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SƠ KẾT LICH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918)
Câu 1: Duyên cớ để liên quân Pháp- Tây Ban Nha nổ súng xâm lược Việt Nam
ngày 1-9-1858 là
A.
B.
C.
D.

Chính sách cấm đạo, giết đạo của nhà Nguyễn
Nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công
Triều đình Nguyễn từ chối nhận quốc thư của chính phủ Pháp
Triều đình Nguyễn không cho thương nhân châu Âu đến Việt Nam buôn bán

Đáp án:
Trước dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, triều đình Nguyễn đã thi hành chính
sách cấm đạo, giết đạo. Điều này đã tạo ra cái cớ bảo vệ những người theo Thiên
chúa giáo bị nhà Nguyễn đàn áp để liên quân Pháp- Tây Ban Nha nổ súng xâm
lược Việt Nam
Đáp án cần chọn là: A
Câu 2: Hiệp ước nào đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình phong kiến
trước thế lực xâm lăng?
A.
B.
C.
D.

Hác- măng
Pa-tơ-nốt
Nhâm Tuất
Giáp Tuất

Đáp án:
Hiệp ước Pat-tơ-nốt (1884) là hiệp ước cuối cùng, đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn
của triều đình Nguyễn trước thế lực xâm lăng, kết thúc giai đoạn tồn tại của Nhà
nước phong kiến Việt Nam độc lập
Đáp án cần chọn là: B
Câu 3: Sự thất bại của phong trào yêu nước nào đã chứng tỏ độc lập dân tộc không
gắn liền với chế độ phong kiến?
A. Phong trào Cần Vương
B. Phong trào nông dân Yên Thế

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com

Youtube: VietJack TV Official

VietJack.com

Facebook: Học Cùng VietJack

C. Cuộc đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số
D. Khởi nghĩa Thái Nguyên
Đáp án:
Phong trào Cần Vương là phong trảo yêu nước chống Pháp tiêu biểu đứng trên lập
trường phong kiến, hướng tới xây dựng một nhà nước với vua hiền, tôi giỏi. Tuy
nhiên sự thất bại của phong trào đã chứng tỏ sự bất lực của ngọn cờ phong kiến
trước nhiệm vụ giải phóng dân tộc- độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ
phong kiến
Đáp án cần chọn là: A
Câu 4: Nhân tố nào đã dẫn đến sự chuyển biến của kinh tế- xã hội Việt Nam đầu
thế kỉ XX?
A.
B.
C.
D.

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược, bình định Việt Nam
Tư tưởng dân chủ tư sản được du nhập vào Việt Nam

Đáp án:
Sau khi hoàn thành quá trình xâm lược vũ trang và bình định quân sự, thực dân
Pháp đã triển khai chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Dưới tác động của
cuộc khai thác thuộc địa, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập đã
dẫn tới những chuyển biến lớn về kinh tế- xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX
Đáp án cần chọn là: A
Câu 5: Chế độ phong kiến khủng hoảng và nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm
lược vào giữa thế kỉ XIX đã đặt ra yêu cầu lịch sử gì cho nhà Nguyễn?
A.
B.
C.
D.

Kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân tộc
Thống nhất thị trường dân tộc
Đưa ra những chính sách để củng cố quân sự.
Tiến hành cải cách để nâng cao sức nước, sức dân và có chính sách ngoại
giao phù hợp

Đáp án:
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Đến giữa thế kỉ XIX, Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chế độ
phong kiến ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Các nước thực dân phương
Tây nhòm ngó và chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Tình hình đó đòi hỏi nhà Nguyễn
phải tiến hành cải cách để giải phóng sức sản xuất, nâng cao sức nước sức dân,
đồng thời có chính sách đối ngoại phù hợp với các nước thực dân phương Tây
Đáp án cần chọn là: D
Câu 6: Đâu không phải là nguyên nhân làm cho các sĩ phu tiến bộ trở thành lực
lượng lãnh đạo phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX?
A.
B.
C.
D.

Giai cấp tư sản và tiểu tư sản chưa ra đời
Giai cấp công nhân còn non yếu
Các sĩ phu yêu nước là lực lượng thức thời nhất.
Là lực lượng chính trị duy nhất có hệ tư tưởng của riêng mình

Đáp án:
Đầu thế kỉ XX, trước yêu cầu của nhiệm vụ giải phóng dân tộc, trong bối cảnh giai
cấp tư sản và tiểu tư sản chưa ra đời, giai cấp công nhân còn non yếu, các sĩ phu
yêu nước là lực lượng thức thời nhất thời điểm đó, đang mong muốn tìm kiếm một
con đường cứu nước mới cho dân tộc đã vượt lên trên những hạn chế của giai cấp
và thời đại, nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ
XX
Đáp án D: không phải nguyên nhân làm cho các sĩ phu tiến bộ trở thành lực lượng
lãnh đạo phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu khiến nhà Nguyễn khước từ những đề nghị cải cách,
canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX là
A.
B.
C.
D.

Thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược Việt Nam, phải tập trung chống Pháp
Việt Nam không có cơ sở để tiến hành cải cách
Triều đình Nguyễn đặt quyền lợi của dòng họ lên trên quyền lợi của dân tộc
Các đề nghị cải cách không có tác dụng thực tế với tình hình đất nước.

Đáp án:
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Nguyên nhân chủ yếu khiến nhà Nguyễn khước từ những đề nghị cải cách, canh
tân đất nước cuối thế kỉ XIX là do triều đình Nguyễn đặt quyền lợi của dòng họ lên
trên quyền lợi của dân tộc. Vì trong thực tế có những cải cách nằm trong khả năng
thực hiện của nhà Nguyễn nhưng họ lại không đồng ý tiến hành
Đáp án cần chọn là: C
Câu 8: Điểm khác biệt cơ bản giữa những đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX với
cuộc vận động duy tân đầu thế kỉ XX là
A.
B.
C.
D.

Mục tiêu
Người đề xướng
Cách thức, phương pháp tiến hành
Kết quả

Đáp án:
Điểm khác biệt cơ bản giữa những đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX với cuộc vận
động duy tân đầu thế kỉ XX là mục tiêu
- Cuối thế kỉ XIX, những đề nghị cải cách duy tân được đưa ra nhằm cải thiện tình
hình đất nước để có thể đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân
Pháp và vẫn chỉ nằm trong khuôn khổ của chế độ phong kiến
- Đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy Tân được ví như một cuộc cách mạng thay
đổi mọi mặt đời sống xã hội và hướng tới giành độc lập dân tộc với cải biến xã hội.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 9: Đầu thế kỉ XX ở Việt Nam không thể bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản
xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Sự đàn áp của thực dân Pháp
Việt Nam thiếu đi cơ sở kinh tế- xã hội đủ mạnh
Hạn chế của bản thân giai cấp tư sản.
Giai cấp tư sản và tiểu tư sản chưa ra đời

Đáp án:
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Nguyên nhân sâu sa dẫn đến đầu thế kỉ XX ở Việt Nam không thể bùng nổ một
cuộc cách mạng tư sản là do Việt Nam thiếu đi cơ sở kinh tế- xã hội đủ mạnh.
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập không hoàn toàn làm cho nền kinh
tế Việt Nam có sự chuyển biến nhưng chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng,
còn lại vẫn trong tình trạng lạc hậu, phát triển thiếu cân đối, ngày càng lệ thuộc vào
tư bản Pháp. Về xã hội giai cấp tư sản, tiểu tư sản chưa ra đời, các sĩ phu tiến bộ
không thể vượt qua được những hạn chế của giai cấp và thời đại => chỉ tạo ra được
một cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản chứ chưa có khả năng làm
bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự
Đáp án cần chọn là: B
Câu 10: “Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con
tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không một bóng
hàng tre” Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử gì?
A.
B.
C.
D.

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời
Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc
Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam

Đáp án:
Những câu thơ trên nằm trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ
Chế Lan Viên, nhắc đến sự kiện ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm
đường cứu nước
Đáp án cần chọn là: A
Câu 11: Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài
học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?
A. Đổi mới phát triển kinh tế gắn với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển
toàn diện.
B. Cải cách toàn diện triệt để.
C. Mở cửa cải cách, tự do tín ngưỡng.
D. Tự do tôn giáo.
Đáp án:
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- Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX: có nhiều sai lầm, đặc
biệt là chính sách cấm đạo, đuổi giáo sĩ phương Tây, gây ra những mâu thuẫn, làn
rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này.
- Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay cần phải chú ý rút ra một số bài học
kinh nghiệm từ những sai lầm đó để đề ra những đường lối đúng đắn phù hợp với
tình hình thế giới và trong nước trong chính sách ngoại giao nói riêng và trong
đường lối phát triển đất nước về mọi mặt nói chung, đặc biệt là tập trung phát triển
kinh tế gắn liền với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển toàn diện hơn. Mở
cửa không chỉ hòa chung với xu thế chung của thế giới mà còn học hỏi được thành
tựu khoa học - kĩ thuật, trình độ quản lí và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cải cách
và đổi mới giúp Việt Nam tăng trường nhanh, phát triển bền vững, có khả năng
cạnh tranh với thị trường thế giới.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 12: Thực dân Pháp đã sử dụng thủ đoạn chủ yếu nào trong quá trình xâm lược
Việt Nam từ năm 1858 đến 1884
A.
B.
C.
D.

Quân sự kết hợp kinh tế.
Quân sự kết hợp chính trị.
Chính trị kết hợp kinh tế.
Kinh tế kết hợp ngoại giao.

Đáp án:
Trong quá trình xâm lược Việt Nam cuối thế kỉ XIX (1858 – 1884), thực dân Pháp
đã:
- Dùng thủ đoạn tấn công quân sự: Tấn công Đà Nẵng (1858) - > Gia Định (1859)
-> Đông Nam Kì -> Tây Nam Kì -> Bắc Kì lần 1 (1873) -> Bắc Kì lần 2 (1882) ->
Cửa biển Thuận An (1883).
- Kết hợp với thủ đoạn chính trị: buộc triều Nguyễn kí với Pháp các hiệp ước đầu
hàng, chinh phục từng bước Việt Nam: Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) -> Giáp Tuất
(1874) -> Hácmăng (1883) -> Patơnốt (1884)
Đáp án cần chọn là: B
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Câu 13: Tính chất cách mạng của phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết
Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Việt Nam được biểu hiện chủ yếu ở
A.
B.
C.
D.

Mục tiêu đấu tranh.
Lực lượng tham gia.
Địa bàn hoạt động.
Lực lượng lãnh đạo.

Đáp án:
So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu
thế kỉ XX cho đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất không đơn thuần là chỉ chống
Pháp bằng bạo động vũ trang mà còn gắn liền với đẩy mạnh cải cách, canh tân đất
nước, xây dựng xã hội tiến bộ hơn. Tiêu biểu là phong trào Duy tân của Phan Châu
Trinh, thực hiện những cải cách về kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, dân quyền,
gắn liền giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của
ngoại xâm. Hay phong trào Đông kinh nghĩa thục – mở trường học và đưa vào nội
dung học tập mới, trở thành trung tâm của phong trào Duy tân ở Bắc Kì. Duy tân
đất nước mới khiến thực lực đất nước mạnh hơn, tạo điều kiện quan trọng chống
lại kẻ thù.
=> Mục tiêu giải phóng dân tộc gắn với duy tân là nội dung thể hiện tính chất cách
mạng, cũng là điểm mới tiến bộ của phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân
chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX so với giai đoạn trước.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 14: Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi sau:
Từ năm 1897, sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong phong trào Cần
Vương là khởi nghĩa Hương Khê và tiến hành giảng hòa với Hoàng Hoa Thám ở
Yên Thế, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ
thống trên toàn cõi Đông Dương. Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc
địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp.
Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, thực dân Pháp đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng hơn
các thứ thuế của triều đình Huế trước kia. Chúng ra sức kìm hãm sự phát triển của
Việt Nam, cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế chính quốc. Tuy nhiên, công
cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những nhân tố mới, ngoài ý

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com

Youtube: VietJack TV Official

VietJack.com

Facebook: Học Cùng VietJack

muốn của chúng. Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện những thành phần
kinh tế tư bản chủ nghĩa, dù còn non yếu. Thành thị mọc lên. Một số cơ sở công
nghiệp ra đời. Cơ cấu kinh tế biến động, một số tầng lớp mới xuất hiện. Giai cấp
công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát. Tư sản và tiểu tư
sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn chưa trở
thành giai cấp thực thụ. Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ phận sĩ
phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc
tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ,
mang màu dân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX. (Nguồn Lịch sử 11, trang
155)
Lực lượng xã hội nào đã có đóng góp quan trọng đối với phong trào yêu nước ở
Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XX?
A.
B.
C.
D.

Công nhân, nông dân.
Trí thức, Tiểu tư sản thành thị.
Trí thức Nho học.
Tư sản dân tộc.

Đáp án:
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi.
Trong đó, bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa (hay nói cách khác là trí
thức Nho học) đã đóng vai trò khá quan trọng trong tiếp thu luồng tư tưởng mới, để
dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu sắc dân chủ tư sản.
Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu trong giới trí thức Nho học, tiếp thu luồng tư
tưởng dân chủ tư sản như: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh - tiêu biểu cho
phong trào dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 15: Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi sau:
Năm 1897, chính phủ Pháp cử Pôn Đu-me sang làm Toàn quyền Đông Dương để
hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Nổi
bật là chính sách cướp đoạt ruộng đất. Năm 1897, thực dân Pháp ép triều đình nhà
Nguyễn “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. Ban đầu, tư bản Pháp
tập trung vào việc khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm,…) ở Hòn Gai, Thái Nguyên,
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Tuyên Quang,… Bên cạnh đó, những cơ sở nông nghiệp, phục vụ đời sống như
điện, nước, bưu điện,… cũng lần lượt ra đời. Chính quyền thuộc địa chú ý đến việc
xây dựng hệ thống giao thông, vừa phục vụ công cuộc khai thác lâu dài, vừa phục
vụ mục đích quân sự. Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nma. Tuy vậy, khi tiến hành
khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi
lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế Việt Nam
dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã kéo theo sự
biến đổi về mặt xã hội. Các giai cấp cũ biến đổi, một số tầng lớp mới xuất hiện.
Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát. Tư sản
và tiểu tư sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn
chưa trở thành giai cấp thực thụ. Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là
bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng
trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu
nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX. (Nguồn Lịch
sử 11, trang 137, 155)
Vì sao thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông trong cuộc khai thác
thuộc địa lần thứ nhất?
A.
B.
C.
D.

Khuyếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.
Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.
Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.
Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngoại thương.

Đáp án:
Cho đến trước khi thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất,
cơ sở hạ tầng ở Đông Dương còn rất lạc hậu, không thể đáp ứng được yêu cầu của
cuộc khai thác. Do đó để phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và đàn áp các
cuộc khởi nghĩa của nhân dân (quân sự), Pháp đã chú trọng xây dựng hệ thống giao
thông vận tải, đặc biệt là đường sắt. Tính đến năm 1912, tổng chiều dài đường sắt
đã làm xong ở Việt Nam là 2 059 km. Đường bộ được mở rộng đến những khu vực
hầm mỏ, đồn điền, bến cảng và các vùng biên giới trọng yếu. Nhiều cây cầu lớn
được xây dựng như: cầu Long Biên (Hà Nội), cầu Tràng Tiền (Huế), cầu Bình Lợi
(Sài Gòn),…
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Đáp án cần chọn là: C
Câu 16: Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi sau:
Cuối thế kỉ XIX, ngọn cờ phong kiến đã tỏ ra lỗi thời. Giữa lúc đó, trào lưu tư
tưởng dân chủ tư sản bắt đầu dội vào Việt Nam qua Nhật Bản, Trung Quốc và
Pháp. Đang trong lúc bế tắc về tư tưởng, các sĩ phu yêu nước Việt Nam thời đó đã
hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng mới. Họ cổ súy cho “văn
minh tân học” và mở cuộc vận động đổi mới trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị,
tư tưởng, văn hóa. Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thể
vượt qua, cuối cùng cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX đã thất
bại. Bên cạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, trong
hơn 10 năm đầu thế kỉ XX vẫn tiếp tục bùng nổ phong trào đấu tranh của nông
dân, điển hình là khởi nghĩa Yên Thế và các cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc
thiểu số. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng
Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh
đạo. Nhiều cuộc đấu tranh, nhất là các cuộc đấu tranh của nông dân và binh lính, bị
mất phương hướng, bị đàn áp đẫm máu và thất bại nhanh chóng. Chính trong bối
cảnh lịch sử đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước mới. Những
hoạt động của Người trong thời kì này là cơ sở quan trọng để Người xác định con
đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. (Nguồn Lịch sử 11, trang
156)
Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã
ảnh hưởng đến Việt Nam?
A.
B.
C.
D.

Các nước ở khu vực Đông Nam Á.
Nhật Bản và Trung Quốc.
Anh và Pháp.
Ấn Độ và Trung Quốc.

Đáp án:
Vào đầu thế kỉ XX, cùng với sự xuất hiện của tầng lớp tư sản và tiểu tư sản, nhiều
Tân thư, Tân báo của Trung Hoa cổ động cho tư tưởng dân chủ tư sản được đưa
vào nước ta. Thêm nữa là những tư tưởng đổi mới của Nhật Bản sau cuộc Duy tân
Minh Trị (1868) ngày càng củng cố niềm tin của họ vào con đường cách mạng tư
sản.
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=> Những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ Trung Quốc và
Nhật Bản đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: B
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