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Câu 1:Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc xâm lược của thực dân
Pháp. (2.0 điểm)
Câu 2:Trình bày tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đến nền kinh
tế Việt Nam. (2.0 điểm)
Câu 3: Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào? (3.0 điểm)
Câu 4: Nêu ý nghĩa phong trào Cần Vương. (2.0 điểm)
Câu 5: Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng là điểm tấn công đầu tiên khi xâm lược nước ta? (1.0 điểm)
HẾT
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Câu 1: (2 điểm)
Nêu tình hình Việt nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc xâm lược của thực dân
Pháp.
- Giữa thế kỷ XIX chế độ Phong kiến triều Nguyễn đã lâm vào khủng hoảng, suy yếu trầm
trọng. (0.5 điểm)
Kinh tế: (0.25 điểm)
- Nông nghiệp: Sa sút, mất mùa, đói kém thường xuyên.
- Công thương nghiệp: đình đốn.
- Chính sách “Bế quan tỏa cảng” khiến đất nước bị cô lập với bên ngoài.
Quân sự: Quân sự lạc hậu. (0.25 điểm)
Đối ngoại: Chính sách đối ngoại sai lầm, việc “cấm đạo” làm rạn nứt khối đòan kết dân tộc.
(0.25 điểm)
Chính trị, xã hội: Mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Phong trào chống triều đình nổ ra khắp nơi.
(0.25 điểm)
=> Kết luận: Nhân lực, vật lực cạn kiệt, khối đại đoàn kết dân tộc bị rạn nứt nên rất khó
khăn trong việc đương đầu với kẻ thù xâm lược. (0.5 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đến nền
kinh tế Việt Nam.
 Tích cực

- Phương thức sản xuất TBCN du nhập vào Việt Nam, bên cạnh phương thức sản xuất
phong kiến. (0.5 điểm)
- Của cải vật chất sản xuất được nhiều hơn, phong phú hơn. (0.5 điểm)
 Tiêu cực
- Thương nghiệp: Người Pháp chiếm độc quyền. (0.25 điểm)
- Tài nguyên thiên nhiên của đất nước bị khai thác cùng kiệt. (0.25 điểm)
- Nông nghiệp lạc hậu, nông dân bị bóc lột, mất ruộng đất. (0.25 điểm)
- Công nghiệp phát triển chậm, thiếu công nghiệp nặng. (0.25 điểm)
Câu 3: (3 điểm)
Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?
- Với Hiệp ước 1884 Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam. (0.5
điểm)
- Phong trào đấu tranh phản đối hai Hiệp ước 1883 và 1884 của nhân dân diễn ra sôi nổi.
(0.5 điểm)
- Pháp âm mưu tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình do Tôn Thất Thuyết đứng đầu. Phe
chủ chiến quyết định ra tay trước. (0.5 điểm)
- Khi Pháp phản công kinh thành Huế. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra khỏi thành
lên sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị). (0.5 điểm)
- 13/7/1885 Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân
dân giúp vua cứu nước giành lại độc lập dân tộc. (0.5 điểm)
- Chiếu Cần vương đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta, tạo thành phong trào
đấu tranh vũ trang (phong trào Cần vương) kéo dài hơn 10 năm cuối thế kỷ XIX. (0.5 điểm)
Câu 4: (2 điểm)
Nêu ý nghĩa phong trào Cần vương.
-Cần Vương là danh nghĩa (0.5 điểm), thực chất là phong trào yêu nước chống thực dân
Pháp (0.5 điểm), theo khuynh hướng ý thức hệ Phong kiến (0.5 điểm), thể hiện tính dân tộc
sâu sắc. (0.5 điểm)
Câu 5: (1 điểm)
Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng là điểm tấn công đầu tiên khi xâm lược nước ta?
+ Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ tấn công ra Huế, nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu
hàng. (0.25 điểm)
+ Đà Nẵng nằm trên trục giao thông Bắc –Nam , có hải cảng sâu và rộng. Thuận lợi cho tàu
thuyền của Pháp đổ bộ vào. (0.25 điểm)
+ Đà Nẵng giáp với Quảng Nam là nơi có nhiều giáo dân sinh sống. Khi đánh Đà Nẵng sẽ
được sự hỗ trợ của giáo dân. (0.25 điểm)
+ Đà Nẵng gần đồng bằng Quãng Nam, Quãng Ngãi, Pháp muốn tận dụng nguồn lương thực
tại đây để nuôi cuộc chiến tranh. (0.25 điểm)

