ĐÁP ÁN– SỬ 11D - KTHKI (2021- 2022)
Câu
Câu 1
(2.0đ)

Đáp án
Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)
Sự thất bại của phe Liên minh

Điểm
0.25đ

Hậu quả nặng nề: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, kinh tế
0.5đ
châu Âu kiệt quệ
Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đánh dấu bước chuyển lớn trong
0.25đ
cục diện chính trị thế giới
Giải thích : “Trong cuộc chiến tranh này, chín mươi chín phần trăm là phi
nghĩa…”
Là chiến tranh giữa các nước đế quốc nhằm đem lại quyền lợi cho giai
0.25đ
cấp tư sản cầm quyền, nhằm chiếm đoạt thuộc địa lẫn nhau
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của mỗi nước và cả thế giới. 0.25đ
Nhân dân lao động là người phải gánh chịu mọi hy sinh, mất mát về
người và của..
Từ hậu quả của cuộc chiến tranh này, rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo
vệ hòa bình của thế giới hiện nay.
Hòa bình là cơ sở, điều kiện để các quốc gia ổn định, phát triển, chiến
0.25đ
tranh chỉ đem lại tàn phá, hủy diệt…
Giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn bằng con đường hoà bình...
0.25đ
Câu 2
(2.0đ)

Nguyên nhân bùng nổ cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc
Sâu xa: nhân dân TQ mâu thuẫn với phong kiến và đế quốc

0.5đ

Ngòi nổ:chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường
sắt”… gây làn sóng căm phẫn trong nhân dân và tư sản

0.5đ

Kết quả
Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời, mở đường cho CN tư bản
phát triển
Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á

0.5đ
0.25đ

Tính chất
Là cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để

0.25đ

Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933.
Câu 3
(3.0đ)

Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận => mất cân đối giữa sản xuất và
0.5đ
tiêu dùng. 10/1929 khủng hoảng nổ ra ở Mỹ rồi lan ra toàn bộ thế giới tư
bản
Hậu quả của khủng hoảng
Kinh tế các nước tư bản bị tàn phá nặng nề. Công nhân thất nghiệp,
nông dân mất ruộng, nhân dân lâm vào tình trạng nghèo đói…

0.75đ

Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình…khắp cả nước

0.5đ

Sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản bị đe dọa..

0.25đ

Giải thích vì sao có sự khác biệt giữa Đức và Mỹ trong biện pháp khắc phục
khủng hoảng
Mỹ giàu có, ổn định, nhiều thuộc địa, giành nhiều quyền lợi về kinh tế
sau CTTGI, muốn duy trì hiệp ước Versailles-Washington => tiến hành
cải cách kinh tế- xã hội…

0.25đ

Đức bại trận sau CTTGI, bị thiệt hại nặng nề: bồi thường chiến tranh,
0.25đ
mất hết thuộc địa, đất đai bị cắt cho Ba Lan, Pháp… muốn phá bỏ hiệp
ước Versailles-Washington => phát xít hóa bộ máy nhà nước
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh
thế giới mới

Câu 4
(3.0đ)

Anh, Pháp, Mỹ: cải cách kinh tế xã hội
Đức Italia, Nhật: phát xít hóa bộ máy nhà nước
=> Để thoát khỏi khủng hoảng

0.25đ

=> Hai khối đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho một cuộc
chiến tranh thế giới mới

0.52đ

So sánh cách mạng tháng Hai với cách mạng tháng Mười Nga 1917
Nội dung
Cách mạng
Cách mạng tháng Mười
tháng Hai
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Kết quả

Tính chất

Lật đổ chế độ phong
kiến (Nga hoàng)
Đảng Bolshevik

Lật đổ chính phủ tư sản
lâm thời..
Đảng Bolshevik

Lật đổ Nga hoàng
Thành lập hai chính
quyền…

Chính phủ tư sản lâm
thời bị lật đổ, công nhân,
nhân dân lao động…làm
chủ
CM vô sản (CM XHCN)

CM dân chủ tư sản kiểu
mới

0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

Nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng năm 1917
Cách mạng tháng Hai 1917 lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. hai chính 0.25đ
quyền được thành lập: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết …
Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau
=> không thể cùng tồn tại lâu dài => Cách mạng tháng Mười 1917

0.25đ

Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đối với cách mạng Việt Nam
Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường CMT10 Nga để giành độc lập,
tự do cho Việt Nam

0.25đ

Tạo điều kiện truyền bá CN Marx-Lenin vào VN…thành lập Đảng Cộng 0.25đ
sản VN…lãnh đạo cách mạng VN giành thắng lợi…

