn sụp đổ.          

 Câu 6. Ý nào sau đây không thuộc nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862? 

       A. nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ. 

       B. bồi thường chiến phí 280 vạn lạng bạc. 

       C. triều đình Huế chính thức thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kỳ. 

       D. Việt Nam mở các cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp tự do buôn 

bán. 

 Câu 7. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên khi xâm lược Việt 

Nam? 

       A. Vì Đà Nẵng là cổ họng kinh thành Huế. 

       B. Vì  quân triều đình ở Đà Nẵng rất ít. 

       C. Vì Đà Nẵng có tiềm lực kinh tế.                                    

       D. Vì Đà Nẵng có cảng nước sâu, gần kinh thành Huế. 

 Câu 8. Vào những năm 1918 - 1922 phong trào chống Anh dâng cao tại Ấn Độ là 

       A. Gandhi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.   B. mở rộng xâm lược Ấn Độ. 

       C. thực dân Anh tiếp tục tăng cường, đàn áp.         D. Đảng Cộng sản Ấn Độ được 

thành lập. 

 Câu 9. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh ngày 15/8/1945 tác động như thế nào 

đến Việt Nam? 

       A. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. 

       B. Bùng nổ cao trào kháng Pháp - Nhật giành độc lập. 

       C. Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng trung ương. 

       D. Cao trào kháng Nhật cứu nước. 

 Câu 10. Tính chất quân chủ chuyên chế của bộ máy chính trị triều Nguyễn được thể hiện 

ở chỗ 

       A. quyền lực tập trung trong tay hội đồng cơ mật. 

       B. quyền lực tập trung trong tay các đại thần. 
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       C. hầu hết quan lại trong triều rất bảo thủ và cuồng bạo. 

       D. quyền lực tập trung trong tay nhà vua. 

 Câu 11. Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì? 

       A. Tích cực thực hiện "vườn không nhà trống". 

       B. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế. 

       C. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp. 

       D. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp. 

 Câu 12. Nguyên nhân sâu xa để thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam là  

       A. khai hóa văn minh cho triều Nguyễn.                  B. truyền  đạo Ki tô giáo. 

       C. giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn.                  D. để mở rộng thị trường. 

 Câu 13. Khả năng phòng thủ đất nước bị giảm sút, quốc phòng yếu kém trong bối cảnh 

các nước phương Tây đang tìm cách xâm lược là trách nhiệm của 

       A. giáo dân Việt Nam.                    B. nông dân Việt Nam.               

  C. của văn thân, sĩ phu.                     D. triều đình nhà Nguyễn. 

 Câu 14. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày 3 tháng 9/1939, với sư ̣kiêṇ là 

       A. Đức tấn công Liên Xô.                                        B. Đức tấn công Balan. 

       C. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.                         D. Đức tấn công Anh, Pháp. 

 Câu 15. Giữa thế kỷ XIX Việt Nam là 

       A. một nước thuộc địa của Pháp.                 B. một nước phụ thuộc vào Pháp. 

       C. thuộc địa của Tây Ban Nha.     D. quốc gia phong kiến độc lập có chủ quyền 

 Câu 16. Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Hình thành trật tự thế giới hai cực.    

B. Làm sụp đổ hệ thống Versailles - Washington. 

C. Làm thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. 

D. Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít. 

 Câu 17. Chủ trương phòng ngự bị động của quan, quân triều đình nhà Nguyễn đã dẫn 

đến hậu quả gì? 
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       A. Nhà Nguyễn có sự phân hóa tư tưởng chủ hòa làm lòng dân li tán. 

       B. Pháp có cơ hội tập trung lực lượng đưa ra chiến trường Đà Nẵng. 

       C. Phong trào kháng chiến của nhân dân Gia Định gặp khó khăn. 

       D. Pháp có điều kiện củng cố lực lượng mở rộng đánh chiếm Nam Kỳ. 

 Câu 18. Sư ̣kiêṇ nước Đức ký văn bản đầu hàng không điều kiêṇ ngày 9/5/1945 có ý 

nghĩa gì? 

       A. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở Châu Âu. 

       B. Liên xô đa ̃giành thắng lơị hoàn toàn. 

       C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới. 

       D. Chủ nghĩa phát xít hoàn toàn bị tiêu diệt. 

 Câu 19. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ 

sang tấn công là 

A. trận Moskva.                 B. trận Kursk.                  

C. trận công phá Berlin.     D. trận Stalingrat.        

 Câu 20. Tư tưởng nào được truyền vào Trung Quốc sau phong trào Ngũ tứ? 

       A. Tư tưởng phong kiến bảo thủ.        B. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản. 

       C. Chủ nghĩa Marx Lenin.                      D. Tư tưởng tiến bộ trên thế giới. 

 Câu 21. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ 

       A. đánh đổ phong kiến sang đánh đổ đế quốc. 

       B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

       C. cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc. 

       D. cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản. 

 Câu 22. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít? 

       A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít.    B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô. 

       C. Nhân dân các nước thuộc địa.       D. Ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh. 

 Câu 23. Chế độ chính trị của triều đình nhà Nguyễn bảo thủ lạc hậu là do 

       A. thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng không giao thương buôn bán với bên ngoài. 
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       B. triều Nguyễn quá đề cao Nho giáo, xem trật tự phong kiến là bất di bất dịch. 

       C. không có sĩ phu tiến bộ nào mạnh dạn đề nghị cải cách bộ máy nhà nước. 

       D. nhà Nguyễn chưa bao giờ tiếp xúc với người phương Tây. 

 Câu 24. Tại hội nghị Munich (Đức), Anh và Pháp đa ̃có đôṇg thái như thế nào? 

       A. Tiếp tuc̣ nhân nhươṇg Đức, trao cho Đức vùng Sudeten của Tiêp̣ Khắc. 

       B. Cắt môṭ phần lañh thổ của hai nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô. 

       C. Kêu goị đoàn kết chống chủ nghiã phát xít , bảo vệ vùng Sudeten của Tiệp Khắc. 

       D. Quyết điṇh liên kết với Liên Xô chống laị Đức và Italia. 

Phần tự luận  

Câu 1: (2.5 điểm) 

1.1. Trình bày diễn biến Pháp xâm lược Việt Nam từ 1859 – 1867  vào bảng sau. 

Hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn. 

  

THỜI 

GIAN 

SỰ KIỆN 

2/1859 ………………………………………………………………………………

…………….. 

17/2/1859 ………………………………………………………………………………

…………….. 

Cuối năm 

1860 

………………………………………………………………………………

…………….. 

23/2/1861 ………………………………………………………………………………

…………….. 

5/6/1862 ………………………………………………………………………………

…………….. 

6/1867 ………………………………………………………………………………

……………………………. 

  

1.2. Nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn: 
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Câu 2: (1.5 điểm) 

Để buộc Nhật phải đầu hàng, theo em, Mỹ có cần phải thả 2 quả bom nguyên tử 

xuống Nhật Bản hay không? Tại sao? 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

 NĂM HỌC 2017 – 2018 

MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 11  

1. Phần trắc nghiệm: (6.0 điểm)  

145 179 213 247 

1 C 1 D 1 C 1 D 

2 A 2 D 2 D 2 D 

3 B 3 A 3 A 3 C 

4 C 4 A 4 C 4 B 

5 C 5 A 5 B 5 B 

6 C 6 D 6 B 6 B 

7 D 7 C 7 C 7 B 

8 C 8 B 8 D 8 A 

9 A 9 B 9 B 9 A 

10 D 10 D 10 D 10 B 

11 A 11 D 11 C 11 B 

12 D 12 C 12 A 12 C 

13 D 13 A 13 D 13 A 

14 C 14 D 14 D 14 B 

15 D 15 A 15 D 15 A 

16 C 16 D 16 A 16 A 

17 A 17 D 17 C 17 B 

18 A 18 D 18 B 18 B 
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19 D 19 B 19 B 19 D 

20 C 20 B 20 C 20 C 

21 B 21 A 21 C 21 B 

22 D 22 B 22 A 22 D 

23 A 23 C 23 B 23 D 

24 A 24 B 24 D 24 A 

 Phần tự luận: (4.0 điểm)  

Câu Đáp án Điểm 

1 Trình bày diễn biến Pháp xâm lược Việt Nam từ 1859 – 1867 vào bảng sau. Hãy 

nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn. 

2.5 

  

2/1859 Quân Pháp kéo vào Gia Định vì thất bại ở Đà Nẵng. 

  

17/2/1859 Quân Pháp đánh thành Gia Định. Quân triều đình rút lui. Đến trưa, 

Tổng đốc Võ Duy Ninh tự tử. 

Cuối năm 

1860 

Pháp kéo quân từ Trung Quốc về Gia Định, tập trung lực lượng 

đánh quân ta. 

23/2/1861 Quân Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa. Quân triều đình chống cự 

quyết liệt nhưng do hỏa lực của địch quá mạnh nên cuối cùng Đại 

đồn Chí Hòa thất thủ. 

5/6/1862 Triều Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp 

  

6/1867 Quân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà 

Tiên) không tốn 1 viên đạn. Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự 

tử 

1.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn: 

- Trong thời gian đầu, vua quan triều đình nhà Nguyễn hợp tác với nhân dân, cùng 

nhân dân chống Pháp. 

1.0 
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- Từ năm 1859, quan quân triều đình tỏ ra bạc nhược, từng bước nhượng bộ rồi đi 

đến đầu hàng thực dân Pháp.  

2 Để buộc Nhật phải đầu hàng, theo em, Mỹ có cần phải thả 2 quả bom nguyên tử 

xuống Nhật Bản hay không? Tại sao? 

1.5 

- Để buộc Nhật phải đầu hàng, Mỹ không cần phải thả 2 quả bom nguyên tử xuống 

Nhật Bản. 

- Vì: Trong cùng thời gian này, quân Nhật đã bị lực lượng Đồng minh đánh bại trên 

bộ, trên biển và trên không.  

0.5 

1.0 
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