
 

Phần 1: Trắc nghiệm 

- Trung Quốc giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX 

- Nhật Bản giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX 

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) 

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu trang bảo vệ cách mạng 

(1917 – 1921) 

Phần 2: Tự luận 

* Nội dung kiến thức: 

_ Nhật Bản giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX 

_ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) 

_ Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng 

(1917 – 1921) 

* Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung chính của cuộc Cải cách 

Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868? 

Câu 2: Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất 

1914 – 1918? 

Câu 3: Trình bày tình hình nước Nga trước cách mạng? 

Câu 4: Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng tháng Mười ở nước 

Nga năm 1917? 

Câu 5: Nêu tình hình của Nhật Bản trong từ giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX? 

Câu 6: Trình bày nguyên nhân, diễn biễn và kết quả cuộc chiến tranh thế giới lần 

thứ nhất (1914 – 1918)? 

Câu 7: Sau cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917, tình hình chính trị của 

nước Nga diễn ra như thế nào? Em hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến Cách 

mạng tháng Mười ở nước Nga năm 1917? 

Câu 8: Phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười ở nước Nga năm 

1917? 
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