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câu 1 thành tựu VH-NT của Việt Nam thế kỉ X-XV 

 Tư tưởng, tôn giáo: 

- Nho giáo, phật giáo, đạo giáo được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc 

nên sang thời kì độc lập có điều kiện phát triển 

+ nho giáo: dần trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp thống trị, chi phối 

nội dung thi cử-giáo dục song ít ảnh hưởng trong nhân dân. 

 Tö töôûng quan ñieåm cuûa Nho giaùo: ñeà cao nhöõng nguyeân taéc 

trong quan heä xaõ hoäi theo ñaïo lyù “Tam cöông, nguõ thöôøng” 

trong ñoù Tam cöông coù 3 caëp quan heä Vua – Toâi, Cha – Con, 

Choàng – Vôï.Nguõ thöôøng laø: Nhaân, nghóa, leã trí, tín  (5 ñöùc tính 

cuûa ngöôøi quaân töû). 

+ Phật giáo: giữ vị trí quan trọng và phổ biến trong nhân dân, từ vua, quan 

đến dân đều sùng đạo phật 

 Thôøi Lyù – Traàn ñöôïc phoå bieán roäng raõi, chuøa chieàn ñöôïc xaây 

döïng ôû khaép nôi , sö saõi ñoâng. 

- Từ cuối TK XIV Phật giáo và Đạo giáo suy dần. Nho giáo được nâng lên 

thành vị trí độc tôn và trở thành hệ tư tưởng chính của nhà nước thời Lê sơ 

 Giáo dục: 

- Từ TK XI-XV: giáo dục Đại Việt từng bước được hoàn thiện và phát triển  

- Thời Lý  

+ năm 1070: xây dựng Văn Miếu do vua Lý Thánh Tông lập 

+ năm 1075: khoa thi quốc gia đầu tiên được tổ chưc 

- Trần: GD-thi cử được quản lí chăt che 

- Lê sơ: 3 năm có một kì thi hội, GD-thi cử được nhà nước rất quan tâm => 

đạt đến mức độ cao nhất. 

 Văn học: 

- Phaùt trieån maïnh töø thôøi nhaø traàn, nhaát laø vaên hoïc chöõ Haùn. Taùc phaåm tieâu 

bieåu: Hòch töôùng só, Bình ngô đại cáo, Bạch Đằng ging phú,… 

- Hàng loạt tập thơ chư Hán ra đời 

- Văn thơ chư nôm xuất hiện: Quốc am thi tập, Hồng Đức thi tập,… 

- Töø theá kyû XV vaên hoïc chöõ Haùn vaø chöõ Noâm ñeàu phaùt trieån . 

- Ñaëc ñieåm: 

+ Theå hieän tinh thaàn daân toäc, loøng yeâu nöôùc, töï haøo daân toäc. 

+ Ca ngôïi nhöõng chieán coâng oai huøng, caûnh ñeïp cuûa queâ höông ñaát nöôùc. 

 Nghệ thuật: 

- Kieán truùc phaùt trieån chuû yeáu ôû giai ñoaïn Lyù – Traàn – Hoà theá kyû X – XV 

theo höôùng Phaät giaùo goàm chuøa, thaùp, ñeàn. 

-  Beân caïnh ñoù coù nhöõng coâng trình kieán truùc aûnh höôûng Nho giaùo: Cung 

ñieän, thaønh quaùch, thaønh Thaêng Long. 

-  Ñieâu khaéc: Goàm nhöõng coâng trình chaïm khaéc, trang trí aûnh höôûng cuûa 

Phaät giaùo vaø Nho giaùo vaãn mang nhöõng ñoäc ñaùo rieâng. 

-  Ngheä thuaät saân khaáu ca muùa, nhaïc mang ñaäm tính daân gian truyeàn 

thoáng. 
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Triều đình nhà Lê         

(chỉ còn trên danh nghĩa) Phủ chúa Trịnh 

(nắm mọi quyền lực) 

6 bộ: lại, bộ, lễ, binh , hình, 

công 

Quan 

võ 

12 trấn 

Trấn thủ + 2 ti: Hiến Ti và Thừa ti 

Quan 

văn 

Các phủ ( tri phủ) 

Các huyện, châu 

( tri huyện, tri châu) 

Các xã 

( xã trưởng) 

Chúa Nguyễn 

12 dinh 

( trấn thủ) 

Phủ 

( tri phủ) 

Huyện 

( tri huyện) 

Tổng 

( chánh tổng) 

Xã 

( xã trưởng) 

 Khoa học-kĩ thuật: 

- Sử học: Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu), Lam Sơn thực lục, Đại Việt sử kí 

toàn thư,… 

- Địa lí: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí 

- Toán học: Đại thành toán pháp ( Lương Thế Vinh), Lập thành toán pháp 

(Vũ Hưu) 

- Quân sự: Binh thư yếu lược… 

 

câu 2: tổ chưc bộ máy nhà nước Đàng Trong – Đàng Ngoài 

Đàng trong 

Đàng ngoài: 

 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

câu 3: 

 Thủ công nghiệp: 

+  NhiÒu  nghÒ  thñ  c«ng cæ truyÒn : lµm gèm, dÖt v¶i, rÌn  s¾t… t i ếp  

tục  phát  t r iển  và ph¸t  triÓn víi tr×nh ®é cao. 

+  NhiÒu  nghÒ  thñ  c«ng míi  ra ®êi : nghÒ kh¾c in b¶n  gç,   lµm  

®ång  hå, lµm tranh s¬n mµi… 

+ Sè lµng nghề  thñ c«ng cæ truyÒn t¨ng lªn 

+ Mét sè thî thủ công ®· rêi lµng ra thµnh thÞ lËp phưêng s¶n 

xuÊt vµ  b¸n hµng. 
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+   Khai   th¸c   má   ph¸t triÓn. 

 như vậy TCN thời này có bước phát triển mạnh mẽ. 

 thương nghiệp: 

a) nội thương: 

- từ TK XVI-XVII, buôn bán phát triển mạnh ở miền xuôi 

- C¸c  chî  lµng, chî huyÖn, chî  phñ (theo phiªn) ra ®êi vµ ph¸t triÓn. 

- NhiÒu lµng bu«n vµ trung  t©m bu«n b¸n  lín ra ®êi. 

- Bu«n   b¸n   gi÷a   c¸c vïng miÒn ®· ph¸t triÓn. 

b) Ngoại thương: 

Phát triển mạnh do chính sách më  cöa cña  chÝnh quyÒn TrÞnh, NguyÔn vµ 

giao lưu bu«n b¸n quèc tế  

- thương nhân đến buôn bán ngày càng nhiều và xin lập phố xá, cửa hàng 

để buôn bán. 

- Đến giữa TK XVIII thì suy tàn dần do thuế khóa ngày càng phức tạp và 

quan lại khám xét phiền phức. 

câu 4: niên biểu phong trào Tây Sơn và công lao  

a) Niên biểu: 

Thời gian Sự kiện 

1771 Khỡi nghĩa bùng nổ do 3 anh em nhà họ nguyễn lãnh đạo 

1773 Nghĩa quân chiếm phần lớn phủ Quy Nhơn 

1776-1783 Nghĩa quân giải phóng hầu hết Đàng Trong 

1777 Nghĩa quân bắt được chúa Nguyễn nhưng Nguyễn Ánh thoát 

1785 Chiến thắng Rach Gầm-Xoài Mút, đánh bại quân Xiêm 

1786 Nghĩa quân đánh vào Thăng Long, bắt được chúa Trịnh, chính 

quyền Lê-Trịnh sụp đổ 

1788 Nhà Thanh đem quân xâm lược nước ta 

1789 Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, đánh bại quân Thanh, nước ta 

thống nhất 

b) Công lao 

- Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong và tập đoàn PK ở Đàng Ngoài 

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh, giải phóng đất nước. 

- Thống nhất đất nước, đưa đất nước thoát khỏi sự chia cắt  

- Xây dựng đất nước phát triển 

 

 

 

 

câu 5:    Tình hình kinh tế và chính sách của Nhà Nguyễn. 

* Nông nghiệp: 

- Thực hiện chính sách quân điền nhưng không hiệu quả lớn 

- Khuyến khích khai hoang mở thêm đồn điền bằng nhiều hình thức 
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- Nhà nước còn bỏ tiền, huy động nhân dân sửa, đắp đê điều. 

- Trong nhân dân, kinh tế tiểu nông cá thể vẫn duy trì như cũ. 

- ngoài ra, nhân dân còn trồng các loại cây lương thực khác như: rau, đậu để tăng năng 

suất => giảm cảnh đói nghèo. 

-> Nông nghiệp Việt Nam là nền nông nghiệp thuần phong kiến, rất lạc hậu. 

* Thủ công nghiệp: 

- Thủ công nghiệp Nhà nước: Quy mô lớn, nhiều ngành nghề: đúc tiền, vũ khí, đóng 

thuyền, làm đồ trang sức, làm gạch ngói (nghề cũ). Đóng được tàu thuỷ chạy bằng máy 

hơi nước. 

- Nghề thủ công truyền thống được duy trì nhưng không phát triển như trước. Nhưng vãn 

xuất hiện nghề mới là in trang dân gian. 

* Thương nghiệp: 
+ Nội thương phát triển chậm và mang tính chất địa phương do chính sách thuế của Nhà 

nước. 

+ Ngoài thương: Nhà nước nắm độc quyền, buôn bán với các nước láng giềng: Hoa, Xiêm, 

Malai. Dè dặt với phương Tây, tàu thuyền các nước phương Tây chỉ được ra vào cảng Đà 

Nẵng. 

- Một số đô thị như: Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà tàn lụi dần. Thăng Long buôn bán ngày 

càng kém đi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

câu 7: cách mạng tư sản Anh 

a) Diễn biến: 

+ Tháng 8 – 1642: Sắc-lơ tuyên chiến với quốc hội 

+ Naêm 1642 – 1648: noäi chieán aùc lieät (Vua – Quoác hoäi)  

+ tháng 1-1649: xöû töû vua, Anh trở thành nước cộng hòa đứng đầu là O-li-

vơ Croom-oen, caùch maïng ñaït ñeán ñænh cao. 

+ 1653: Neàn ñoäc taøi ñöôïc thieát laäp (moät böôùc tuït luøi). 

+ Tháng 2-1688: Quoác hoäi tieán haønh chính bieán, sau ñoù cheá ñoä quaân chuû 

laäp hieán ñöôïc xaùc laäp. 
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b) ý nghĩa: 

- Laät ñoå cheá ñoä phong kieán, môû ñöôøng cho CNTB ôû Anh phaùt trieån. 

- Môû ra thôøi kyø quaù ñoä töø cheá ñoä Phong kieán sang cheá ñoä tö baûn. 

c) Tính chât: 

- Là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để 

 

câu 8 

 Thời kì chuyên chính Giacobanh là đỉnh cao của cách mạng  tư sản pháp  

 phái giacôbanh lên nắm quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ cho 

Robespie đứng đầu 

 Đưa ra những chính sách phù hợp là  

              + trừng trị bọn phản cách mạng  

              + giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân 

 giúp nước pháp  thoát khỏi tình trạng khó khăn, đập tan các thế lực nổi loạn và 

đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới 

 tháng 6/1793 Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban 

bố các quyền dân chủ và xóa bỏ sự bất bình đẳng về đẳng cấp 

 23/8/1794: Quốc Hội thông qua sắc lệnh “thứ ổng động viên toàn quốc” 

chống thù trong, giặc ngoài 

 Mâu thuẫn nội phái gicobanh ngày càng trở nên gay gắt => sự phân hóa nội 

bộ làm cho phái giacobanh suy yếu 

 27-7-1794, chính quyền rơi vào tay bọn phản động, ủy ban đốc chính được thành 

lập, nhiều thành quả cách mạng  bị thủ tiêu 

 Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản pháp  

 Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát 

triển ở pháp  

 Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng  tư sản: lật đổ chính quyền 

quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất 

cho nhân dân, những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường 

dân tộc thống nhất   

 Giai cấp tư sản lãnh đạo, quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định => 

cách mạng  thành công 

 Mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các 

nước tiên tiến bấy giờ 

 

 

 

  

câu 9: tiền đề và hệ quả cách mạng công nghiệp: 

 Tiền đề: 

- Anh:  

 + Anh coù nhöõng ñieàu kieän chuaån bò cho caùch maïng coâng nghieäp dieãn ra 

sôùm hôn caùc nöôùc khaùc: Caùch maïng noå ra sôùm, chính quyeàn do giai caáp tö 

saûn naém. 
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 + Kinh teá tö baûn chuû nghÜa phaùt trieån maïnh, nhaát laø trong lónh vöïc coâng 

nghieäp.  

 + Anh coù heä thoáng thuoäc ñòa roäng lôùn, taïo ñieàu kieän cho giai caáp tö saûn 

tích luyõ voán ñaàu tö vaøo coâng nghieäp trong nöôùc. 

 

 Hệ quả: 

-  Veà kinh teá: 

+ Naâng cao naêng suaát lao ñoäng laøm ra khoái löôïng saûn phaåm lôùn cho xaõ hoäi. 

+ Thay ñoåi boä maët caùc nöôùc tö baûn, nhieàu trung taâm coâng nghieäp môùi vaø 

thaønh thò ñoâng daân ra ñôøi. 

- Veà xaõ hoäi: 

+ Hình thaønh 2 giai caáp môùi laø tö saûn coâng nghieäp vaø voâ saûn  coâng nghieäp. 

+ Tö saûn coâng nghieäp naém tö lieäu saûn xuaát vaø quyeàn thoáng trò. 

+ Voâ saûn coâng nghieäp laøm thueâ, ñôøi soáng cô cöïc daãn ñeán ñaáu tranh giöõa voâ 

saûn vôùi tö saûn. 

 

câu10: chứng minh cuộc đấu tranh thống nhất Đức, ý, nội chiến ở Mĩ là 

cuộc Cách mạng tư sản: 

- do giai cấp tư sản lãnh đạo 

- đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp TS 

- mở đường cho sự hình thành CNTB và phát triển mạnh mẽ ở các nước này 

 

 

câu 11: đặc điểm của CN đế quốc:  

- đặc điểm chung: 

+ Trong coâng nghieäp : Dieãn ra quaù trình taäp trung voán lôùn thaønh laäp 

nhöõng coâng ty ñoäc quyeàn nhö ôû Phaùp, Ñöùc, Myõ… luõng ñoaïn ñôøi 

soáng kinh teá caùc nöôùc tö baûn. 

+ Trong lónh vöïc taøi chính, ngaân haøng: Moät vaøi ngaân haøng lôùn khoáng 

cheá moïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caû nöôùc hình thaønh tö baûn taøi 

chính. 

+ Tö baûn taøi chính coøn ñaàu tö voán ra nöôùc ngoaøi ñem lôïi nhuaän cao: 

naêm 1900, nöôùc Anh ñaàu tö voán ra beân ngoaøi 2 tyû Livro xtecling, 

ñeán naêm 1913 leân gaàn 4 tyû. 

- Đặc điểm riêng của từng nước đế quốc: 

+ Myõ laø söï hình thaønh caùc Tôørôùt khoång loà vôùi nhöõng taäp ñoaøn taøi chính 

giaøu suï. 

+ Anh laø ñeá quoác thöïc daân vôùi heä thoáng thuoäc ñòa roäng lôùn vaø ñoâng daân. 

+ Phaùp laø Ñeá quoác cho vay naëng laõi. 
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