
 

 

Câu 1. Sự kiện mở đầu cho thời kì cận đại là sự kiện nào sau đây?  

   A. Cách mạng tư sản Hà Lan     B. Cách mạng tư sản Pháp 

   C. Cách mạng tư sản Anh    D. Duy Tân Minh Trị 

Câu 2. Trong các cuộc cách mạng sau cuộc cách mạng tư sản nào là triệt để nhất? 

   A. Cách mạng tư sản Anh      

   B. Cách mạng Hà Lan 

   C. Cách mạng tư sản Pháp    

   D. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ 

Câu 3. Nguyên nhân nào các nước phương Tây xâm lược các nước phương Đông?  

   A. Cần nguồn tài nguyên thiên nhiên   B. Cần thị trường tiêu thụ 

   C. Muốn làm bá chủ thế giới    D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 4. Tổ chức nào sau đây là của giai cấp công nhân?  

   A. Liên Hiệp Quốc       

   B. Các tổ chức công đoàn 

   C. Tổ chức y tế thế giới      

   D. Ngân hàng thế giới. 

Câu 5. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

   A. Chiến tranh giải phóng dân tộc     

   B. Chiến tranh phi nghĩa 

   C. Nội chiến       

   D. Chiến tranh chính nghĩa 

Câu 6. “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc 

   A. Anh, Mĩ                                             C. Đức, Pháp 

   B. Anh, Pháp                                                         D. Đức, Mĩ 

Câu 7. Công ty độc quyền của Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được gọi là: 

   A. Các ten                                                  C. Rốcphelơ, Tơrớt 

   B. Xanhđica                                               D. Các ten, xanhđica 

Câu 8. Đặc điểm của chủ nghĩa đế Anh  là: 

  A. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. 

  B. chủ nghĩa đế quốc thực dân ( mặt trời không bao giờ lặn ) 

  C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. 

  D. chủ nghĩa hiếu chiến 

Câu 9: Trước cách mạng, Pháp là một nước 

A. quân chủ lập hiến.   B. quân chủ chuyên chế. 



 

 

C. cộng hòa.  D. dân chủ nhân dân. 

Câu 10: Nét nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là: 

A. chủ nghĩa tư bản xâm nhập vào nông nghiệp. 

B. nông nghiệp, công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ. 

C. nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển. 

D. nông nghiệp tiên tiến, công thương nghiệp lạc hậu. 

Câu 11: Cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Anh đứng hàng thứ 

A. nhất trên thế giới.                                              C. ba trên thế giới. 

 B. hai trên thế giới.                                                   D. tư trên thế giới. 

Câu 12: Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho giai cấp nào?  

A. Nhân dân lao động Anh 

B. Quí tộc cũ 

C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới 

D. Vua nước Anh 

Câu 13: Đảng Cộng sản ở một số nước (như Trung Quốc, Việt Nam, In – đô – nê – xi – 

a) ra đời trong hoàn cảnh nào? 

 A. Phong trào độc lập dân tộc phát triển mạnh              B. Các nước đế quốc suy 

yếu 

 C. Tác động của Cách mạng tháng Mưới Nga nam 1917  D. Cả A và C đều đúng 

Câu 14:  Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Mâu thuẫn về thuộc địa và thị trường      

B. Phong trào giả phóng dân tộc phát triển 

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công     

D. Đảng Cộng sản các nước phát động. 

Câu 15: Trận đánh tạo ra bước ngoặt (lợi thế thuộc về Đồng minh) là trận nào? 

A. Nhật đánh vào Trân Châu Cảng     

B. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi – rô – si – ma  

C. Đức tấn công Liên Xô      

D. Liên Xô tấn công Đức ở Xta – lin – grát 

Câu 16: Mĩ thoát khỏi khủng khoảng kinh tế thế giới bằng cách nào? 

A. Thực hiện Chính sách kinh tế mới    

B. Thực hiện Chính sách mới 

C. Gây chiến tranh xâm lược, bành trướng    

D. Cải cách kinh tế - xã hội. 



 

 

Câu 17:Vì sao Lê Nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là " Chủ nghĩa đế quốc thực dân " ? 

a: Nước Anh " đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn " 

b: Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa  

c: Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế 

giới  

d : Chủ nghĩa đế quốc anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới  

câu 18: Vì sao Lê Nin nhận xét chủ nghĩa đế quốc Pháp  là "Chủ nghĩa đế quốc cho 

vaylãi"?  

a: Pháp chủ yếu cho các nước nghèo vay để thu lãi  

b: 2/3 số tư bản trong nước phần lớn đầu tư ra nước ngoài  

c:Ngoài việc bóc lột hệ thống thuộc địa , Pháp còn thu được lợi nhuận từ chính sách 

đầu tư tư bản ra nước ngoài bằng cho vay lãi nặng  

d: Pháp chủ yếu cho các nước giàu vay  

câu 19:Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các "Ông vua công nghiệp " ? 

a: Mĩ có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất  

b:Mĩ có nền kinh tế phát triển mạnh nhất  

c:Mĩ có nền  kĩ thuật công nghiệp phát triển mạnh mẽ, các tổ chức độc quyền (Tơ Rớt) 

công nghiệp khổng lồ (thép, dầu, ô tô) hình thành  

d:Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng gấp đôi Anh và bằng 1/2 các nước Tây Âu gộp lại 

câu 20: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng trong những năm 

1905_1907 ở Nga là gì ? 

a: Nước Nga lâm vào tình trạng khủng  hoảng trầm trọng  

b:Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng  

c: Tiền lương công nhân giảm sút điều kiện sống tồi tệ  

d: Hậu quả của cuộc chiến trang Nga _ Nhật  

 


