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BỘ 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 9 CÓ ĐÁP ÁN 

1. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 1 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

I. Trắc nghiệm  

Câu 1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm nào? 

A.1949. 

B. 1957. 

C. 1961. 

D. 1967. 

Câu 2. Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai là ở 

khu vực nào? 

A. Châu Phi. 

B. Mỹ la tinh. 

C. Đông Nam Á. 

D. Nam Á. 

Câu 3. Nhân vật nào đã đọc tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 

1-10-1949, tại quảng trường Thiên An Môn? 

A.Tôn Trung Sơn. 

B. Tưởng Giới Thạch. 

C. Đặng Tiểu Bình 

D. Mao Trạch Đông. 

Câu 4. Thành viên thứ sáu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là nước nào? 

A. Bru-nây. 

B. Xin-ga-po. 

C. Căm-pu-chia. 

D. Mi-an-ma. 

Câu 5. Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì: 

A. năm mà lần đầu tiên dịch bệnh E-bô-la bùng phát. 

B. năm mà các nước châu Phi đạt được thành tựu quan trọng phát triển kinh tế. 

C. năm 17 quốc gia châu Phi giành được độc lập. 
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D. năm các nước châu Phi thành lập liên minh châu Phi (AU). 

Câu 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở châu Á đã thực hiện thắng lợi cuộc 

“cách mạng xanh” trong nông nghiệp giúp tự túc lương thực cho dân số đông? 

A.In-đô-nê-xi-a. 

B. Ấn Độ. 

C. Trung Quốc. 

D. Nhật Bản. 

II. Tự luận 

Câu 7. Nêu quá trình khôi phục kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

Những thành tựu nổi bật về khoa học kỹ thuật mà Liên Xô thu được từ năm 1945 đến giữa 

những năm 70 của thế kỉ XX? 

Câu 8. Hãy nêu những nét chính về diễn biến và ý nghĩa của cách mạng Cu-ba? 

Câu 9. Trong tuyên bố Băng Cốc, đã xác định mục tiêu của ASEAN là “phát triển kinh tế và 

văn hóa thông qua những nỗ lực chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình 

và ổn định khu vực”. Từ mục tiêu hoạt động đó, theo em các nước ASEAN cần phải làm gì 

trước tình hình Biển Đông hiện nay? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 1 

1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:B;    Câu 2.C;    Câu 3.D;    Câu 4.A ;    Câu 5:C ;     Câu 6:B. 

2. TỰ LUẬN 

Câu 7: 

*Quá trình khôi phục kinh tế: 

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bị tàn phá nặng nề….. 

- Nhân dân Liên Xô thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 - 

1950) trước thời hạn 9 tháng. 

- Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73%; 1 số ngành nông nghiệp vượt mức trước 

chiến tranh; đời sống nhân dân được cải thiện. 

* Những thành tựu khoa học kĩ thuật nổi bật: 

- 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mỹ. 

- 1957, là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

- 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất. 

Câu 8: 

*Diễn biến: 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 3 

 

- Tháng 3 – 1952 Mỹ hậu thuẫn tướng Ba-ti-xta làm cuộc đảo chính thiết lập chế độ độc tài 

quân sự ở Cu-ba. 

- Ngày 26 – 7 – 1953, 135 thanh niên yêu nước do Phi đen Cát-xtơ-rô chỉ huy tấn công 

pháo đài Môn-ca-đa mở đầu cho giai đoạn cách mạng mới. 

-Từ 1956-1958, là thời kì xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng và mở các cuộc tấn công 

địch. 

- Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài bị lật đổ, cuộc cách mạng ở Cu-ba giành thắng lợi. 

- Tháng 4 -1961, sau thắng lợi trước quân Mỹ tại bãi biển Hi-rôn, Cu-ba tiến lên xây dựng 

CNXH. 

* Ý nghĩa: 

- Đưa Cu-ba bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, xây dựng CNXH. 

- Là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh – một hòn đảo anh hùng. 

Câu 9: HS vận dụng kiến thức và trả lời theo năng lực nhận thức, nội dung cơ bản: 

- Đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống hành động sai trái của TQ. 

- Phát huy vai trò to lớn của tổ chức nhất là vấn đề an ninh khu vực. 

2. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 2 

TRƯỜNG THCS MÃ THÀNH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

A. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Hãy chọn những đáp án đúng trong các câu sau. (Học sinh có thể lựa chọn nhiều 

đáp án đúng trong một câu). 

1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ vào năm: 

A. Năm 1947 

B. Năm 1961 

C. Năm 1957 

D. Năm 1949 

2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở: 

A. Châu Mỹ La-tinh 

B. Đông Nam Á 

C. Châu Phi 

D. Lục địa Á - Âu 
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3. Ngày 01/01/1959 trên thế giới đã diễn ra sự kiện nào sau đây mà em đã được học? 

A. Cách mạng Trung Quốc thành công. 

B. Cách mạng Cu-ba thắng lợi. 

C. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ. 

D. Cu-ba tuyên bố tiến thẳng lên CNXH. 

Câu 2. Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp với phong trào giải 

phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Cột A 

1. Châu Á 

2. Châu Phi 

3. Châu Mỹ La-tinh 

Cột B 

a. “Lục địa bùng cháy” 

b. “Lục địa thức tỉnh” 

c. “Lục địa mới nỗi dậy” 

B. TỰ LUẬN  

Câu 1. Thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 đến 

nay? Em có quan điểm như thế nào về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là với 

các nước láng giềng trong giai đoạn hiện nay? 

Câu 2. Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Trong thời gian vừa 

qua, tổ chức ASEAN đã làm gì trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các nước 

thành viên? 

Câu 3. Em hiểu gì về “Chiến lược toàn cầu” trong chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 

chiến tranh thế giới thứ hai? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 2 

A. TRẮC NGHIỆM.  

Câu 1.  

1.C 

2.B 

3.B 

4.C 

Câu 2.  

1 - b 

2 - c 
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3 - a 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1: 

Thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách mở cửa. 

- Tháng 12/1978 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, thực 

hiện cải cách và mở cửa. 

- Sau hơn 20 năm cải cách mở cửa, thu được những thành tựu to lớn. 

+ Kinh tế: Phát triển nhanh, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới 

Tổng sản phẩm trong nước tăng trung bình 9.6%. 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần. 

Đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt. 

+ Đối ngoại: Cải thiện quan hệ với nhiều nước. 

Thu hồi chủ quyền với Hồng Kong (7/1997), Ma Cao (12/1999). 

Địa vị quốc tế được nâng cao. 

Quan điểm về chính sách đối ngoại của Trung Quốc với các nước láng giềng . 

- Trung Quốc đã có những hành động gây hấn với các nước láng giềng như tranh chấp với 

Nhật Bản, Phi-líp-pin, Ma-lay-xi-a, In-đô-nê-xi-a… Riêng với Việt Nam, Trung Quốc đã hạ 

đặt trái phép dàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam, có những việc làm nhằm mục 

đích thay đổi hiện trạng Biển Đông… 

- Hành động trên vi phạm Công ước về luật biển 1982, vi phạm Tuyên bố ứng xử của các 

bên tại Biển Đông (DOC)–2002… làm ảnh hưởng đến an ninh, hòa bình và ổn định khu 

vực và trên thế giới… 

Câu 2: Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. 

* Hoàn cảnh ra đời: - Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á có nhu cầu hợp tác 

phát triển và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài 

- 8/8/1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái 

Lan) gồm 5 nước… 

* Mục tiêu hoạt động : - Hợp tác kinh tế văn hoá giữa các nước thành viên trên tinh thần 

duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

Những việc làm của ASEAN để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các nước thành viên. 

- Tổ chức các Hội nghị nhằm bảo vệ và tìm kiếm giải pháp chung hòabình cho các nước 

thành viên trong vấn đề biển, đảo: Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị ngoại trưởng, Hội 

nghị ASEAN – Trung Quốc… 
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- Kêu gọi các bên kiềm chế, sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề trên cơ 

sở tôn trọng luật pháp quốc tế… 

Câu 3: - “Chiến lược toàn cầu” của Mỹ nhằm thiết lập sự thống trị toàn cầu. 

- Mục tiêu: + Tiêu diệt Liên Xô và CNXH. 

+ Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. 

+ Đẩy lùi phong trào công nhân, phong trào cộng sản. 

+ Tìm cách khống chế các nước đồng minh... 

- Biện pháp: Gây chiến tranh xâm lược, chạy đua vũ trang, lôi kéo, mua chuộc, viện 

trợ....chủ yếu dựa trên sức mạnh quân sự và tiềm lực kinh tế.... 

3. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 3 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUANG THỌ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1 ( 3 điểm) 

Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội  ở Liên Xô 

từ 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX. Những thành tựu đó có ý nghĩa như thế nào với 

Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa? 

Câu 2 ( 4 điểm) 

Trình bày những nét chính về cuộc cách mạng Cu – ba. Bằng những sự kiện tiêu biểu, hãy 

chứng minh: cách mạng Cu – ba là lá cờ đầu của phong trào cách mạng Mĩ la – tinh. 

Câu 3 ( 3 điểm) 

Thế nào là Chiến tranh lạnh? Trình bày nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả của tình trạng 

Chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 3 

Câu 1 (3 điểm) 

Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội  ở Liên Xô từ 1950 

đến những năm 70 của thế kỉ XX. (1điểm) 

- Công nghiệp: sản xuất CN tăng bình quân 9,6%, là cường quốc CN đứng thứ hai thế giới 

sau Mĩ 

- KHKT: 

+ 1957 là nước đầu tiên  phóng thành công vệ tinh nhân tạo 

+ 1961 phóng tàu Phương Đông đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất 

 Ý nghĩa của những thành tựu đó  với Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa: (2đ) 
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- Chứng tỏ đường lối xây dựng CNXH của Liên Xô là đúng đắn 

- Chứng tỏ nền công nghiệp và trình độ khoa học kĩ thuật của Liên Xô nói riêng và XHCN 

nói chung sánh ngang bằng và có phần vượt trội với các nước TB 

-  Những thành tựu mà Liên Xô đạt được đã giúp Liên Xô trở thành một cường quốc đồng 

tời trở thành chỗ dựa vững chắc cho cách mạng thế giới.      

Câu 2 (4 điểm) 

Trình bày những nét chính về cuộc cách mạng Cu – ba. (2 điểm) 

- 26/07/1953, 135 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của Phi – đen Ca – xtơ – rô tấn 

công pháo đài Môn – ca – da nhưng thất bại. 

- 1955 Phi đen sang Mê – hi – cô và thành lập tổ chức lấy tên Phong trào 26/7. 1956 phi 

đen cùng 81 chiến sĩ trở về Cu – ba. Cuộc đổ bộ lên bờ biển O – ri – en – te bị chặn đánh 

dữ dội, phần lớn các chiến sĩ đã hi sinh. 

- Từ 1956 đến 1958 nghĩa quân xây dựng lực lượng và phát động phong trào đấu tranh 

trong cả nước. 

- 01/01/1959, lực lượng cách mạng tấn công pháo đài Môn – ca – da và giành thắng lợi, 

chế độ độc tài Ba – ti – xta bị lật đổ. 

 Chứng minh: cách mạng Cu – ba là lá cờ đầu của phong trào cách mạng Mĩ la – tinh. (2 

điểm) 

Cách mạng Cu – ba là cuộc cách mạng nổ ra đầu tiên ở khu vực Mĩ La – tinh. Do ảnh 

hưởng của cách mạng Cu - ba, hàng loạt các cuộc đấu tranh vũ trang ở khu vực đã diễn ra 

và giành thắng lợi: .... 

Câu 3 (3 điểm) 

- Khái niệm chiến tranh lạnh  

+ Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với 

Liên Xô và các nước XHCN 

- Nguyên nhân chiến tranh lạnh  

+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai do sự đối đầu căng thẳng giữa hai cường quốc Liên Xô 

và Mĩ và hai phe tư bản chủ nghĩ và xã hội chủ nghĩa. Do đó dẫn đến tình trạng chiến tranh 

lạnh. 

- Biều hiện:  

+ Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, thành lập các khối quân sự, tiến hành 

các cuộc chiến tranh cục bộ. 

- Hậu quả:  
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+ Sự căng thẳng của tình hình thế giới, những chi phí khổng lồ, cực kì tốn kém cho chạy 

đua vũ trang và chiến tranh xâm lược. 

4. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 4 

TRƯỜNG THCS PHÚC SƠN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa: 

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

B. Chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân. 

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước. 

D. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

Câu 2: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở: 

A. Thái Bình và Nam Định.                                     

B. Nghệ An và Hà Tĩnh. 

C. Bắc Giang và Bắc Ninh.                                                

D. Quảng Nam và Quảng Ngãi. 

Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra “Lời kêu gọi toàn 

quốc kháng chiến” vào thời điểm nào? 

A.Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1946. 

B. Trưa ngày 19 tháng 12 năm 1946 

C. Chiều 19 tháng 12 năm 1946 

D. Tối 19 tháng 12 năm 1946 

Câu 4. .Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai tại đâu? 

A. Hương Cảng (Trung Quốc)  

B. Ma Cao (Trung Quốc). 

C. Pác Bó (Cao Bằng).  

D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang)   

Câu 5: Điền vào chỗ trống (....) sự kiện nổi bật theo mốc thời gian trong bảng sau : 

3 – 2 – 1930: …. 

27 – 9 – 1940:…. 

28 – 1 – 1941:…. 

19 – 5 – 1941:…. 
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Câu 6 . Nối ý A Với  B sao cho phù hợp : 

Cột A 

A /-22 – 12 – 1944 

B/- 19 – 8 – 1945 

D/ - 6- 1 - 1946 

C/- 2 – 9 – 1945 

Cột B 

1.Cách mạng tháng Tám thành công 

2. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời 

3. Ngày bầu cử Quốc hội khóa I 

4. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập 

II/ PHẦN TỰ LUẬN:  

Câu 7: (1.0 điểm) Chính quyền của dân, do dân, vì dân được kế thừa đến nay còn nguyên 

giá trị thực tiễn và phát huy từ cuộc cách mạng nào trong lịch sử Việt Nam ? 

Câu 8: (3.0 điểm)  Vì sao nói thời cơ Cách mạng tháng Tám là thời cơ ngàn năm có một ? 

Câu 9: (2.0 điểm) Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ ? Trình bày ý nghĩa  lịch sử và 

tính pháp lí của Hiệp định Giơ-ne-vơ  ? 

Câu 10:(1.0 điểm) Theo em nguyên nhân cơ bản nhất quyết định đến sự thắng lợi cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là gì ? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 4 

I / PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

1. A 

2. B 

3. D 

4. D 

6. A-2;  B-1;  C-4;  D-3 

Câu 5.   Điền đúng mỗi nội dung được 0, 25 điểm. 

3 – 2 – 1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập 

27 – 9 – 1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn 

28 – 1 – 1941: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước 

19 – 5 – 1941: Mặt trận Việt Minh ra đời 

II/ PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 7: -Từ Xô viết Nghệ -Tĩnh,   

- dưới sự lãnh đạo của Đảng chính quyền đã chứng tỏ bản chất cách mạng của mình ,   
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-  vẫn  được kế thừa , phát huy truyền thống đó và duy trì đến  hiện nay . 

- Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân 

Câu 8: * Đảng ta phát động lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 

Tám vì thời cơ đã chín muồi: 

+ Chiến tranh thế giới thứ hai ở giai đoạn cuối: phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không 

điều kiện             

* Thời cơ cách mạng tháng Tám là thời cơ "ngàn năm có một: 

+ Lúc này, cách mạng nước ta hội tụ được những điều kiện thuận lợi như thế. 

+ Thời cơ "ngàn năm có một" chỉ tồn tại trong thời gian ,khi Nhật đầu hàng, đến trước khi 

quân Đồng minh kéo vào nước ta . 

+ Kịp thời phát động Tổng khởi nghĩa trước khi  Đồng minh (Anh - Pháp - Tưởng) vào 

Đông Dương giải giáp quân Nhật. 

-Tổng khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng thắng lợi và ít đổ máu. 

Câu 9: * Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương: 

+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, 

Lào, Căm-pu-chia.                                                            

+ Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. 

+ Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.            

+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 – 

1956    

* Ý nghĩa lịch sử: 

+ Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân 

Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông Dương.                                

+ Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các 

nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước.                         

+ Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 

Câu 10: Do có Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ,đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

một đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 

5. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 5 

TRƯỜNG THCS MINH TÂN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 
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I. Trắc nghiệm:(5đ)       

Hãy khoanh tròn đáp án cho ý trả lời đúng nhất. (0.25 đ/câu) 

1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là: 

A. Mĩ                                                   B. Liên Xô 

C. Anh                                                D. Nhật Bản 

2. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân cơ bản sụp đổ vào thời gian nào? 

A. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.                       

B. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX. 

C.Giữa những năm 80 của thế kỉ XX.                                

D. Giữa những năm 90 của thế kỉ XX. 

3. “Lục địa bùng cháy” là nói về cuộc đấu tranh ở khu vực nào: 

A. Châu Á                                                                   

B. Châu Âu 

C. Châu Phi                                                                 

D. Mĩ La-tinh 

4. Về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược: 

A. Hòa bình                                                                

B. Trung lập 

C. Toàn cầu                                                                

D. Trung lập tích cực 

5. Nhật Bản ban hành Hiến pháp mới vào năm nào? 

A. 1945                                                                    

B. 1946 

C. 1950                                                                    

D. 1960 

6.  “Liên minh châu Âu” (EU) là tổ chức: 

A. Liên kết kinh tế - văn hóa                                   

B. Liên minh kinh tế - chính trị 

C. Liên minh văn hóa - chính trị                                

D. Liên minh quân sự - chính trị 

7. Đặc trưng quan trọng nhất của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

A. Chia thành hai phe, hai cực                                

B. Hòa bình, hòa nhập 

C. Chia thành ba phe, hai cực                                 
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D. Xu thế toàn cầu hóa. 

8. Hội nghị I-an-ta diễn ra tại : 

A. Anh                                                                      

B. Pháp 

C. Liên Xô                                                                 

D. Hà Lan 

9.  Thành tựu kĩ thuật quan trọng của thế kỉ XX là: 

A. Bản đồ gen người                

B. Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính. 

C. Máy tính điện tử                

D. Cả ba thành tựu trên. 

10. Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là: 

A. Gió                                                                  

B. Thủy triều 

C. Mặt trời                                                           

D. Nguyên tử 

11. Vật liệu đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống là: 

A. Nhôm                                                                 

B. Sắt 

C. Chất dẻo Pô-li-me                                              

D. Đồng. 

12/ Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học -  kĩ thuật là: 

A. Anh                                                                  

B. Liên Xô 

C. Nhật Bản                                                          

D. Mĩ 

13. Nối cột thời gian (A) với cột sự kiện (B) sao cho phù hợp? (1 đ) 

Cột A 

1)  17-8-1945 

2) 17-10-1945 

3) 25-3-1957 

4) 1-10-1949 

Cột B 

a/ Thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
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b/ In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 

c/ Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 

d/ Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 

đ/ Lào tuyên bố độc lập 

14. Điền nội dung thích hợp vào nhiêm vụ của Liên hợp quốc(1đ) 

  Nhiên vụ chính của Liên hợp quốc là (1)...................................................................... 

…...........................phát triển mối quan hệ(2)................................................................. 

…...........................trên cơ sở tôn trọng (3)..................................................................... 

…..........................thực hiện (4).......................................................................... về kinh tế, 

văn hóa, xã hội và nhân đạo. 

II/ Tự luận (5đ)         

Câu 1. (2.5 điểm) Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động là 

gì? Hiện nay có bao nhiêu nước? 

Câu 2. (2.5 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật 

Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?             

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 5 

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm). 

1B            2A            3D            4C           5B           6B 

7A            8C            9C           10D         11C          12D 

13.  1 → b , 2 → đ , 3 → d, 4 → a 

14/ (1đ): Điền vào chỗ trống đúng mỗi câu được  

1. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.      

2. Hữu nghị giữa các dân tộc 

3. độc lập, chủ quyền của các dân tộc.        

4. Sự hợp tác quốc tế 

II. Phần tự luận: (5 điểm) 

Câu 1: - Hoàn cảnh: 

+ Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á có nhu cầu hợp tác phát triển. 

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. 

+ Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng Cốc 

(Thái Lan) gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po. 

- Mục tiêu của ASEAN là tiến hành hợp tác kinh tế và văn hoá giữa các thành viên trên tinh 

thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

- Hiện nay ASEAN gồm 10 nước 
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Câu 2: - Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên; 

- Sự quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti ; 

- Vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển của Chính phủ Nhật Bản. 

- Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật. 

- Chi phí quốc phòng thấp. 

- Tận dụng các yếu tố ở bên ngoài. 

6. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 6 

TRƯỜNG THCS BÃI THƠM ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1:  Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự tan rã của liên bang Xô Viết là: 

a.  Bạo động lật đổ 

b.  Nội chiến 

c. Gián điệp chống phá trong nội bộ ĐCS 

d. Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị 

Câu 2:  Yêú tố nào quyết định đến sự phát trển của nền kinh tế Nhật Bản ? 

a. Tài nguyên 

b. Công nghệ mới 

c. Con người 

d. Chiến tranh xâm lược 

Câu 3:  Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ? 

a. Không bị chiến tranh tàn phá 

b. Có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới 

c. Thu lợi nhuận về bán vũ khí 

d. Tiến hành chiến tranh xâm lược 

Câu 4: Lãnh tụ của cuộc đấu tranh chống chế độ Apácthai ở Nam Phi là: 

a. Nenxơnmanđêla. 

b. Nát Xe. 

c.Xu Các Nô. 

d. Yát Xe ARaPhát. 

 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 15 

 

Câu 5: Cuộc tấn công Ngày 26/7/1953 của Phiđen Caxtơrô cùng 135 thanh niên yêu nước 

vào pháo đài nào? 

a. Rạng Đông. 

b. Phương Đông. 

c. Granma.  

d. Môncađa. 

Câu 6: Khu vực chịu ảnh hưởng của Mĩ: 

a. Khu vực Đông Âu. 

b. Khu vực Đông Nam Á. 

c. Khu vực Tây Âu. 

d. Khu vực Bắc Mĩ. 

Câu 7:  Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

a. Trật tự Ian-ta được xác lập giữa hai siêu cường .............................................. 

b. Ngày ............................. nhà nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa ra đời 

Câu 8:  Nối cột A tương xứng với cột B 

CỘT A (Nội dung) 

CỘT B (Lĩnh vực) 

1.Nhân giống cừu Đô-li  

a.Vật liệu mới 

2. Chất Polime 

b. Sinh học 

3. Máy tính điện tử 

c.Năng lượng mới 

4. Sức gió 

d.Công cụ sản xuất mới 

5. Dầu mỏ 

II.PHẦN TỰ LUẬN(7đ) 

Câu 9:  Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau 

năm 1945 ? em có nhận xét gì về chính sách đó 2đ 

Câu 10:  Trình bày các xu hướng phát triển của thế giới sau  ‘‘chiến tranh lạnh’’? 1.5đ 

Câu 11:   Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của thành tựu của cuộc cách mạng khoa 

học kĩ thuật thế giới lần thứ 3.5đ 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 6 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
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1.C              2.D               3.B                  4.A                 5.D                  6.C          

7. Liên Xô – Mĩ; Ngày 1-10-1949 

8. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm). 

Câu 10: 

a. Đối nội :  

Hai Đảng Dân chủ và Cộng hoà thay nhau cầm quyền nước Mỹ. 

Ban hành một loạt đạo luật phản động: cấm ĐCS Mĩ hoạt động, chống lại phong trào công 

nhân, loại những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước. 

Nhân dân phản đối gay gắt. 

b. Đối ngoại : Đề ra chiến lược toàn cầu nhằm thống trị thế giới. 

“Viện trợ” để lôi kéo và khống chế các nước nhận viện trợ 

Xác lập trật tự thế giới đơn cực. 

Nhận xét : chính sách đó thể hiện tham vọng của chính quyền Mĩ và cần được lên án gay 

gắt. 

Câu 11 : Thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại.  

- Hình thành trật tự thế giới đa cực 

- Các nước lấy phát triển kinh tế làm chiến lược trong tâm. 

- Xuất hiện chiến tranh khu vực, tôn giáo , sắc tộc giữa các phe phái hoặc nội chiến.  

Câu 12: (3.5đ)  

Tích cực : 

-Đánh dấu mốc lịch sử tiến hoá của văn minh nhân loại 

-Thay đổi to lớn trong cuộc sống con người 

-Mức sống con người nâng cao 

-Lao động nông - công nghiệp giảm, dịch vụ tăng 

Tiêu cực : 

- Chế tạo vũ khí có sức tàn phá và huỷ diệt cuộc sống 

- Ô nhiễm môi trường nặng nề, xuất hiện những bệnh hiểm nghèo 

- Đạo đức xã hội và an ninh con người bị đe dọa. 

7. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 7 

TRƯỜNG THCS QUÝ SƠN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 
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Câu 1. Trình bày hoàn cảnh thành lập, mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông 

Nam Á (ASEAN). 

Câu 2. Nêu ý nghĩa của việc thành lập nước CHND Trung Hoa. 

Câu 3. Tại sao từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, Mĩ La-tinh được ví như 

“Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng? 

Câu 4. Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một  giai đoạn 

mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 7 

Câu 1: * Hoàn cảnh thành lập, mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

(ASEAN). 

- Hoàn cảnh ra đời. 

+ Sau khi giành được độc lập, đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, 

các nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực để cùng nhau 

hợp tác phát triển. 

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. 

+ Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập với sự tham 

gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po. 

- Mục tiêu hoạt động: Phát triển kinh tế - văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung 

giữa các nước thành viên nhằm duy trì hoà bình và ổn định khu vực. 

Câu 2: * Ý nghĩa của việc thành lập nước CHND Trung Hoa. 

- Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của chủ nghĩa đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ 

phong kiến. 

- Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do. 

- Nối liền hệ thống xã hội chủ nghĩa từ châu Âu sang châu Á. 

Câu 3: * Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, Mĩ La-tinh được ví như “Lục 

địa bùng cháy” của phong trào cách mạng vì: 

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình ở Mĩ La-tinh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. 

+ Mở đầu bằng cuộc cách mạng Cu Ba 1959. 

+ Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đã bùng 

nổ ở Mĩ La-tinh và khu vực này được ví như lục địa bùng cháy của phong trào cách mạng. 

+ Các cuộc đấu tranh này đã làm thay đổi cục diện chính trị nhiều nước ở Mĩ La-tinh. 

+ Trong giai đoạn này phong trào đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước như Bô-li-vi-a, 

Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa ... 
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- Kết quả: 

+ Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước đã bị lật đổ. 

+ Các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập và đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. 

Câu 4: * Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một  giai đoạn mới trong 

phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba vì: Cuộc tấn công không giành được thắng lợi 

nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo 

với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới - trẻ tuổi đầy nhiệt tình và kiên cường. 

8. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 8 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUANG THỌ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: (2 điểm) Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào?  Mục 

tiêu hoạt động của ASEAN là gì? 

Câu 2: (3 điểm)  Nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?       

Câu 3 (3 điểm)  Bằng những sự kiện lịch sử hãy giải thích sự phát triển “thần kỳ” của nền 

kinh tế Nhật Bản từ những năm 60 của thế kỷ XX? Nguyên nhân của sự phát triển “thần kì” 

đó ? 

Câu 4: (2 điểm)  Phân tích ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối 

với đời sống xã hội ? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 8 

Câu 1: * Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời trong hoàn cảnh:  

- Sau khi giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhiều 

nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực.    

- Ngày 8/8/1967  hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc 

(Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Phi -lip-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, 

Thái Lan.   

* Mục tiêu hoạt động của ASEAN là phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp 

tác chung giữa các thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình ổn định khu vực. 

Câu 2: + Xu hướng hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 

+ Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo chiều hướng đa cực, đa trung 

tâm.  

+ Điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm. 

+ Nhiều khu vực xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến. 
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+ Xu thế chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển. 

Câu 3: * Thuận lợi 

+ Chính phủ Nhật Bản tiến hành một loạt các cải cách dân chủ. 

+ Nhờ những đơn đặt hàng "béo bở" của Mĩ trong hai cuộc chiến tranh Triều Tiên và Việt 

Nam. Đay được coi là "ngọn gió thần" đối với kinh tế Nhật. 

*  Nguyên nhân của sự phát triển đó:  

+ Vai trò điều tiết của nhà nước: đề ra các chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, biết sử dụng, 

tận dung hợp lý các nguồn vay, vốn đầu tư nước ngoài.. 

+ Bản tính con người Nhật: cần cù, chịu khó, ham học hỏi, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, lo 

xa...  

+ Các công ty Nhật năng động, có tầm nhìn xa, quẩn lý tốt, tập trung sản xuất cao. 

+ Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 

+ Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác: truyền thống văn hoá - giáo dục lâu đời, nhờ 

chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam; chi phí ít cho quân sự, đầu tư nước ngoài… 

Câu 4: - Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có ý nghĩa to lớn, như cột mốc chói lọi trong 

lịch sử tiến hóa văn minh của loài người, mang lại những tiến bộ phi thường, những thành 

tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong cuộc sống của con người. 

 - Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã và đang có những tác động sau: 

  + Tích cực: Thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng xuất lao 

động, đưa loài người bước sang một nền văn minh mới “ văn minh tin học”, nâng cao mức 

sống và chất lượng cuộc sống của con người; đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân 

cư lao động, chất lượng nguồn nhân lực, lao động công - nông nghiệp giảm và lao động 

dịch vụ tăng; đòi hỏi mới về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; hình thành thị trường thế giới 

với xu thế toàn cầu hóa. 

  + Tiêu cực: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật cũng đã mang lại những hậu quả tiêu 

cực (chủ yếu do con người tạo nên). Đó là việc chế tạo ra những loại vũ khí và phương 

tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống, trái đất nóng lên, ô nhiễm môi trường, tệ 

nạn xã hội, bệnh tật mới, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cuộc sống của con người 

luôn bị đe dọa. 

9. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 9 

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 
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Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Ghi ra giấy thi chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Tổ chức ASEAN được thành lập tại nước nào? 

A. Xin-ga-po.   B. Ma-lay-xi-a   C. In-đô-nê-xi-a   D. Thái Lan 

Câu 2. Năm nào sau đây được gọi là “Năm châu Phi”: 

A. 1952 B. 1954 C. 1960 D. 1965 

Câu 3. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã đề ra chiến lược gì? 

A. Chiến lược đàn áp. B. Chiến lược toàn cầu. 

C. Chiến lược tổng lực. D. Chiến lược viện trợ. 

Câu 4. Yếu tố nào quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản? 

A. Tài nguyên.       B. Công nghệ mới.      

C. Con người.          D. Chiến tranh xâm lược  

Câu 5. Nối mốc thời gian (cột A) tương ứng với sự kiện (cột B) rồi ghi ra tờ giấy thi (Ví dụ 1 

– A) 

Cột A 

(Thời gian) 

Cột B 

(Sự kiện lịch sử) 

1.  01/10/1949 A. Thành lập tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

2.  01/01/1959 B. Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN 

3.  08/08/1967 C.  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời 

4.  28/07/1995 D. Cuộc cách mạng của nhân dân Cu Ba giành thắng lợi 

 E. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc 

 

Phần II. Tự luận (7,0 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? 

Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì? 

Câu 2. (3,0 điểm) Em hãy nêu những biểu hiện sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ năm 1950 

đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phát triển đó là gì? 

Câu 3. (3,0 điểm) Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay có tác động 

như thế nào đối với đời sống nhân loại? Theo em, hiện nay chúng ta cần làm gì để hạn chế 

những tác động tiêu cực của khoa học – kĩ thuật? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 9 

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Câu 1 2 3 4 
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Ý đúng D C B C 

Câu 5. Nối thời gian  ở cột A cho đúng với sự kiện ở cột B . Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm. 

1- C;  2- D;   3- A;   4- B. 

II. Trắc nghiệm (7,0 điểm) 

Câu 1: * Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời trong hoàn cảnh:  

- Sau khi giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhiều 

nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực.    

- Ngày 8/8/1967  hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc 

(Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Phi -lip-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, 

Thái Lan.   

* Mục tiêu hoạt động của ASEAN là phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp 

tác chung giữa các thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình ổn định khu vực. 

Câu 2:    * Trong những năm 1951 – 1960, kinh tế Nhật Bản đạt được bước phát triển "thần 

kì”. Đến những năm 70 của thế kỉ XX Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - 

tài chính của thế giới. Biểu hiện:  

- Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 chỉ đạt được 20 tỉ USD, nhưng đến năm 1968 đã 

đạt tới 183 tỉ USD.  

- Về công nghiệp, trong những năm 1950, 1960, tố độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 

15%. 

- Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại, đã cung cấp hơn 80% nhu 

cầu lương thực trong nước, 2/3 nhu cầu thịt sữa, nghề đánh cá rất phát  

*  Nguyên nhân của sự phát triển đó:  

+ Vai trò điều tiết của nhà nước: đề ra các chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, biết sử dụng, 

tận dung hợp lý các nguồn vay, vốn đầu tư nước ngoài.. 

+ Bản tính con người Nhật: cần cù, chịu khó, ham học hỏi, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, lo 

xa...  

+ Các công ty Nhật năng động, có tầm nhìn xa, quẩn lý tốt, tập trung sản xuất cao. 

+ Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 

+ Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác: truyền thống văn hoá , giáo dục lâu đời, nhờ chiến 

tranh Triều Tiên, Việt Nam; chi phí ít cho quân sự, đầu tư nước ngoài… 

Câu 3: * Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã và đang có những tác động sau: 

  -  Tích cực:  

+ Thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng xuất lao động, đưa 

loài người bước sang một nền văn minh mới. 
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+ Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người; đưa đến những thay đổi 

lớn về cơ cấu dân cư lao động, chất lượng nguồn nhân lực, lao động công - nông nghiệp 

giảm và lao động dịch vụ tăng; đòi hỏi mới về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; hình thành 

thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa. 

  -  Tiêu cực:  

+ Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật cũng đã mang lại những hậu quả tiêu cực (chủ yếu 

do con người tạo nên). Đó là việc chế tạo ra những loại vũ khí và phương tiện quân sự có 

sức tàn phá và hủy diệt sự sống 

+ Trái đất nóng lên, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, bệnh tật mới, tai nạn giao thông, tai 

nạn lao động, cuộc sống của con người luôn bị đe dọa. 

* Những việc cần làm: 

- Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng, cũng như tác hại của cuộc C/M KH-KT đối với cuộc 

sống con người. Tích cực học tập để có tri thức lĩnh hội được dễ dàng kiến thức của nhân 

loại. 

- Tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường, trồng 

cây xanh... Vận động những người xung quanh cùng thực hiện. 

10. Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 9 – Số 10 

TRƯỜNG THCS TÂN TÚC ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: (3 điểm) 

a) Trình bày mục tiêu của tổ chức ASEAN? 

b) Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra thời cơ và thách thức gì? 

Câu 2: (3 điểm) 

a) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của châu lục được mệnh danh là “Lục địa mới 

trỗi dậy” từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay diễn ra như thế nào? 

b) Ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc chiến tranh chống phân biệt chủng tộc Apácthai? 

Câu 3: (2 điểm) 

a) Vai trò của Liên hợp quốc hiện nay? 

b) Em có suy nghĩ gì về vai trò của tổ chức Liên hợp quốc hiện nay? 

Câu 4: (2 điểm) 

a) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động tiêu cực như 

thế nào đối với đời sống của con người? 
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b) Em có suy nghĩ gì về tình trạng ô nhiễm môi trường nơi em ở? Là học sinh em phải làm 

gì để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – SỐ 10 

Câu 1: a) Mục tiêu hoạt động của ASEAN là: phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những 

nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

b) Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra thời cơ và thách thức: 

* Thời cơ: 

- Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực, đó là cơ hội 

để nước ta vươn ra thế giới. 

- Tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực. 

- Có điều kiện để tiếp thu những thành tựu khoa học - kĩ thuật tiên tiến trên thế giới, học hỏi 

kinh nghiệm quản lí của các nước trong khu vực. 

- Đảm bảo an ninh quốc phòng trên cơ sở an ninh chung của khu vực. 

* Thách thức: 

- Nếu không tận dụng được cơ hội để phát triển thì nền kinh tế của Việt Nam sẽ có nguy cơ 

tụt hậu. 

- Cạnh tranh về kinh tế, việc làm quyết liệt giữa các nước. 

- Hội nhập những dễ bị hòa tan, đánh mất bản sắc và truyền thống văn hóa của dân tộc. 

- Việt Nam cần bình tĩnh, không bỏ lỡ cơ hội, ra sức học tập, nắm vững khoa học - kĩ thuật. 

Câu 2: (3 điểm) 

a) 

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển 

mạnh mẽ. Châu Phi được mệnh danh là “Lục địa mới trỗi dậy”. 

- Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra như sau: 

- 1952 – 1953: Mở đầu là cuộc binh biến ở Ai Cập, lật đổ vương triều Pha-rúc. Năm 1953, 

nước Cộng hòa Ai Cập ra đời. 

- 1954 – 1962: Cuộc dấu tranh vũ trang kéo dài 8 năm của nhân dân An-giê-ri. 

- 1954 – 1960: Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ở khắp châu Phi chống lại 

sự thống trị của các nước đế quốc: Tuynidi, Ma-rốc, Xu-đăng,… 

- Năm 1960: 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập, lịch sử gọi là “Năm châu Phi”. 

- Năm 1975: Hệ thống thuộc địa cùa Bồ Đào Nha tan rã, ra đời các quốc gia độc lập: Ăng-

gô-la, Mô-dăm-bích... => Mốc đánh dấu sự sụp đổ căn bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở 

châu Phi. 
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- Năm 1975 – 1993: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam 

Phi. Tháng 11 - 1993, Hiến pháp ban hành, chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai bị xóa bỏ. 

=> Mốc đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi. b) Ý nghĩa 

lịch sử: 

+ Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau 

hơn ba thế kỉ tồn tại. 

+ Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước. 

+ Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. 

Câu 3:  

a) Vai trò của Liên hợp quốc hiện nay: 

- Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới; 

giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột trên thế giới và khu vực. 

- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,… 

giữa các quốc gia thành viên. 

- Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, y tế, nhân đạo, giáo dục. Đấu tranh xóa bỏ chủ 

nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

b) Suy nghĩ về vai trò tổ chức Liên hợp quốc hiện nay: 

- Trải qua hơn 70 năm phát triển, Liên hợp quốc hiện nay trở thành tổ chức toàn cầu rộng 

rãi nhất với sự tham gia của hầu như toàn bộ các quốc gia trên thế giới. 

- Liên hợp quốc ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc duy trì hòa bình và 

an ninh thế giới; thực hiện hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. 

- Tuy nhiên, hoạt động của Liên hợp quốc chưa thực sự có hiệu quả khi: các cuộc xung đột 

sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, li khai,… vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. 

- Ngày nay, Liên hợp quốc đứng trước thách thức to lớn về việc giải quyết những vấn đề 

mang tính toàn cầu như: ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, chiến tranh thương mại,… 

Câu 4:  

a) Những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay: 

- Chế tạo các loại vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống 

hàng loạt. 

- Nạn ô nhiễm môi trường (ô nhiễm khí quyển, đại dương, sông hồ...). 

- Nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động, tai nạn giao thông gắn liền với kĩ thuật mới, 

dịch bệnh và tệ nạn xã hội... 

b) Liên hệ tình trạng ô nhiễm môi trường nơi em ở: 

* Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội: 
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- Những năm gần đây, ô nhiễm môi trường ở Hà Nội tăng nhanh đến mức báo động. Đó là 

ô nhiễm về môi trường nước, ô nhiễm bầu không khí, ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn, ô 

nhiễm tiếng ồn,… 

- Nguyên nhân: chủ yếu từ các phương tiện giao thông, công trình xây dựng, rác thải sinh 

hoạt,… 

- Giải pháp: sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, 

hạn chế sử dụng chất thải nhựa, túi nilong,… 

* Là học sinh em cần: 

- Học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức cá nhân về bảo vệ môi trường, tầm quan trọng của bảo 

vệ môi trường. 

- Tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền, giáo dục về ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi 

trường ở trường, lớp, gia đình và ngoài xã hội. 

- Tìm tòi, học hỏi, khám phá để tìm ra những giải pháp thiết thực, giúp giải quyết và hạn chế 

tình trạng ô nhiễm môi trường. 
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