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Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 

Câu 1: Quốc gia nào ở châu Á đã tiến hành cải cách thành công và gia nhập hàng ngũ đế 

quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? 

A. Xiêm   

B. Trung Quốc   

C. Nhật Bản   

D. Ấn Độ 

Lời giải  

Nhật Bản là quốc gia ở khu vực châu Á tiến hành cải cách thành công thông qua cuộc 

Duy tân Minh Trị từ năm 1868. Đến cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở 

thành một nước tư bản công nghiệp, gia nhập hàng ngũ các nước đế quốc 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 2: Cuộc cách mạng tư sản trong thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến là 

A. Cách mạng Hà Lan 

B. Cách mạng tư sản Anh 

C. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

D. Cách mạng tư sản Pháp 

Lời giải  

Cuộc cách mạng tư sản trong thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến là cuộc cách 

mạng tư sản Anh giữa liên minh quý tộc mới và giai cấp tư sản với triều đình phong kiến 

Anh 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 3: Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới? 

A. Anh   

B. Pháp   

C. Đức   
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D. Mĩ 

Lời giải  

Anh là nước có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. Diện tích thuộc địa của Anh 

rộng tới 33 triệu km2 với 400 triệu người, bằng ¼ diện tích và dân số thế giới, gấp 12 lần 

thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp. Vì vậy Anh thường được gọi là đế quốc 

thực dân hoặc đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn” 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 4: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giới chủ là gì? 

A. Đập phá máy móc   

B. Bãi công   

C. Thành lập các tổ chức công đoàn   

D. Khởi nghĩa vũ trang 

Lời giải  

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là đập phá máy 

móc. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên công nhân lầm tưởng nguyên nhân gây ra 

nỗi khổ cho họ là máy móc 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 5: Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào? 

A. Đồng minh những người cộng sản.   

B. Quốc tế thứ nhất.   

C. Quốc tế thứ hai.   

D. Quốc tế thứ ba. 

Lời giải 

Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với một số tổ chức bí mật của công 

nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh 

những người cộng sản”. Đây chính là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế. 
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Đáp án cần chọn là: A 

Câu 6: Sự phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã dẫn 

đến sự chuyển biến gì? 

A. Chủ nghĩa tư bản trở thành một hệ thống bao trùm thế giới   

B. Chủ nghĩa tư bản đạt được sự tăng trưởng cao về kinh tế   

C. Chủ nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc   

D. Cách mạng công nghiệp bắt đầu được tiến hành ở khắp các nước tư bản 

Lời giải  

Sự phát triển kinh tế những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã thúc đẩy chủ nghĩa tư 

bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền- chủ nghĩa đế quốc. 

Chủ nghĩa đế quốc có những đặc trưng riêng, nhưng không thay đổi bản chất, mà làm cho 

các mâu thuẫn nảy sinh trầm trọng 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 7: Vì sao có thể nói: Chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước phương 

Đông ở nửa sau thế kỉ XIX là hành động tất yếu? 

A. Do sự giàu có về tài nguyên của các nước phương Đông   

B. Do sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở phương Đông   

C. Do nhu cầu về nguồn nguyên liệu, nhân công, thuộc địa khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc   

D. Do phương Đông có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công giá rẻ 

 Lời giải  

Từ nửa sau thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai 

đoạn chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu về nguồn nguyên liệu, thi trường, nhân công ngày càng 

tăng trong khi những nguồn lực trong nước không thể đáp ứng đủ => Xâm lược thuộc địa 

để biến thuộc địa thành nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thu 

hàng hóa cho chính quốc là hành động tất yếu. 

Đáp án cần chọn là: C 
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Câu 8: Đâu là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau ở đầu thế kỉ 

XX? 

A. Đàn áp phong trào công nhân  

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc 

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 

D. Cuộc cạnh tranh của các tập đoàn tư bản độc quyền  

Lời giải  

Khi chủ nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, đẩy mạnh quá trình xâm lược 

thuộc địa đã khiến cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc nảy sinh và ngày càng phát 

triển. Biểu hiện rõ ràng nhất của mâu thuẫn đó chính là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1914 - 1918) diễn ra giữa hai phe Liên minh và hiệp ước nhằm cướp đoạt, phân chia lại 

hệ thống thuộc địa trên thế giới. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 9: Đâu không phải nội dung chính của lịch sử thế giới thời kì cận đại (từ giữa thế kỉ 

XVI đến năm 1917)? 

A. Các cuộc cách mạng tư sản nổ ra và giành thắng lợi.     

B. Phong trào công nhân ở các nước tư bản diễn ra mạnh mẽ. 

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng.   

D. Văn học, nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật phát triển. 

Lời giải  

Những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) bao 

gồm: 

- Các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại. 

- Sự chuyển biến của các nước tư bản Âu – Mĩ thế kỉ XVIII – XX và quá trình xâm lược 

thuộc địa 

- Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX – đầu TK XX 

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) 
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- Cách mạng công nghiệp trong thế kỉ XVIII-XIX 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 10: Vì sao cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận 

đại? 

A. Đánh bại liên minh phong kiến, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng   

B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển   

C. Thông qua những bản tuyên ngôn và hiến pháp tiến bộ nhất thời cận đại   

D. Thực hiện triệt để các nhiệm vụ của một cuộc CMTS 

Lời giải  

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại 

vì nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một của cách mạng tư sản: 

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc, thiết lập nền cộng 

hòa 

- Đánh thắng cuộc can thiệp của liên minh phong kiến châu Âu vào nước Pháp, bảo vệ 

vững chắc thành quả cách mạng 

- Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, hiến pháp 1791 và 1793 xác định 

những quyền và lợi ích cơ bản của con người 

- Tấn công vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là kinh tế, giải quyết vấn đề 

ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Pháp 

giai đoạn sau 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 11: Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là 

A. Lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền   

B. Thiết lập chế độ Tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới.   

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển   

D. Vô sản hóa một bộ phận giai cấp nông dân 
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Lời giải  

Mâu thuẫn giữa giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - tư 

bản chủ nghĩa là nguyên nhân sâu xa, đồng thời là mục tiêu chung mà tất cả các cuộc 

cách mạng tư sản hướng tới giải quyết. Thắng lợi của cách mạng tư sản ở mức độ khác 

nhau sẽ mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 12: Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh 

thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là 

A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua   

B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo   

C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa   

D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

Lời giải  

- Cách mạng Nga 1905 – 1907:  chống lại chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng. 

- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII: chống lại chế độ phong kiến với chỗ dựa là tầng lớp 

quý tộc và Giáo hội Anh. 

- Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII: chống lại chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu 

là vua Lu-i XVI. 

Đáp án cần chọn là: A 

 


