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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN LỊCH SỬ

Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

Câu 1: Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn làm với với thực dân Pháp?

 Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước, nhường ba tỉnh miền Đông Nam

Kì cho thực dân Pháp.

Câu 2: Triều đình ra lệnh cho Trương Định làm gì?

 Triều đình ra lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng kháng chiến.

Câu 3: Trương Định quyết định thế nào?

 Trương Định không nghe theo và quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.

Câu 4: Ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên

soái”?

 Trương Định

Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Câu 5: Năm 1860, Nguyễn Trường Tộ đi đâu? Để làm gì?

 Sang Pháp, để tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước Pháp.

Câu 6: Về nước, Nguyễn Trường Tộ trình bày nhiều bản điều trần, bày tỏ mong

muốn làm giàu đất nước lên vua nào?

 Vua Tự Đức

Câu 7: Nguyễn Trường Tộ đề nghị vua Tự Đức làm gì?

Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê

người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất

đai, khoáng sản.

Câu 8: Triều đình nhà Nguyễn có đồng ý với Nguyễn Trường Tộ không?

 Không.

Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Câu 9: Cuộc phản công ở kinh thành Huế do ai tổ chức?

 Tôn Thất Thuyết
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Câu 10: Sau khi cuộc phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa ai để ra

chiếu Cần vương?

 Vua Hàm Nghi

Câu 11: Phong trào chống Pháp mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX là phong

trào gì?

 Phong trào Cần vương

Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Câu 12: Từ cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp làm gì trên đất nước ta?

 Khai thác mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta.

Câu 13: Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước ta xuất hiện các ngành kinh tế mới

nào?

 Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên

chức, trí thức,…

Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Câu 14: Phong trào Đông Du do ai cổ động, tổ chức?

 Phan Bội Châu

Câu 15: Mục đích của phong trào Đông Du là gì?

 Đào tạo nhân tài và cứu nước

Câu 16: Phan Bội Châu lập hội Duy Tân năm nào?

 1904

Câu 17: Phong trào Đông Du tan rã năm nào?

 1909

Câu 18: Vì sao phong trào Đông Du thất bại?

 Vì năm 1908, Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông Du.

Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?

Câu 19: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Tại đâu?

 Ngày 5/6/1911. Tại Bến Nhà Rồng

Câu 20: Vì sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu nước mới?
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 Vì ông sớm thấu hiểu tình cảnh đất nước và nổi thống khổ của nhân dân nên đã

sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp. Ông khâm phục các cụ đi trước nhưng không

tán thành cách làm của các cụ.

Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 21: Nêu tên 3 tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929?

 - Đông Dương Cộng sản Đảng

- An Nam Cộng sản Đảng

- Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 22: Vì sao phải hợp nhất 3 tổ chức cộng sản?

 Tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam

Đoàn kết toàn dân chống lại kẻ thù, giải phóng dân tộc.

Câu 23: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?

 Diễn ra ở Hồng Công (Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

Câu 24: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

 Ngày 3/2/1930

Câu 25: Ý nghĩa của việc thành lập Đảng?

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và

giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Bài 8: Xô Viết Nghệ - Tĩnh

Câu 26: Phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh diễn ra vào thời gian nào?

 Năm 1930 – 1931

Câu 27: Ngày kỉ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh?

 Ngày 12 tháng 9

Câu 28: Vì sao phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh thất bại?

 Vì bọn đế quốc dùng mọi thủ đoạn để đàn áp.

Bài 9: Cách mạng mùa thu

Câu 29: Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám?

 Ngày 19 tháng 8 năm 1945



- 4 -

Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Câu 30: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu?

 Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tại quảng trường Ba Đình

Câu 31: Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng

định điều gì?

 “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước

tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,

tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Câu 32: Ý nghĩa của Tuyên ngôn độc lập ?

 - Khẳng định quyền độc lập của dân tộc

- Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Câu 33: Sau cách mạng tháng Tám, nước ta gặp những khó khăn gì?

 - Các nước đế quốc và thế lực phản động chống phá cách mạng

- “Giặc đói”, “giặc dốt” trong nước.

Câu 34: Để chống lại “Giặc đói”, “giặc dốt” nhân dân ta đã làm gì?

 - Cả nước lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm” dành gạo cho người nghèo và

đẩy mạnh sản xuất.

- Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động, trường học được mở thêm, trẻ em

nghèo được đi học.

Bài 13: “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”

Câu 35: Thực dân Pháp quay lại cướp nước ta vào thời gian nào?

 18/2/1946, Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ,

giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.

Câu 36: Nhân dân ta đứng lên kháng chiến với tinh thần gì?

 “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu

làm nô lệ”.
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Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”

Câu 37: Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc vào năm nào?

 Thu – Đông 1947

Câu 38: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

 Chúng muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để

nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 39: Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt

Bắc thu – đông 1947?

 Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, đèo Bông Lau, Bình Ca, Đoan Hùng

Câu 40: Cuộc tấn công của Pháp lên Việt Bắc có kết cục ra sao?

 - Quân địch bị tiêu diệt và Việt Bắc là “mồ chôn giặc Pháp”

- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

Câu 41: Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947?

 - Giáng một đòn quyết định đập tan chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của

thực dân Pháp.

- Đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới.

- Chiến thắng Việt Bắc của ta đã buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu

dài với ta

Bài 15: Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950

Câu 42: Sau thất bại từ năm 1948 đến 1950, thực dân Pháp có âm mưu gì mới?

 Tăng cường lực lượng khóa chặt biên giới Việt – Trung, cô lập căn cứ địa Việt

Bắc

Câu 43: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích gì?

 - Giải phóng một phần biên giới Việt – Trung

- Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.

Câu 44: Quân ta đã chọn cứ điểm nào làm mục tiêu trọng điểm mở màn chiến dịch?

 Trên đường số 4, ta chọn cứ điểm Đông Khê
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Câu 45: Nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch biên giới thu – đông 1950?

 Ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số xã và thị trấn,

làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung.

Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.

Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Câu 46: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vị gì?

 Phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 47: Hãy nêu tên 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương anh hùng lao động đại

hội chiến sĩ và cán bộ gương mẫu toàn quốc?

 Ngô Gia Khảm


