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Câu 1 (2.0 điểm)
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) có kết cục như thế nào? Cuộc chiến tranh này kết thúc
đã tạo ra những thay đổi gì đối với cục diện thế giới?
Câu 2 (2.0 điểm)
Trình bày phong trào kháng chiến của triều đình và nhân dân khi Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai.
Hãy đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX.
Câu 3 (3.0 điểm)
Nêu diễn biến các giai đoạn của phong trào Cần vương. Vì sao phong trào Cần vương mang tính
chất là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo ý thức hệ phong kiến, thể hiện tính dân tộc sâu sắc?
Câu 4 (3.0 điểm)
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất nền kinh tế Việt Nam có những chuyển
biến như thế nào? Vì sao trong quá trình khai thác Pháp chú trọng đến ngành nông nghiệp và khai thác mỏ?
-------Hết------
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Câu
Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)
Câu 1
*Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai.
(2.0 điểm) - Chủ nghĩa phát xít Đức - Italia- Nhật sụp đổ hoàn toàn.
- Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên
cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít.
- Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết
định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
- Để lại hậu quả và tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử nhân
loại, hơn 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, thiệt
hại về vật chất 4000 tỷ đô la.
* Chiến tranh kết thúc đã tạo ra những thay đổi lớn đối
với cục diện thế giới:
- Thiết lập trật tự thế giới mới (trật tự 2 cực Ianta).
- Nhiều nước XHCN đã ra đời ở Đông Âu và Châu Á, làm
cho CNXH trở thành hệ thống thế giới.
- Chiến tranh đã làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các
nước TBCN: phát xít Đức, Nhật bị tiêu diệt; Anh, Pháp suy
yếu; Mĩ ngày càng lớn mạnh, trở thành siêu cường đứng đầu
hệ thống tư bản chủ nghĩa.
- Tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế
giới phát triển...
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Câu 2
*Phong trào kháng chiến của triều đình và nhân dân:
(2.0 điểm) - Quan quân triều đình và Hoàng Diệu chỉ huy quân sỹ chiến
0.5
đấu anh dũng bảo vệ thành Hà Nội –> thành mất, Hoàng
Diệu hy sinh. Triều đình hoang mang cầu cứu nhà Thanh.
- Nhân dân dũng cảm chiến đấu chống Pháp bằng nhiều hình
thức:
+ Các sỹ phu không thi hành mệnh lệnh của triều đình tiếp
tục tổ chức kháng chiến.
+ Nhân dân Hà Nội và các tỉnh tích cực kháng chiến bằng
0.25
nhiều hình thức sáng tạo….
0.25
+ Tiêu biểu có trận phục kích Cầu Giấy lần hai 19/5/1883 –
> Rivie bỏ mạng, cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân.
*Trách nhiệm của nhà Nguyễn:
+Trước khi Pháp xâm lược: triều đình thi hành nhiều chính
0.25
sách bảo thủ, sai lầm… khiến đất nước khủng hoảng nghiêm
trọng, đặt trước nguy cơ mất nước, khước từ những cải cách
duy tân
+Khi Pháp xâm lược: Triều Nguyễn ban đầu có chủ trương
0.5
tiến hành kháng chiến nhưng, nặng về phòng thủ, bỏ rơi
cuộc kháng chiến của nhân dân, bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh
Pháp (1860, 1873…) Triều đình lo bảo vệ quyền lợi dòng
họ, kí các hiệp ước ngày càng bất lợi: 1862, 1874, 18831884.
Vì vậy, trách nhiệm để mất nước cuối thế kỉ XIX thuộc
0.25
về đại bộ phận vua quan nhà Nguyễn.
Câu 3
Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương.
(3.0 điểm) *Giai đoạn 1 (1885 -1888).
0.25
- Lãnh đạo: Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, các văn thân, sĩ
phu yêu nước.
0.25
- Lực lượng: đông đảo nhân dân, có cả dân tộc thiểu số.
- Địa bàn: rộng lớn tư Bắc vào Nam, sôi nổi nhất là Trung
0.25
kỳ (từ Huế trở ra) và Bắc Kì.
- Diễn biến: các cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ tiêu biểu
0.25
có khởi nghĩa Ba Đình, Hương Khê, Bãi Sậy.
- Kết quả: cuối năm 1888, Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt
0.25
và bị lưu đày sang Angiêri.
* Giai đoạn 2 (1888 - 1896).
0.25
- Lãnh đạo: các sỹ phu văn thân yêu nước tiếp tục lãnh đạo.
- Địa bàn: thu hẹp, quy tụ thành trung tâm lớn. Trọng tâm
0.25
chuyển lên vùng núi và trung du, tiêu biểu khởi nghĩa Hồng
Lĩnh, Hương Khê.
0.25
- Kết quả: năm 1896 phong trào thất bại.
* Làm rõ tính chất của phong trào Cần vương:
- Phong trào yêu nước, tính dân tộc sâu sắc:
+ Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của phong trào
Cần Vương là do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam
0.5
với thực dân Pháp, tay sai phát triển gay gắt.
+ Đấu tranh chống Pháp để giành độc lập cho dân tộc, khi
không còn sự lãnh đạo của triều đình phong trào vẫn tiếp tục
phát triển mạnh mẽ.

1/2 ý được 0.5 điểm

+ Lực lượng tham gia: các văn thân, sĩ phu phong kiến và
đông đảo quần chúng nhân dân.
- Phong trào theo khuynh hướng phong kiến:
+ Lãnh đạo: trong giai đoạn thứ nhất, phong trào đặt dưới sự
lãnh đạo của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, văn thân
sĩ phu yêu nước.
+Mục tiêu: Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân đứng lên vì
vua mà kháng chiến, sau khi đánh đuổi giặc Pháp sẽ khôi
phục lại chế độ phong kiến với vua hiền tôi giỏi.
Câu 4
- Các chính sách:
(3.0 điểm) + Nông nghiệp: đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, buộc
nhà Nguyễn "nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang”.
+ Công nghiệp: tập trung khai thác than mỏ (than đá, kẽm,
thiếc…)
+ Thương nghiệp: độc chiếm thị trường, nguyên liệu và thu
thuế.
+ Giao thông vận tải: xây hệ thống giao thông vận tải:
đường thuỷ, đường sắt...phục vụ cuộc khai thác và mục đích
quân sự.
- Tác động.
+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng từng bước du
nhập vào Việt Nam.
+ Thực dân Pháp duy trì phương thức bóc lột phong kiến
→Kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến nhưng vẫn nghèo
nàn, lạc hậu và cột chặt vào Pháp.
* Pháp chú trọng đến hai ngành là nông nghiệp và khai
thác mỏ vì:
- Bỏ vốn ít mà thu lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh, hai
ngành thế mạnh của nước ta.
- Nhu cầu của Pháp và thế giới đang cần …
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