
 

   UBND HUYỆN THĂNG BÌNH  KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO           Năm học 2016-2017 

                   Môn: Lịch sử - lớp 9 
      Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 

 
I/ LỊCH SỬ THẾ GIỚI: 

Câu 1. (4.0 điểm)  
Quan hệ Mĩ - Liên Xô trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai có gì khác 

nhau? Hãy giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó? Sau “chiến tranh lạnh” tình 
hình thế giới diễn ra theo những xu hướng nào? 
 
Câu 2. (4.0 điểm) 

Bằng hiểu biết của em hãy chứng tỏ: “Cu Ba là hòn đảo anh hùng”. 

II/ LỊCH SỬ  VIỆT NAM: 

Câu 3. (6.0 điểm) 
 “Dù không thành hiện thực, song những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã 

gây được tiếng vang lớn, ít nhất cũng đã dám tấn công vào những tư tưởng bảo 
thủ và phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức 
thời” (SGK Lịch sử 8 - Trang 136). 

 Em hãy trình bày: 
   a. Động cơ chính khiến các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX đề nghị cải cách.  
   b. Nội dung cơ bản, ưu điểm và hạn chế của các đề nghị cải cách đó? 
   c. Các đề nghị cải cách có ý nghĩa và tác dụng như thế nào? 
 
Câu 4. (2.0 điểm):  

Nêu tên và thời gian tồn tại các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào 
Cần vương. Chỉ ra sự khác nhau (về thành phần lãnh đạo, tính chất) giữa phong 
trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế.  
 
Câu 5. (4.0 điểm) 

Nguyên nhân, nguyên cớ thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Sự bạc nhược và 
đầu hàng từng bước của triều đình nhà Nguyễn đã thể hiện như thế nào? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



 

    UBND HUYỆN THĂNG BÌNH     KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                     Năm học 2016-2017 

                   Môn: Lich sử - lớp 9 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  
(Bao gồm 4 trang) 

 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI  
  Quan hệ Mĩ - Liên Xô trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai có 
gì khác nhau? Hãy giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó? Sau 
chiến tranh lạnh tình hình thế giới diễn ra theo những xu hướng 
nào? 
 

 

Sự khác nhau:  
- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô là đồng minh.  0,5 

- Sau chiến tranh, Mĩ và Liên Xô nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu 
và đi tới tình trạng “chiến tranh lạnh”. 0.5 

Nguyên nhân:  

- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít là kẻ thù chung 
của cả Liên Xô và Mĩ nên hai nước buộc phải liên minh với nhau. 

0,5 

- Sau chiến tranh, Mĩ và Liên Xô có sự đối lập về mục tiêu và chiến 
lược: Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ 
thành quả của CNXH; Mĩ chống phá Liên Xô và các nước XHCN, âm 
mưu làm bá chủ thế giới. Từ sự đối lập trên, Mĩ và Liên Xô đã nhanh 
chóng chuyển sang thế đối đầu. 

0,5 

Các xu hướngsau chiến tranh lạnh  
- Một là, xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 0,5 
- Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới 
xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm. 

0,5 

- Ba là, từ sau chiến tranh lạnh dưới tác động to lớn của cuộc cách 
mạng khoa học- kĩ thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến 
lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. 

0,5 

Câu 1 
(4,0 điểm) 

- Bốn là, tuy hòa bình thế giới được củng cố nhưng từ đầu những năm 
90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại diễn ra những cuộc xung đột 
quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (như ở Liên Bang Nam Tư 
cũ, Châu Phi, Trung Á...) 

0,5 

Bằng hiểu biết của em hãy chứng tỏ: “Cu Ba là hòn đảo anh hùng”   
 
 
 

Câu 2 
(4,0 điểm) 

     - Cu Ba là một nước đất không rộng, nằm ở vùng biển Ca-ri-bê. Sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai, là thuộc địa kiểu mới của Mĩ. Không cam 
chịu chế độ độc tài tàn bạo, các tầng lớp nhân dân… dưới sự lãnh đạo 
của Phi-đen-Ca-xtơ-rô đã 2 lần đứng lên đấu tranh giải phóng (26-7-
1953 và 11-1956). Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ. 
 

0,5 



 

- Sau cách mạng thành công, chính phủ lâm thời do Phi- đen Ca-xtơrô 
đứng đầu đã tiến hành cách mạng dân chủ triệt để về mọi mặt (…). 

0,5 

- Tháng 4-1961, quân và dân Cu Ba đánh tan cuộc tập kích của Mĩ tại 
bãi biển Hi-rôn. Chính trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu, 
Phi- đen Ca-xtơ rô tuyên bố với toàn thế giới: Cu Ba tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 

0,5 

- Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, nhưng nhân dân Cu Ba vẫn giành 
nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt: xây dựng một nền công nghiệp với 
hệ thống các ngành hợp lý, nền nông nghiệp đa dạng; giáo dục, y tế và 
thể thao phát triển mạnh mẽ, đạt trình độ cao trên thế giới. 

1,0 

- Sau khi Liên Xô tan rã, Cu Ba gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Nhưng 
với ý chí của toàn dân cùng với những cải cách và sự chiều chỉnh của 
chính phủ, nền kinh tế Cu Ba có những chuyển biến tích cực, mức tăng 
trưởng kinh tế ngày càng tăng: 1994 - 0,4%; 1995 – 2,5%; 1996- 7,8%. 

1,0 

Những thành tựu trong chiến đấu và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đã chứng minh rằng Cu Ba là hòn đảo anh hùng. 
 

0,5 

LỊCH SỬ VIỆT NAM  

Động cơ chính khiến các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX đề nghị 

cải cách.  
 

Đất nước đang lâm vào tình trạng ngày một nguy khốn có nguy cơ bị 

tiêu diệt 

Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân của các sĩ phu 

0,5 

Muốn cho nước nhà giàu mạnh 

Có thể đương đầu với cuộc tấn công dồn dập của kẻ thù. 
0,5 

Nội dung  

- Đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ 

- Phát triển buôn bán thông thương với nước ngoài 
0,5 

- Phát triển công nghiệp và tài chính 

- Cải tổ giáo dục, khai thông dân trí, mở rộng ngoại giao 
0,5 

- Chấn chỉnh bộ máy quan lại 

- Chấn chỉnh quốc phòng, bảo vệ đất nước 
0,5 

Ưu điểm và hạn chế:  

+ Ưu điểm: 

         - Nội dung của các đề nghị cải cách đều mang tính chất tiến bộ, 

thiết thực, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong mọi lĩnh vực của nhà 

nước phong kiến.  

0,5 

       - Các đề nghị cải cách nhằm canh tân đất nước, đáp ứng phần nào 

những yêu cầu của nước ta lúc đó. 
0,5 

 
 
 

Câu 3 
(6,0 điểm) 

+ Hạn chế:  

      - Các đề nghị trên mang tính lẻ tẻ, rời rạc,  
0,5 



 

     - Chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa động chạm đến vấn đề cơ 

bản của thời đại là giải quyết 2 mâu thuẫn chủ yếu của XH Việt Nam 

lúc đó là: mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.. 

0,5 

Ý nghĩa và tác dụng:  

- Dù không thành hiện thực nhưng những tư tưởng cải cách cuối TK 
XIX đã gây một tiếng vang tấn công vào tư tưởng bảo thủ, lỗi thời PK. 

0,5 

- Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, 
thức thời. 

0,5 

- Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân ở 
Việt Nam ở đầu TK XX. 

0,5 

Kể tên được 3 cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:  

- Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) 

- Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) 

- Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) 

1,0 

Chỉ ra được sự khác nhau  

- Phong trào Cần vương: Thành phần lãnh đạo: Các văn thân, sĩ phu 

yêu nước. Tính chất: Hưởng ứng “Chiếu Cần vương” nhằm ủng hộ Vua 

để khôi phục lại quốc gia phong kiến độc lập. 

0,5 

Câu 4 
(2,0 điểm) 

- Phong trào nông dân Yên Thế: Thành phần lãnh đạo: Nông dân địa 

phương. Tính chất: Tự phát, bảo vệ cuộc sống, bảo vệ quê hương, đất 

nước. 

0,5 

Nguyên nhân Pháp Xâm lược Việt Nam:  

- CNTB Pháp phát triển cần mở rộng thị trường,nguyên liệu. 
-  Việt Nam có vị trì địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên 

0,5 

-. Nguồn nhân công dồi dào, rẻ mạt.  
- Chế độ phong kiến Việt Nam đang suy yếu 

0,5 

Nguyên cớ: 

Chiêu bài bảo vệ đạo Gia tô của TD Pháp 
0,5 

Sự bạc nhược đầu hàng của triều đình nhà nguyễn được thể hiện:  

- Khi thực dân Pháp xâm lược triều đình Huế có tổ chức chống Pháp 

nhưng với thái độ cầu hòa, bản chất hèn nhát sợ Pháp, kế sách đánh 

địch không phù hợp, không kiên quyết chống giặc nên không phát huy 

được sức mạnh của nhân dân ta. Quá trình đầu hàng thể hiện qua nội 

dung các bản hiệp ước mà triều đình kí với Pháp: 

0,5 

+ Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba 

tỉnh miền Đông và đảo Côn Lôn. 
0,5 

 
 
 
 

Câu 5 
(4,0 điểm) 

+ Hiệp ước Giáp Tuất 1874 thừa nhận sáu tỉnh Nam kì thuộc Pháp. 0,5 



 

+ Hiệp ước Quý Mùi 1883 thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, 

Trung Kì. 
0,5 

+ Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884 chấm dứt sự tồn tại của phong kiến nhà 

Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc 

địa nửa phong kiến. 

0,5 

 
Chú ý:  
 + Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản, nếu học sinh trình bày bằng 
phương pháp sáng tạo khác, nhưng đảm bảo những nội dung cơ bản, thì vẫn cho 
điểm tối đa. Giám khảo vận dụng Hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh 
cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể để ngoài việc 
kiểm tra kiến thức cơ bản, giám khảo cần phát hiện và trân trọng những bài làm thể 
hiện được tố chất của một học sinh giỏi.  

+ Điểm của toàn bài không làm tròn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


