
 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 

Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra: 

Câu 1. Trong đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã 

hội Pháp? 
A. Tư sản, nông dân  

B. Công nhân, nông dân và thợ thủ công 

C. Tư sản, quý tộc phong kiến  

D. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị 

Câu 2. Vì sao việc đánh chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho 

thắng lợi của cách mạng Pháp? 
A. Chế độ quân chủ chuyên chế bị gián đoạn đầu tiên quan trọng, cách mạng 

bước đầu thuận lợi và tiếp tục phát triển 

B. Pháo đài – nhà tù Ba-xti là tự trưng cho uy quyền nhà vua 

C. Pháo đài – nhà tù Ba-xti là nơi giam cầm những người chống lại chế độ 

phong kiến 

D. Pháo đài – nhà tù Ba-xti được xây dựng để bảo vệ thủ đô Pari 

Câu 3. Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực nào?  
A. Sản xuất  

B. Kinh tế - văn hóa - xã hội 

C. Kinh tế - xã hội  

D. Văn hóa - giáo dục 

Câu 4. Lãnh đạo cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào? 
A. Quý tộc mới và nông dân  

B. Quý tộc mới và tư sản 

C. Tư sản và thợ thủ công  

D. Quý tộc cũ và tư sản 

Câu 5. Cuộc đấu tranh của công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, 

rộng lớn nhất là cuộc đấu tranh nào? 
A. Khởi nghĩa của thợ Li-ông năm 1834  

B. “Phong trào Hiến Chương” ở Anh 

C. Khởi nghĩa của công nhân Sơ-lê-din  

D. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri 

Câu 6. Ưu điểm của phong trào công nhân ở Anh, Pháp, Đức nửa đầu thế 

kỉ XIX là: 
A. Biết đoàn kết với các giai cấp khác  

B. Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân 

C. Xác định đúng đắn mục tiêu đấu tranh  

D. Có mục tiêu chính trị rõ ràng 
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Câu 7. Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ là: 
A. mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản 

B. mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ 

C. sự kiện chè Bô-xtơn 

D. mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh 

Câu 8. Sự kiện nào tạo bước ngoặt cho cuộc chiến tranh giành độc lập của 

13 bang Bắc Mĩ? 
A. Công bố Tuyên ngôn độc lập  

B. “ Chè Bô-xtơn” 

C. Hội nghị lục địa  

D. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga. 

Câu 9. Đầu thế kỷ XVII, các quý tộc ở Anh tiến hành “rào đất cướp ruộng” 

để làm gì? 
A. Chăn nuôi cừu  B. Nuôi bò sữa  

C. Trồng bông  D. Trồng lúa mì 

Câu 10. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành hai giai 

cấp mới đó là: 
A. giai cấp tư sản và giai cấp nông dân  

B. giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản 

C. giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến  

D. giai cấp tư sản và giai cấp vô sản 

Câu 11. Đâu không phải là mục đích của thực dân Anh khi xâm chiếm các 

thuộc địa ở Bắc Mĩ? 
A. Khai hóa văn minh cho người In-đi-an 

B. Mở rộng thêm lãnh thổ của đế quốc Anh  

C. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ 

hàng hóa của chính quốc 

D. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này  

Câu 12. “ Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn 

thành cuộc cách mạng công nghiệp? 
A. I-ta-li-a  B. Pháp  

C. Anh  D. Đức 

Câu 13. Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở 

nước Pháp là: 
A. đề cao quyền tự do của con người  

B. bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản 

C. đề cao tư tưởng của các nhà Triết học ánh sáng  

D. Tự do - Bình đẳng- Bác ái 

Câu 14. Ngày 26 tháng 3 năm 1871 diễn ra sự kiện gì ở Pháp? 
A. Quân khởi nghĩa đánh chiếm các trụ sở của chính phủ lâm thời 

B. Lá cờ cách mạng Pháp bay phất phới trên nóc nhà thị chính 

C. Tổ chức bầu cử hội đồng công xã 



D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào 

Câu 15. Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới là: 
A. Pháp  B. Mỹ  

C. Đức  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:  
A. Chính phủ cứu quốc  B. Chính phủ lập quốc  

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

Câu 17. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở Mĩ là: 
A. Đảng Cộng hòa và đảng Bảo thủ  

B. Đảng Tự do và đảng Cộng hòa 

C. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ  

D. Đảng Tự do và đảng Dân chủ 

Câu 18. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là: 
A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến  

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi 

C. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng  

D. Chủ nghĩa đế quốc thực dân 

Câu 19. Nguyên nhân cơ bản làm cho các cuộc đấu tranh của công nhân 

Anh - Pháp - Đức nửa đầu thế kỉ XIX thất bại: 
A. lực lượng công nhân ít 

B. thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng 

C. giai cấp tư sản mạnh 

D. chưa liên minh với giai cấp nông dân 

Câu 20. Đến cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở Châu Âu? 
A. Đứng thứ hai sau Mĩ  

B. Đứng thứ tư sau Mĩ, Anh, Pháp 

C. Đứng thứ nhất   

D. Đứng thứ ba sau Mĩ, Anh 

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm): 
Câu 1 (2 điểm): Trình bày phong trào công nhân trong những năm 1830 đến 

1840? 

Câu 2 (3 điểm):  
a. Trình bày tình hình nước Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? 

b. Nguyên nhân nào giúp nước Đức phát triển mạnh trong giai đoạn này? 

-----------------------------------Hết ----------------------------- 

  



 

I. Trắc nghiệm (5 điểm): 

Mỗi câu trả lời đúng  học sinh được 0,25 điểm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 

D A A B B B D D A D A C D C A C C B B C 

II. Tự luận (5 điểm): 

Câu Nội dung Điểm 

1 * Phong trào công nhân trong những năm 1830 đến 1840: 

- Năm 1831, công nhân dệt tơ ở Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi 

tăng lương, giảm giờ làm… 

- Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa 

chống lại sự hà khắc của chủ xưởng và điều kiện lao động tồi 

tệ. 

- Từ năm 1836 - 1847, phong trào Hiến chương ở Anh có quy 

mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt. 
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2 a. Tình hình nước Đức cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX: 

- Về kinh tế:  

+ Cuối thế kỉ XIX, đứng hàng thứ hai thế giới sau Mỹ. 

+ Nhiều công ty độc quyền ra đời nhất là về luyện kim, than 

đá, sắt, thép… chi phối nền kinh tế Đức. 

- Về chính trị: Đức là nước quân chủ lập hiến theo thể chế liên 

bang. 

- Đối nội và đối ngoại: Phản động. Đức hung hãn đòi dùng vũ 

lực để chia lại thị trường thế giới. 

=> Đặc điểm: là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến. 

b. Nguyên nhân của sự phát triển:  
- Đức thu nhiều lợi nhuận từ chiến tranh Pháp - Phổ (1870 -

1871). Sau Cách mạng công nghiệp Đức có điều kiện thuận 

lợi để phát triển. Đức có ít thuộc địa, tập trung phát triển đất 

nước…  
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