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BỘ 5 ĐỀ CUỐI HỌC KÌ II CÓ ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 8 

ĐỀ SỐ 1: 

PHÒNG GD - ĐT … 

TRƯỜNG THCS … 

Mã đề thi: ..... 

ĐỀ THI CUỐI HK II - NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (đầu thế kỉ XX) gắn liền với tên tuổi của nhân vật 

nào dưới đây? 

A. Phan Bội Châu.   

B. Phan Châu Trinh.  

C. Lương Văn Can.   

D. Lương Ngọc Quyến. 

Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), tư bản Pháp ở Việt Nam tập 

trung đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nào?  

A. Nông nghiệp.  

B. Giao thông vận tải.   

C. Thương nghiệp.   

D. Công nghiệp.  

Câu 3: Phong trào yêu nước, cách mạng nào dưới đây gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu? 

A. Đông Kinh nghĩa thục.   

B. Phong trào Đông du.  

C. Phong trào Duy tân.   

D. Hà thành đầu độc. 
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Câu 4: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương 

khi 

A. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.   

B. thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa. 

C. cơ bản hoàn thành quá trình bình định Việt Nam.   

D. cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam. 

Câu 5: Nội dung nào không phản ánh đúng những chính sách kinh tế được thực dân Pháp thực 

hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam (1897 – 1914)? 

A. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền. 

B. Đánh thuế cao với hàng nước ngoài, độc chiếm thị trường Việt Nam. 

C. Đẩy mạnh khai thác than và kim loại (thiếc, kẽm,…). 

D. Tập trung vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp nặng. 

Câu 6: Vừa mới ra đời giai cấp công nhân Việt Nam đã được kế thừa 

A. học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin.  

B. tư tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. 

C. truyền thống yêu nước và ý chí đấu tranh của dân tộc. 

D. tư tưởng của các trào lưu cứu nước ở các nước thuộc địa. 

Câu 7: Một trong những nhân tố khách quan dẫn đến đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước 

theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là  

A. thành công của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX). 

B. thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô viết (1917). 

C. sự suy yếu của các nước tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. sự phát triển của phong trào công nhân thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 8: Giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với công nhân các nước tư bản 

phương Tây, ngoại trừ việc 

A. được tổ chức chặt chẽ, có kỉ luật nghiêm minh.  

B. có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để. 
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C. đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất.  

D. ra đời trước giai cấp tư sản; chịu ba tầng áp bức. 

Câu 9: Điểm khác biệt và cũng là nét độc đáo nhất trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước 

của Nguyễn Tất Thành (1911 – 1917) so với những người đi trước là ở  

A. hành trình đi tìm chân lí cứu nước.  

B. mục đích ra đi tìm con đường cứu nước. 

C. hướng đi và cách tiếp cận chân lí cứu nước.  

D. thời điểm xuất phát và bản lĩnh cá nhân. 

Câu 10: Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của 

phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – những năm đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc để đoàn kết toàn dân. 

B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp. 

C. Xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn. 

D. Sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp. 

II. Tự luận (5,0 điểm) 

Câu 2 (2,5 điểm). Phân tích các nhân tố dẫn tới sự xuất hiện của con đường cứu nước theo 

khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

Câu 4 (2,5 điểm). Những nguyên nhân nào thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu 

nước? Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 có ý nghĩa như 

thế nào đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc?  

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI ĐỀ SỐ 1 

I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm. 

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

II. Tự luận (5,0 điểm) 

Câu 1 (2,5 điểm) 

* Nhân tố khách quan: 
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- Thành công của công cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX). 

- Cuộc Duy tân Mậu Tuất (1898) và Cách mạng Tân Hợi (1912) ở Trung Quốc. 

- Sự xuất hiện và phát huy ảnh hưởng của các tân thư, tân văn, tân báo. 

* Nhân tố chủ quan: 

- Sự bế tắc của con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến đã đặt ra yêu cầu cấp thiết 

phải tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc. 

- Những chuyển biến về kinh tế - xã hội của Việt Nam dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa 

lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

+ Sau khi cơ bản bình định Việt Nam bằng quân sự, năm 1897, thực dân Pháp tiến hành khai thác 

thuộc địa Việt Nam một cách quy mô. 

+ Dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, đời sống kinh tế - 

xã hội của Việt Nam có nhiều chuyển biến quan trọng, tạo điều kiện bên trong cho sự xuất hiện 

của con đường cứu nước mới 

Câu 2 (2,5 điểm) 

* Nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước: 

- Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết của người dân Việt Nam. 

+ Dưới ách cai trị của Pháp, đời sống của nhân dân Việt Nam khổ cực, bần cùng.  

+ Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Việt Nam với thực dân 

Pháp và phong kiến tay sai. Do đó, nhiệm vụ cứu nước được đặt ra cấp thiết.  

- Thất bại của các phong trào yêu nước ở cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã khiến sự nghiệp 

giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối 

cứu nước. Hoàn cảnh đó đặt ra yêu cầu phải tìm con đường cứu nước mới.  

- Lòng yêu nước và ý chí “đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”. 

+ Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – một vùng đất có truyền thống đấu tranh quật khởi. Sinh ra và lớn lên 

trong bối cảnh nước mất nhà tan; phong trào yêu nước đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, bế 

tắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo.  
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=> Các yếu tố về gia đình, quê hương, thời cuộc đã sớm hun đúc nên ở Nguyễn Tất Thành lòng 

yêu nước và ý chí quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giải phóng đồng bào. 

+ Sớm được tiếp xúc với văn minh phương Tây, lại nhận thức được những hạn chế trong con 

đường cứu nước của các bậc tiền bối đi trước, nên Nguyễn Tất Thành quyết định đi sang các 

nước phương Tây. 

=> Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. 

* Ý nghĩa từ những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918: 

- Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành (1911 – 1918) tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều 

kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 

  



VietJack.com                                                                                              Facebook: Học Cùng VietJack 
 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                       Youtube: Học Cùng VietJack 
 

ĐỀ SỐ 2: 

PHÒNG GD - ĐT … 

TRƯỜNG THCS … 

Mã đề thi: ..... 

ĐỀ THI CUỐI HK II - NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Phong trào Đông du gắn liền với tên tuổi của nhân vật nào dưới đây? 

A. Phan Bội Châu.  

B. Phan Châu Trinh.  

C. Lương Văn Can.  

D. Lương Ngọc Quyến. 

Câu 2. Ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX đã diễn ra cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì, dưới sự 

lãnh đạo của 

A. Phan Bội Châu.  

B. Phan Châu Trinh.  

C. Trịnh Văn Cấn.   

D. Lương Ngọc Quyến. 

Câu 3. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của công nhân Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là 

A. đòi quyền lợi chính trị.  

B. thay đổi giờ giấc làm việc. 

C. đòi quyền lợi kinh tế.   

D. cải thiện điều kiện sinh hoạt. 

Câu 4. Một trong những nhân tố khách quan dẫn đến đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước 

theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là  

A. thành công của cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911). 
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B. thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô viết (1917). 

C. sự suy yếu của các nước tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. sự phát triển của phong trào công nhân thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 5. So với giai cấp công nhân của các nước tư bản phương Tây, giai cấp công nhân Việt Nam 

có điểm gì khác biệt? 

A. Tổ chức chặt chẽ, kỉ luật nghiêm minh và tinh thần cách mạng triệt để. 

B. Được lịch sử giao cho sứ mệnh lãnh đạo phong trào cách mạng. 

C. Là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất. 

D. Ra đời trước giai cấp tư sản; phải chịu ba tầng áp bức, bóc lột. 

Câu 6. Nội dung nào không phản ánh đúng những nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra 

đi tìm đường cứu nước? 

A. Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết của người dân Việt Nam. 

B. Tác động từ thời đại mới: chủ nghĩa xã hội trở thành một đối trọng của chủ nghĩa tư bản. 

C. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. 

D. Lòng yêu nước và ý chí “đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”. 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), ở Việt Nam, thực 

dân Pháp thi hành chính sách gì trên lĩnh vực kinh tế? Những chính sách đó của thực dân Pháp 

tác động như thế nào đến kinh tế Việt Nam? 

Câu 2 (2 điểm). Hãy làm rõ thái độ chính trị và khả năng cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng 

dân tộc của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918. 

Câu 3 (2 điểm). Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước, cách 

mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm 
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1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B     

II. Phần tự luận (7 điểm) 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm) 

* Chính sách khai thác kinh tế của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 

- Nông nghiệp:  

+ Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền  

+ Duy trì phương thức sản xuất phong kiến (phát canh – thu tô) trong sản xuất nông nghiệp. 

- Công nghiệp:  

+ Tập trung vốn đầu tư vào các ngành khai thác than và kim loại. 

+ Mở mang một số ngành công nghiệp nhẹ nhằm phục vụ cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của Pháp; 

đồng thời tận dụng tối đa nguồn nguyên, nhiên liệu tại chỗ và nhân công Việt Nam. 

- Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam 

- Phát triển hệ thống giao thông vận tải để tăng cường việc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào 

đấu tranh của nhân dân Việt Nam. 

- Tài chính: tăng các thứ thuế cũ, đặt ra nhiều loại thuế mới,... 

* Tác động từ chính sách khai thác của Pháp tới kinh tế Việt Nam 

- Chuyển biến tích cực: 

+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam, đem lại nhiều tiến bộ hơn so 

với phương thức sản xuất phong kiến. 

+ Cùng với sự xuất hiện, phát triển của kinh tế hàng hóa, kinh tế Việt Nam bước đầu có sự hội 

nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 

+ Hình thành các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp mới... 

- Chuyển biến tiêu cực: 

+ Tài nguyên thiên nhiên bị vơi cạn. 

+ Việt Nam trở thành thị trường cung cấp nguyên, nhiên liệu, nhân công và tiêu thụ hàng hóa độc 

chiếm của thực dân Pháp. 
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+ Thực dân Pháp không du nhập một cách hoàn chỉnh phương thức tư bản chủ nghĩa vào Việt 

Nam. Khi tiến hành khai thác thuộc địa, Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong 

mọi lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, kinh tế Việt Nam bị kìm hãm, phụ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp; 

sự phát triển chỉ mang tính chất cục bộ ở một số địa phương, về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn lạc 

hậu, phát triển thiếu đồng bộ, mất cân đối. 

Câu 2 (2,0 điểm) 

* Giai cấp địa chủ phong kiến 

- Một bộ phận địa chủ cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân, chống lại cách mạng. 

- Một số địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước nên đã tham gia vào các phong trào yêu 

nước, chống Pháp khi có điều kiện. 

* Giai cấp nông dân  

- Nông dân bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn. Căm ghét chế độ bóc lột của thực dân 

Pháp cộng với ý thức dân tộc sâu sắc, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh 

do bất kì cá nhân, tổ chức, tầng lớp hoặc giai cấp nào đề xướng để có thể giúp họ giành được tự 

do và no ấm. 

* Giai cấp công nhân 

- Công nhân và gia đình họ bị thực dân, phong kiến và tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu 

tranh. Ở đầu thế kỉ XX, lực lượng công nhân Việt Nam còn ít (khoảng 10 vạn người); mục tiêu 

đấu tranh của họ chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế (tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện 

sống và điều kiện làm việc,...); ngoài ra họ còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các 

tầng lớp khác lãnh đạo. 

* Tầng lớp tiểu tư sản 

- Cuộc sống của tiểu tư sản tuy có phần dễ chịu hơn công nhân, nông dân và dân nghèo thành thị, 

song vẫn bấp bênh. Họ là những người có ý thức dân tộc, lại sớm được tiếp thu với những tư 

tưởng tiến bộ (nhất là bộ phận giáo viên, học sinh, sinh viên,...), nên tích cực tham gia vào cuộc 

vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.  

* Tầng lớp tư sản 
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- Tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp chèn ép, chính quyền thực dân kìm hãm. Song do bị lệ thuộc, 

yếu ớt về mặt kinh tế, nên họ chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia vào các cuộc vận động 

yêu nước 

Câu 3 (2,0 điểm) 

* Nguyên nhân khách quan 

- Các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam diễn ra khi thực dân Pháp đã ổn định được bộ 

máy cai trị ở Việt Nam. 

- Thực dân Pháp thực hiện cấu kết, liên minh với lực lượng đế quốc, phản động bên ngoài để đàn 

áp một số cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Ví dụ: 

+ Sự phát triển của phong trào Đông du (do Phan Bội Châu khởi xuống) đã khiến thực dân Pháp 

lo sợ. Trước tình hình đó, tháng 8/1908, thực dân Pháp cấu kết với Chính phủ Nhật Bản để trục 

xuất các lưu học sinh Việt Nam, kể cả thủ lĩnh Phan Bội Châu. Phong trào Đông du tan rã. 

+ Trước sự phát triển và ảnh hưởng của Việt Nam Quang phục hội, năm 1913, thực dân Pháp cấu 

kết với giới quân phiệt Trung Quốc để bắt giam những lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam Quang 

phục hội (trong đó có cả thủ lĩnh Phan Bội Châu). 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Tầng lớp tư sản Việt Nam mới ra đời, còn nhỏ yếu về kinh tế, lệ thuộc nặng nề chính trị, do đó, 

tầng lớp tư sản Việt Nam chưa thể trở thành một lực lượng lãnh đạo, tiến hành hành cuộc cách 

mạng tư sản ở Việt Nam. 

- Lực lượng tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản và lãnh đạo các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt 

Nam những năm đầu thế kỉ XX là các sĩ phu phong kiến tiến bộ. Tuy nhiên, lực lượng này còn 

nhiều hạn chế. Do các sĩ phu có những nhận thức khác nhau về kẻ thù, chủ trương cứu nước, nên 

dẫn phương pháp hoạt động của họ cũng khác nhau (theo hai xu hướng: bạo động và cải cách), 

điều này dẫn tới phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đầu thế kỉ XX thiếu sự thống nhất. 

- Ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, trào lưu dân chủ tư sản phát triển chủ yếu ở các đô thị lớn, còn ở 

các vùng nông thôn, miền núi ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản còn rất yếu ớt, do đó, chưa 

tạo thành một phong trào đấu tranh rộng rãi chung trong cả nước. 
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ĐỀ SỐ 3: 

PHÒNG GD - ĐT … 

TRƯỜNG THCS … 

Mã đề thi: ..... 

ĐỀ THI CUỐI HK II - NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Phong trào Đông du gắn liền với tên tuổi của nhân vật nào dưới đây? 

A. Phan Bội Châu.   

B. Phan Châu Trinh.  

C. Lương Văn Can.   

D. Lương Ngọc Quyến. 

Câu 2. Ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX đã diễn ra cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì, dưới sự 

lãnh đạo của 

A. Phan Bội Châu.   

B. Phan Châu Trinh.  

C. Trịnh Văn Cấn.    

D. Lương Ngọc Quyến. 

Câu 3. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của công nhân Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là 

A. đòi quyền lợi chính trị.   

B. thay đổi giờ giấc làm việc. 

C. đòi quyền lợi kinh tế.   

D. cải thiện điều kiện sinh hoạt. 

Câu 4. Một trong những nhân tố khách quan dẫn đến đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước 

theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là  

A. thành công của cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911). 
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B. thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô viết (1917). 

C. sự suy yếu của các nước tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. sự phát triển của phong trào công nhân thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 5. So với giai cấp công nhân của các nước tư bản phương Tây, giai cấp công nhân Việt Nam 

có điểm gì khác biệt? 

A. Tổ chức chặt chẽ, kỉ luật nghiêm minh và tinh thần cách mạng triệt để. 

B. Được lịch sử giao cho sứ mệnh lãnh đạo phong trào cách mạng. 

C. Là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất. 

D. Ra đời trước giai cấp tư sản; phải chịu ba tầng áp bức, bóc lột. 

Câu 6. Nội dung nào không phản ánh đúng những nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra 

đi tìm đường cứu nước? 

A. Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết của người dân Việt Nam. 

B. Tác động từ thời đại mới: chủ nghĩa xã hội trở thành một đối trọng của chủ nghĩa tư bản. 

C. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. 

D. Lòng yêu nước và ý chí “đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”. 

II. Tự luận (7,0 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm). Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), ở Việt Nam, thực 

dân Pháp thi hành chính sách gì trên lĩnh vực kinh tế? Những chính sách đó của thực dân Pháp 

tác động như thế nào đến kinh tế Việt Nam? 

Câu 2 (2,0 điểm). Hãy làm rõ thái độ chính trị và khả năng cách mạng đối với sự nghiệp giải 

phóng dân tộc của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918. 

Câu 3 (2,0 điểm). Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước, 

cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI ĐỀ SỐ 3 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm 
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1-A  2-B 3-C 4-A 5-D 6-B     

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm) 

* Chính sách khai thác kinh tế của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất: 

- Nông nghiệp:  

+ Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền. 

+ Duy trì phương thức sản xuất phong kiến. 

- Công nghiệp:  

+ Tập trung vốn đầu tư vào các ngành khai thác than và kim loại. 

+ Mở mang một số ngành công nghiệp nhẹ (xay xát, sản xuất diêm,...). 

+ Hạn chế tối đa sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng để cột chặt kinh tế Việt Nam vào 

kinh tế Pháp. 

- Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam (đánh thuế cao hàng hóa nước ngoài nhập vào 

Việt Nam, giảm thuế hoặc miễn thuế đối với hàng hóa của Pháp,...). 

- Phát triển hệ thống giao thông vận tải để tăng cường việc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào 

đấu tranh của nhân dân Việt Nam. 

- Tài chính: tăng các thứ thuế cũ, đặt ra nhiều loại thuế mới,... 

* Tác động từ chính sách khai thác của Pháp tới kinh tế Việt Nam: 

- Chuyển biến tích cực: 

+ Phương thức sản xuất TBCN du nhập vào Việt Nam, đem lại nhiều tiến bộ hơn so với phương 

thức sản xuất phong kiến. 

+ Kinh tế Việt Nam bước đầu có sự hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 

+ Hình thành các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp mới. 

- Chuyển biến tiêu cực: 

+ Tài nguyên thiên nhiên bị vơi cạn. 

+ Việt Nam trở thành thị trường cung cấp nguyên, nhiên liệu, nhân công và tiêu thụ hàng hóa độc 

chiếm của thực dân Pháp. 
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+ Kinh tế Việt Nam về cơ bản vẫn lạc hậu, mất cân đối, phụ thuộc nặng nề vào Pháp 

Câu 2 (2,0 điểm) 

* Giai cấp địa chủ phong kiến: 

- Một bộ phận địa chủ cấu kết với đế quốc để bóc lột nhân dân, chống lại cách mạng. 

- Một số địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước nên đã tham gia vào các phong trào yêu 

nước, chống Pháp khi có điều kiện. 

* Giai cấp nông dân: 

- Bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn. 

- Nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh do bất kì cá nhân, tổ chức, tầng lớp 

hoặc giai cấp nào đề xướng để có thể giúp họ giành được tự do và no ấm. 

* Giai cấp công nhân: 

- Bị thực dân, phong kiến và tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu tranh.  

- Mục tiêu đấu tranh của công nhân chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế; ngoài ra họ còn hưởng ứng 

các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo. 

* Tầng lớp tiểu tư sản: 

- Cuộc sống của tiểu tư sản tuy có phần dễ chịu hơn công nhân, nông dân và dân nghèo thành thị, 

song vẫn bấp bênh.  

- Tầng lớp tiểu tư sản tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.  

* Tầng lớp tư sản: 

- Bị tư sản Pháp chèn ép, chính quyền thực dân kìm hãm.  

- Do bị lệ thuộc, yếu ớt về mặt kinh tế, nên họ chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia vào 

các cuộc vận động yêu nước. 

Câu 3 (2,0 điểm) 

* Nguyên nhân khách quan: 

- Các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam diễn ra khi thực dân Pháp đã ổn định được bộ 

máy cai trị ở Việt Nam. 
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- Thực dân Pháp thực hiện cấu kết, liên minh với lực lượng đế quốc, phản động bên ngoài để đàn 

áp một số cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Ví dụ: tháng 8/1908, Pháp cấu kết với Nhật 

Bản để trục xuất các lưu học sinh Việt Nam, phong trào Đông du tan rã. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Tầng lớp tư sản Việt Nam mới ra đời, còn nhỏ yếu về kinh tế, lệ thuộc về chính trị, do đó chưa 

thể trở thành lực lượng lãnh đạo, tiến hành hành cuộc cách mạng tư sản ở Việt Nam. 

- Lãnh đạo các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là các sĩ phu 

phong kiến tiến bộ. Tuy nhiên, lực lượng này còn nhiều hạn chế.  

- Sự phân hóa trong đường lối cứu nước của các sĩ phu phong kiến thức thời (thành 2 xu hướng: 

bạo động và cải cách), khiến phong trào đấu tranh thiếu sự thống nhất. 

- Trào lưu dân chủ tư sản phát triển chủ yếu ở các đô thị lớn, chưa tạo thành một phong trào đấu 

tranh rộng rãi chung trong cả nước. 
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ĐỀ SỐ 4: 

PHÒNG GD - ĐT … 

TRƯỜNG THCS … 

Mã đề thi: ..... 

ĐỀ THI CUỐI HK II - NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

Câu 1 (3 điểm). Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, đời 

sống kinh tế - xã hội của Việt Nam có những chuyển biến như thế nào? 

Câu 2 (2 điểm). Phân tích các nhân tố dẫn tới sự xuất hiện của con đường cứu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

Câu 3 (3 điểm). So sánh phong Cần vương (1885 – 1896) với phong trào yêu nước, cách mạng 

ở Việt Nam đầu thế kỉ XX trên các phương diện: mục tiêu, lực lượng lãnh đạo, lực lượng tham 

gia, hình thức đấu tranh, phạm vi – quy mô, kết quả. 

Câu 4 (2 điểm). Những nguyên nhân nào thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? 

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 có ý nghĩa như thế nào 

đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc?  

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI ĐỀ SỐ 4 

Câu 1 (3 điểm). 

* Chuyển biến về kinh tế  

- Chuyển biến tích cực: 

+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam, đem lại nhiều tiến bộ hơn so 

với phương thức sản xuất phong kiến. 

+ Cùng với sự xuất hiện, phát triển của kinh tế hàng hóa, kinh tế Việt Nam bước đầu có sự hội 

nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 

+ Hình thành các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp mới,... 

- Chuyển biến tiêu cực: 

+ Tài nguyên thiên nhiên bị vơi cạn. 
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+ Việt Nam trở thành thị trường cung cấp nguyên, nhiên liệu, nhân công và tiêu thụ hàng hóa độc 

chiếm của thực dân Pháp. 

+ Kinh tế Việt Nam bị kìm hãm, phụ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp; sự phát triển chỉ mang tính 

chất cục bộ ở một số địa phương, về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu, phát triển thiếu đồng 

bộ, mất cân đối. 

* Chuyển biến về xã hội  

- Các giai cấp cũ trong xã hội (địa chủ phong kiến và nông dân) có sự phân hóa sâu sắc: 

+ Một bộ phận địa chủ cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân. Tuy nhiên, một số địa 

chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước nên đã tham gia vào các phong trào yêu nước, chống 

Pháp khi có điều kiện. 

+ Giai cấp nông dân bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn.  

- Trong xã hội xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới: công nhân, tiểu tư sản, tư sản 

- Các sĩ phu yêu nước cũng có nhiều chuyển biến về tư tưởng chính trị. Họ bắt đầu tiếp thu trào 

lưu tư tưởng dân chủ tư sản và khởi xướng ở Việt Nam một cuộc vận động giải phóng dân tộc 

diễn ra sôi nổi ở đầu thế kỉ XX. 

Câu 2 (2 điểm). 

* Nhân tố khách quan 

- Thành công của công cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX). 

- Cuộc Duy tân Mậu Tuất (1898) và Cách mạng Tân Hợi (1912) ở Trung Quốc. 

* Nhân tố chủ quan 

- Sự bế tắc của con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến. 

- Những chuyển biến về kinh tế - xã hội của Việt Nam dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa 

lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

- Sự xuất hiện và phát huy ảnh hưởng của các tân thư, tân văn, tân báo. 

Câu 3 (3 điểm). 

* Mục tiêu  
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- Phong trào Cần vương: đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến đầu hàng, giành độc lập dân tộc, 

thiết lập trở lại chế độ phong kiến.  

- Phong trào yêu nước, cách mạng đầu thế kỉ XX: đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai, 

gắn liền độc lập dân tộc với đổi mới, canh tân đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

* Lực lượng lãnh đạo  

- Phong trào Cần vương: các văn thân, sĩ phu yêu nước (ví dụ: Tôn Thất Thuyết, Phan Đình 

Phùng, Nguyễn Thiện Thuật,...). 

- Phong trào yêu nước, cách mạng đầu thế kỉ XX: các sĩ phu có tư tưởng tiến bộ (ví dụ: Phan Bội 

Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can,...). 

* Lực lượng tham gia 

- Phong trào Cần vương: đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là nông dân. 

- Phong trào yêu nước, cách mạng đầu thế kỉ XX: đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là có 

sự tham gia của các lực lượng xã hội mới (tư sản, tiểu tư sản, công nhân,...). 

* Hình thức đấu tranh 

- Phong trào Cần vương: khởi nghĩa vũ trang là hình thức đấu tranh duy nhất. 

- Phong trào yêu nước, cách mạng đầu thế kỉ XX: diễn ra dưới nhiều hình thức, phương pháp đấu 

tranh phong phú, theo hai xu hướng: bạo động và cải cách. 

* Phạm vi – quy mô 

- Phong trào Cần vương: chủ yếu diễn ra ở Bắc Kì và Trung Kì, trên một số địa bàn có điều kiện 

thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ đấu tranh vũ trang. 

- Phong trào yêu nước, cách mạng đầu thế kỉ XX: cách mạng diễn ra sôi nổi, rộng khắp cả nước 

không phụ thuộc vào địa hình, một số phong trào còn có cơ sở ở hải ngoại (phong trào Đông du 

tổ chức đưa học sinh sang Nhật Bản học tập; Việt Nam Quang phục hội được thành lập ở Trung 

Quốc,...). 

* Kết quả 

- Phong trào Cần vương: thất bại. 

- Phong trào yêu nước, cách mạng đầu thế kỉ XX: thất bại. 
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Câu 4 (2 điểm) 

* Nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 

- Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết của người dân Việt Nam. 

- Sự khủng hoảng về đường lối cứu nước đặt ra yêu cầu phải tìm con đường cứu nước mới. 

- Lòng yêu nước và ý chí “đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”. 

=> Tất cả các yếu tố về gia đình, quê hương, thời cuộc đã sớm hun đúc nên ở Nguyễn Tất Thành 

lòng yêu nước và ý chí quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giải phóng đồng bào. 

=> Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), ra đi tìm đường cứu 

nước. 

* Ý nghĩa từ những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 đối với 

cách mạng Việt Nam 

- Trong những năm 1911 – 1918, Nguyễn Tất Thành đã bôn ba qua nhiều quốc gia, nhiều châu 

lục. Trong quá trình đó, Nguyễn Tất Thành đã khảo nghiệm, tìm hiểu về các cuộc cách mạng 

điển hình trên thế giới; tích cực rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân; hoạt 

động trong các hội Việt Nam yêu nước tại nước ngoài,... 

=> Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng 

để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 
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ĐỀ SỐ 5: 

PHÒNG GD - ĐT … 

TRƯỜNG THCS … 

Mã đề thi: ..... 

ĐỀ THI CUỐI HK II - NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 10, mỗi câu 

đúng 0,25 điểm )  

Câu 1: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào  

A. ngày 1 - 8 - 1857.            

B. ngày 31 - 8 - 1858.    

C. ngày 1 - 9 - 1858.        

D. ngày 1 - 9 - 1859.    

Câu 2: Với việc kí Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Nguyễn đã thừa nhận quyền cai quản của 

Pháp ở 

A. ba tỉnh miền Tây Nam Kì.                              

B. ba tỉnh miền Đông Nam Kì.                            

C. sáu tỉnh  Nam Kì.                                            

D. khu vực Trung Kì.                            

Câu 3: Người được nhân dân suy tôn “Bình Tây đại nguyên soái” là 

A. Trương Định.             

B. Trương Quyền.    

C. Nguyễn Trung Trực.          

D. Nguyễn Tri Phương.          

Câu 4: Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào năm 

A. 1862                  



VietJack.com                                                                                              Facebook: Học Cùng VietJack 
 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                       Youtube: Học Cùng VietJack 
 

B. 1867                            

C. 1873.                                  

D. 1882. 

Câu 5: Chiến thắng Cầu Giấy lần một và lần hai là chiến công của 

A. quân triều đình nhà Nguyễn.                         

B. quân tổng đốc Hoàng Diệu.              

C. nhân dân và lực lượng tự vệ địa phương.      

D. quân của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc. 

Câu 6: Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách 

là một quốc gia phong kiến độc lập? 

A. Hiệp ước Nhâm Tuất.                                        

B. Hiệp ước Hác-măng.     

C. Hiệp ước Giáp Tuất.                                          

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. 

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là 

A. khởi nghĩa Hương Khê.             

B. khởi nghĩa Ba Đình.           

C. khởi nghĩa Bãi Sậy.  

D. khởi nghĩa Hùng Lĩnh. 

Câu 8: Cuộc khởi nghĩa nào kết thúc đã đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần vương? 

A. khởi nghĩa Hương Khê.              

B. khởi nghĩa Ba Đình.           

C. khởi nghĩa Bãi Sậy.  

D. khởi nghĩa Yên Thế. 

Câu 9: Lực lượng tham gia đông nhất trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế là 

A. công nhân.    

B. nông dân.     
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C. nông dân và công nhân.     

D. các dân tộc sống ở miền núi. 

Câu 10: Yên Thế thuộc địa phận của tỉnh 

A. Bắc Giang.    

B. Bắc Ninh.    

C. Hưng Yên.      

D. Thanh Hóa. 

Câu 11: Hãy ghép mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho phù hợp. (1,5 điểm) 

A. Thời gian Tương ứng B.  Sự kiện 

1. Năm 1897 - 1914 

2. Năm 1905 -  1909 

3. Năm 1907 

4. Năm 1908 

5. Năm 1911 

6. Năm 1917 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. 

B. Đông Kinh nghĩa thục 

C. Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. 

D. Cuộc vận động Duy tân và chống thuế ở Trung 

Kì. 

E. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực 

dân Pháp.                       

F. Phong trào Đông du. 

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)  

Câu 1: Nêu nội dung chủ yếu của các Hiệp ước mà triều đình Huế đã kí với Pháp từ năm 1862 

đến năm 1884. ( 2 điểm) 

Câu 2: Tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương. Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương 

Khê là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương? (2 điểm) 

Câu 3: Mục đích chính sách khai thác của Pháp về kinh tế và văn hóa, giáo dục ở Việt Nam cuối 

thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. (2 điểm) 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI ĐỀ SỐ 5 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
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Từ câu 1 đến câu 10 (Mỗi câu đúng 0,25 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp 

án 
C B A C D D A A B A 

Câu 11: Từ câu 1 đến câu 6(Mỗi câu đúng 0,25 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án E F B D A C 

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 

Câu 1 (2 điểm) 

* Hiệp ước Nhâm Tuất ( 5-6-1862): Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba 

tỉnh Miền Đông Nam Kì.  

* Hiệp ước Giáp Tuất ( 15-3- 1874): Triều đình chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn 

thuộc Pháp. 

* Hiệp ước Hác-măng ( 25-8- 1883): Triều đình chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ớ Bắc 

Kì và Trung Kì.  

* Hiệp ước Pa- tơ-nốt ( 6-6- 1884): Giống hiệp ước 1883 nhưng chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới 

khu vực Trung Kì. 

Câu 2: (1,5 điểm) 

a/ Tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương 

- Khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) 

- Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) 

- Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895) 

b/ Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần 

vương 

- Thời gian: dài nhất (1885 – 1895) 

- Lãnh đạo: là những người tài giỏi, có uy tín. 

- Địa bàn hoạt động: 4 tỉnh. 
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- Lực lượng nghĩa quân: lớn mạnh, tự trang bị vũ khí. 

Câu 3 (2 điểm) 

a/ Về kinh tế:  

- Vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta làm giàu cho Pháp. 

- Cướp đoạt sức lao động của nhân dân ta để phục vụ việc khai thác thuộc địa và bóc lột của 

chúng. 

b/ Về văn hóa, giáo dục: 

- Dùng người Việt trị người Việt. 

- Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị. 


