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PHÒNG GD - ĐT QUẬN LONG BIÊN 

       TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

SK801 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I  

MÔN: LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

ĐỀ BÀI 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng: 

Câu 1. Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 7 năm 1923 B. Tháng 7 năm 1921 C. Tháng 7 năm 1920 D. Tháng 7 năm 1922 

Câu 2. Yếu tố kìm hãm sự phá triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là 

A. Làn song phản đối của nhân dân lan rộng 

B. Chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ 

C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân 

D. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến 

Câu 3. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX – “đã tiến sát tới một cuộc cách 

mạng” 

A. Đời sống của công dân, nông dân và hơn 100 dân tộc Nga cùng cực 

B. Chính phủ Nga hoàng bất lực không còn thống trị như cũ được nữa 

C. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng 

D. Nga hoàng tiến hành cải cách kinh tế để giải quyết những khó khăn của đất nước 

Câu 4. Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào? 

A. Vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận 

B. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng 

C. Địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường 

D. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp 

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933? 

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản 

B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản 

C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn 

D. Gây hậy quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản 

Câu 6. Trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1929 -1933, Nhật Bản đã rơi 

vào khủng hoảng gì? 

A. Khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp B. Khủng hoảng về ngoại thương 

C. Khủng hoảng tài chính D. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp 

Câu 7. Nước Mĩ đạt tới thời kì phồn vinh về kinh tế trong những năm (1924 - 1929) nhờ đâu? 

A. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản 

B. Nhờ thu lợi nhuận trong chiến tranh 

C. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế 

D. Nhờ nhận được bồi thường sau chiến tranh 

Câu 8. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 19a29 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì? 

A. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài 

B. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân 

C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước 

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước 

Câu 9. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là 

A. Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp 

B. Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu 

C. Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động 

D. Một cuộc chiến tranh thế giới mới 

Câu 10. Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 - 1907 là 
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A. Dân chủ tư sản B. Quân chủ lập hiến C. Quân chủ chuyên chế D. Dân chủ cộng hòa 

Câu 11. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Nhật Bản diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 1937 B. Năm 1927 C. Năm 1917 D. Năm 1947 

Câu 12. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trong cuộc đua giành giật thuộc địa Đức là kẻ hung hăng nhất 

vì : 

A. Có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa 

B. Có tiềm lực quân sự và ít thuộc địa nhất châu Âu 

C. Có tiềm lực kinh tế và nhiều thuộc địa 

D. Có tiềm lực kinh tế và quân sự 

Câu 13. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực 

A. ngân hàng B. tài chính C. công nghiệp D. nông nghiệp 

Câu 14. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mĩ sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định 

B. Mĩ thu nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật vào sản xuất 

C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lí 

D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân 

Câu 15. Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô? 

A. Kế hoạch đánh bền bỉ, lâu dài 

B. Kế hoạch bao vây, đsnh tỉa bộ phận 

C. Kế hoạc vừa đánh vừa đàm phán 

D. Kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh 

Câu 16. Để đưa Nhật ra khỏi khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1929-1933, giới cầm quyền Nhật Bản đã 

làm gì? 

A. Tăng cường chính sách quân sự hóa đất nước, gây chiến tranh, bành trướng ra bên ngoài. 

B. Tiến hành cải cách nền kinh tế xã hội đất nước. 

C. Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ ngân hàng. 

D. Ban hành đạo luật phục hưng công - nông nghiệp. 

Câu 17. Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hóa ở Nhật so với Đức? 

A. Thông qua việc xâm lược các nước 

B. Gây chiến tranh để chia lại thị trường ở các nước thuộc địa 

C. Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước 

D. Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độc chuyên chế độc tài phát xít 

Câu 18. Trong những năm 1919 - 1929 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở nước nào thành công? 

A. Thổ Nhĩ Kỳ B. Trung Quốc C. In-đô-nê-xi-a D. Việt Nam 

Câu 19. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga? 

A. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động 

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Ni-cô-lai II đứng đầu 

C. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga 

D. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Câu 15. Sự kiện buộc Mĩ chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô 

B. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen 

C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát 

D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng 

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Trình bày diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?  

Câu 2 (3 điểm):  

a. Có đúng hay không khi khẳng định rằng Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn 

nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại?  

b. Hiện nay các nước phải làm gì để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới? 


