
I. Mục tiêu cần đạt 

1. Kiến thức:  

- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh từ tuần 1 đến tuần 6, bao gồm các nội 

dung sau: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên; Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ 

XVIII; Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới; Công xã Pa ri 

1871; Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX; Chủ đề: Phong 

trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX. 

2. Năng lực  

- Học sinh rèn được kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện và hiện tượng 

lịch sử. 

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để làm bài. 

3. Phẩm chất 

- Thái độ làm bài nghiêm túc. 

- Tôn trọng những giá trị của nhân loại. 

II. Ma trận:  

 

Nội dung 

Mức độ câu hỏi  

Tổng Nhận biết 

(40%) 

Thông hiểu 

(40%) 

Vận dụng  

(20%) 

1. Những cuộc cách 

mạng tư sản đầu tiên 
2 câu 2 câu 1 câu 

5 câu 

(1.75 điểm) 

2. Cách mạng tư sản 

Pháp thế kỉ XVIII 
2 câu 2 câu 1 câu 

5 câu 

(1.75 điểm) 

3. Chủ nghĩa tư bản 

được xác lập trên 

phạm vi toàn thế 

giới 

2 câu 2 câu 1 câu 
5 câu 

(1.75 điểm) 

4. Công xã Pa ri 

1871 
2 câu 1 câu 1 câu 

4 câu 

(1.2 điểm) 

5. Các nước Anh, 

Pháp, Đức, Mĩ cuối 

thế kỉ XIX đầu thế 

kỉ XX 

2 câu 2 câu 1 câu 
5 câu 

(1.75 điểm) 

6. Chủ đề: Phong 
2 câu 3 câu 1 câu 

6 câu 

(1.8 điểm) 
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trào công nhân cuối 

thế kỉ XVIII đến đầu 

thế kỉ XX. 

Tổng 
12 câu 

(4  điểm) 

12 câu 

(4 điểm) 

6 câu 

(2 điểm) 

30 câu 

(10 điểm) 

 

III. Duyệt đề. 

TM. NHÓM CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI RA ĐỀ 

 

 

 

Đỗ Thị Cúc 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Triệu Oanh 

TM. BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đặng Sỹ Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I LỊCH SỬ 8 

NHÓM LỊCH SỬ 

Mã đề: 01 

Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 27/10/2021 

 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất: 

PHẦN 1/20 câu (mỗi câu 0.35 điểm) 

Câu 1: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát 

triển nhất ở Tây Âu là gì? 

A. Vùng đất Nê-đéc-lan  B. Anh 

C. Hà Lan  D. Miền Đông – Nam nước Anh. 

Câu 2: Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 

bang Bắc Mĩ? 

A. Công bố Tuyên ngôn độc lập   B. 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga. 

C. Hội nghị lục địa  D. “ Chè Bốt-xtơn” 

Câu 3: Khi nước Anh trở thành Cộng hòa. Quyền lợi tập trung ở giai cấp 

nào? 

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến   B. Tư sản và nông dân 

C. Quý tộc mới và tư sản    D. Quý tộc mới, nhân dân 

Câu 4: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào? 

A. Quân chủ lập hiến. 

B. Chế độ Cộng hòa 

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế. 

Câu 5: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào? 

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.  B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba. 

C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.  D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác. 

Câu 6: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại 

quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân? 

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân 

B. Trừng trị bọn phản cách mạng 

C. Định giá mức tối đa các mặt hàng thiết yếu 

D. Tịch thu ruộng đất của Giáo hội và quý tộc. 

Câu 7: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ? 

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người. 

B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 

C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản. 

D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền. 



Câu 8: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào? 

A. Năm 1830.   B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII. 

C. Những năm 40 của thế kỉ XIX.   D. Những năm 1850-1860. 

Câu 9: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành nào? 

A. Luyện kim.   B. Giao thông vận tải. 

C. Hóa chất.   D. Dệt 

Câu 10: “Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành 

cuộc cách mạng công nghiệp? 

A. Pháp                  B. Anh                     C. Đức                       D. I-ta-li-a 

Câu 11: Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công 

nghiệp? 

A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến 

hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất. 

B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, 

chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất. 

C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất. 

D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát 

triển. 

Câu 12: Giêm Oát đã phát minh ra: 

A. Máy dệt chạy bằng sức nước  B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước 

C. Máy hơi nước  D. Máy kéo sợi 

Câu 13: Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào? 

A. Đồng minh những người cộng sản.   B. Quốc tế thứ nhất. 

C. Quốc thế thứ hai.   D. Quốc tế thứ ba. 

Câu 14: Hình thức đấu tranh sơ khai đầu tiên của giai cấp công nhân là gì? 

A. Mít tinh, biểu tình.   B. Bãi công 

C. Khởi nghĩa.   D. Đập phá máy móc. 

Câu 15: Mục tiêu trước mắt của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì? 

A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng. 

B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp tư bản 

C. Đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nước cộng hòa, thi hành cải cách dân chủ. 

D. Chống chiến tranh đế quốc. 

Câu 16: Ăng-ghen sinh tại đâu? 

A. Pháp                  B. Mĩ                   C. Bồ Đào Nha                 D. Đức                    

Câu 17: Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại 

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



Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18/03/1971 của 

nhân dân Pa-ri là gì? 

A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với 

chính phủ tư sản 

B. Bất bình trước thái độ hèn nhát của chính phủ tư sản khi bị quân Phổ tấn công 

C. Chống lại sự đầu hàng phản bội dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc 

D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác. 

Câu 19: Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp 

thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì? 

A. Chính phủ Lập quốc                      B. Chính phủ Vệ quốc 

C. Chính phủ Cứu quốc  D. Chính phủ yêu nước 

Câu 20: Nước nào là nước có nhiều thuộc địa thứ hai trên thế giới? 

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

PHẦN 2/10 câu (mỗi câu 0.3 điểm) 

Câu 21: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế 

kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì? 

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ. 

B. Anh tốn kém trong các cuộc chiến tranh 

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển 

của công nghiệp. 

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức. 

Câu 22: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì? 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.  B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng. 

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.      D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. 

Câu 23: Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Anh là một nước: 
A. Quân chủ lập hiến   B. Quân chủ chuyên chế 

C. Cộng hòa tổng thống   D. Cộng hòa liên bang 

Câu 24: Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Đức là: 
A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân  

B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt 

C. Chủ nghĩa đế quốc xâm lược  

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến 

Câu 25: Khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” trong phong 

trào nào? 

A. Công nhân dệt Li-ông (Pháp) 

B. Công nhân dệt Sơ-lê-din (Đức) 

C. Phong trào Hiến chương ở Anh 

D. Phong trào của Công đoàn 

Câu 26: Hiến pháp năm 1787 ban hành, theo đó Mĩ theo thể chế gì? 



A. Cộng hòa liên bang   B. Quân chủ lập hiến 

C. Xã hội chủ nghĩa  D. Quân chủ chuyên chế 

Câu 27: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 

XVIII là sự kiện nào? 

A. Nhà vua triệu tập hội nghị ba đẳng cấp 

B. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 

C. Cuộc tấn công pháp đài – nhà tù Ba-xti 

D. Hiến pháp được thông qua 

Câu 28: Nhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình 

thống nhất nước Đức, Pháp đã làm gì? 

A. Cải cách kinh tế phát triển đất nước 

B. Pháp tuyên chiến với Phổ 

C. Tiến hành chiến tranh xâm lược châu Á 

D. Đàn áp trong trào nhân dân 

Câu 29: Ai là người lãnh đạo nhân dân thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống 

thực dân Anh đi đến thắng lợi? 

A. Rô-be-spie                                                           B. Rút-xô 

C. G. Oa-sinh-tơn                                                     D. Vôn-te 

Câu 30: Công xa Pari để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam? 

A. Cách mạng muốn thắng lợi phải có Đảng chân chính lãnh đạo 

B. Đấu tranh kiến quyết với kẻ thù 

C. Xây dựng bộ máy Công xã 

D. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc. 
 

…………………..Hết…………………… 
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NHÓM LỊCH SỬ 

Mã đề: 02 

Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 27/10/2021 

 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất: 

PHẦN 1/20 câu (mỗi câu 0.35 điểm) 

Câu 1: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên 

thế giới? 

A. Cách mạng tư sản Pháp. 

B. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

C. Cách mạng tư sản Anh. 

D. Cách mạng Hà Lan. 

Câu 2: Khi nước Anh trở thành Cộng hòa. Quyền lợi tập trung ở giai cấp 

nào? 

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến    B. Tư sản và nông dân 

C. Quý tộc mới và tư sản     D. Quý tộc mới, nhân dân 

Câu 3: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào? 

A. Quân chủ lập hiến. 

B. Chế độ Cộng hòa 

 C. Quân chủ chuyên chế. 

 D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế. 

Câu 4: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp giai cấp nào bị bóc lột nhiều 

nhất? 

A. Qúy tộc    B. Đẳng cấp thứ ba 

C. Tăng lữ    D. Tư sản 

Câu 5: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là: 

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te 

C. Vôn-te, Rut-xô, Ô-oen D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô 

Câu 6: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào? 

A. Năm 1830   B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII 

C. Những năm 40 của thế kỉ XIX   D. Những năm 1850-1860 

Câu 7: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành nào? 

A. Luyện kim    B. Giao thông vận tải 

C. Hóa chất     D. Dệt 

Câu 8: Ai là người lãnh đạo nhân dân thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống 

thực dân Anh đi đến thắng lợi? 

 A. Rô-be-spie                                                            B. Rút-xô 

 C. G. Oa-sinh-tơn                                                      D. Vôn-te 



Câu 9: “Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành 

cuộc cách mạng công nghiệp? 

A. Pháp                  B. Anh                     C. Đức                       D. I-ta-li-a 

Câu 10: Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công 

nghiệp? 

A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến 

hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất 

B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, 

chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất 

C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất 

D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát 

triển. 

Câu 11: Ac-crai-tơ đã phát minh ra: 

A. Máy dệt chạy bằng sức nước  B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước 

C. Máy hơi nước  D. Máy kéo sợi 

Câu 12: Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào? 

A. Đồng minh những người cộng sản  B. Quốc tế thứ nhất 

C. Quốc thế thứ hai   D. Quốc tế thứ ba. 

Câu 13: Hình thức đấu tranh sơ khai đầu tiên của giai cấp công nhân là gì? 

A. Mít tinh, biểu tình.   B. Bãi công 

C. Khởi nghĩa.   D. Đập phá máy móc. 

Câu 14: Các- Mác sinh tại đâu? 

A. Pháp                    B. Đức                    C. Mĩ                       D. Bồ Đào Nha 

Câu 15: Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại 

đâu? 

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

Câu 16: Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp 

thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì? 

A. Chính phủ Lập quốc                       B. Chính phủ Vệ quốc 

C. Chính phủ Cứu quốc   D. Chính phủ yêu nước 

Câu 17: Đến cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Pháp đứng sau những nước 

nào?   

A. Đức, Nga, Mỹ    B. Mỹ, Đức, Anh  

C. Mỹ, Nga, Trung Quốc   D. Nga, Pháp, Hà Lan. 

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế 

kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì? 

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ 

B. Anh tốn kém trong các cuộc chiến tranh 



C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển 

của công nghiệp 

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức. 

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Anh là một nước: 
A. Quân chủ lập hiến    B. Quân chủ chuyên chế 

C. Cộng hòa tổng thống    D. Cộng hòa liên bang 

Câu 20: Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Đức là: 
A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân    

B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt 

C. Chủ nghĩa đế quốc xâm lược   

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến 

PHẦN 2/10 câu (mỗi câu 0.3 điểm) 

Câu 21: Nhân tố nào đã khiến cho nhịp độ phát triển của nền kinh tế Pháp 

chậm lại từ cuối thế kỉ XIX?     

A. Hậu quả của chiến tranh Pháp- Phổ. 

B. Pháp chỉ lo đầu tư khai thác thuộc địa. 

C. Pháp tập trung cho vay lấy lãi. 

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều. 

Câu 22: Công xa Pari để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam? 

A. Cách mạng muốn thắng lợi phải có Đảng chân chính lãnh đạo 

B. Đấu tranh kiến quyết với kẻ thù 

C. Xây dựng bộ máy Công xã 

D. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc. 

Câu 23: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18/03/1971 của 

nhân dân Pa-ri là gì? 

A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với 

chính phủ tư sản. 

B. Bất bình trước thái độ hèn nhát của chính phủ tư sản khi bị quân Phổ tấn công. 

C. Chống lại sự đầu hàng phản bội dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc. 

D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác. 

Câu 24: Mục tiêu trước mắt của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì? 

A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng 

B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp tư bản 

C. Đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nước cộng hòa, thi hành cải cách dân chủ 

D. Chống chiến tranh đế quốc. 

Câu 25: Khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” trong phong 

trào nào? 

A. Công nhân dệt Li-ông (Pháp) 

B. Công nhân dệt Sơ-lê-din (Đức) 



C. Phong trào Hiến chương ở Anh 

D. Phong trào của Công đoàn 

Câu 26: Hiến pháp năm 1787 ban hành, theo đó Mĩ theo thể chế gì? 

A. Cộng hòa liên bang   B. Quân chủ lập hiến 

C. Xã hội chủ nghĩa  D. Quân chủ chuyên chế 

Câu 27: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 

XVIII là sự kiện nào? 

A. Nhà vua triệu tập hội nghị ba đẳng cấp 

B. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 

C. Cuộc tấn công pháp đài – nhà tù Ba-xti 

D. Hiến pháp được thông qua 

Câu 28: Nhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình 

thống nhất nước Đức, Pháp đã làm gì? 

A. Cải cách kinh tế phát triển đất nước 

B. Pháp tuyên chiến với Phổ 

C. Tiến hành chiến tranh xâm lược châu Á 

D. Đàn áp trong trào nhân dân 

Câu 29: Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Giải phóng dân tộc  B. Nội chiến 

C. Chiến tranh giành độc lập  D. Đấu tranh ôn hòa 

Câu 30: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để? 

A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng 

B. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo 

C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa. 

 

……………………..Hết…………………… 
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Mã đề 01 

 

Phần I 

(0.35 

điểm) 

1A 2B 3C 4C 5B 6A 7A 8B 9D 10B 

11A 12C 13A 14D 15C 16D 17D 18A 19B 20B 

Phần II 

(0.3 

điểm) 

21A 22C 23A 24D 25A 26A 27C 28B 29C 30A 

 

Mã đề 02 

Phần I 

(0.35 

điểm) 

1C 2C 3C 4B 5D 6B 7D 8C 9B 10A 

11B 12A 13D 14B 15B 16B 17B 18A 19A 20D 

Phần II 

(0.3 

điểm) 

21A 22A 23A 24C 25A 26A 27C 28B 29B 30A 

 

 

 

 


