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PHÒNG GD& ĐT TĨNH GIA    

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 

                                                                MÔN: LỊCH SỬ 8 - NĂM HỌC: 2018- 2019 

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm).  Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B C D B C B A 

 

II. Tự luận (6,0 điểm) 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 * Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam : 

- Cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển, Pháp cần nguyên liệu và 

thị trường, đẩy mạnh xâm lược thuộc địa... 

- Việt Nam có vị trị địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên, nguồn lao động dồi 

dào. Chế độ phong kiến Việt Nam suy yếu... 

- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, ngày 1/9/1858 quân Pháp nổ súng đánh Đà 

Nẵng, mở đầu xâm lược nước ta. 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

2 * Những thay đổi của giai cấp địa chủ và nông dân dưới thời thuộc 

Pháp: 

- Giai cấp địa chủ phong kiến: số lượng ngày càng đông, đa số đầu hàng, 

làm tay sai cho thực dân Pháp, áp bức, bóc lột nhân dân. Tuy nhiên, một 

số địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước. 

- Giai cấp nông dân: bị thực dân, phong kiến tước đoạt ruộng đất, bị phá 

sản. Cuộc sống của họ cơ cực trăm bề, một bộ phận ở lại nông thôn làm 

tá điền.., một số ra thành thị kiếm sống... một số vào làm việc trong các 

hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp... trở thành công nhân.  Họ căm ghét chế độ 

bóc lột của thực dân, phong kiến nên có ý thức dân tộc sâu sắc. Họ sẵn 

sàng hướng ứng tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

*Cùng với sự xuất hiện các đô thị, những tầng lớp, giai cấp mới đã ra 

đời như: Tư sản, Tiểu tư sản, Công nhân. 

 

 

1,0 điểm 

 

 

1,5 điểm 

 

 

 

 

 

 

0,5 điểm 

3 * Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu 

nước mới vì: 

- Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/05/1890, trong một gia đình trí thức 

yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An… 

- Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà bị mất vào tay thực 

dân Pháp, nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng nổ ra liên tiếp 

nhưng đều thất bại... Tuy khâm phục con đường cứu nước của các bậc 

tiền bối như: Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… 

nhưng người không tán thành con đường cứu nước của họ.  

- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, nên Người quyết định ra đi tìm 

con đường cứu nước mới cho dân tộc. Ngày 5/6/1911, người thanh niên 

Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng sang phương Tây để “ tìm 

hiểu xem họ làm như thế nào để về giúp đồng bào mình”...  

 

 

0,25 điểm 

 

0,75 điểm 
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