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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

------------------------------- 

 

 

Cần Thơ, ngày 3 tháng 02 năm 2021 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 11 

(Trong thời gian học sinh nghỉ tránh dịch CoVid-19,  

giai đoạn 1 từ ngày 03/02/2021 đến ngày 06/02/2021) 

CHỦ ĐỀ 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

(Học sinh kết hợp tập bài học và sách 

giáo khoa) 

BÀI TẬP 

 

 

Chủ đề 1: 

Nước Đức và 

Nhật Bản giữa 

hai cuộc chiến 

tranh thế giới 

(1918-1939) 

 

Nội dung 1: Các giai đoạn phát triển 

của Nước Đức và Nhật Bản trong 

những năm 1918-1939. 

- 1918-1929: 

- 1929-1939:  

Nội dung 2: Quá trình phát xít hóa ở 

Đức và Nhật Bản. 

 

Bài tập 1: (3 điểm) Em hiểu như thế nào về “chủ nghĩa 

phát xít”?. Em hãy phân tích điểm khác biệt trong quá trình 

xác lập chủ nghĩa phát xít ở Đức và Nhật? 
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Bài tập 2: (2 điểm) 

Em hãy hoàn thành bảng thông tin sau: 

Năm Sự kiện 

1929-

1933 

…………………………………… 

………… Sản xuất công nghiệp Đức giảm giảm 47% 

so với năm trước khủng hoảng 

30-1-

1933 

…………………………………. 

1934 …………………………………. 

------------  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật đạt đến 

đỉnh cao. 

1931 Sản lượng công nghiệp giảm …..%, nông 

phẩm giảm…..%, ngoại thương 

giảm……% so với năm……….. 

----------- Nhật Bản đánh chiếm Đông Bắc Trung 

Quốc 

 

 

 

 

 

 

Bài Tập 3: (2  điểm) Ta có các số liệu sau: 
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Chủ đề 2:  

Nước Mĩ giữa 

hai cuộc chiến 

tranh thế giới 

(1918-1939) 

Nội dung 1: Nước Mĩ trong những 

năm 1929-1933 

+ Khái quát về cuộc khủng hoảng kinh tế 

1929-1933 ở Mỹ? 

+ Hậu quả của cuộc khủng hoảng đối với 

nước Mỹ. 

 

Nội dung 2: Chính sách mới của Tổng 

thống Mĩ Ru-dơ-ven 

+ Nội dung cơ bản của Chính sách mới. 

+ Kết quả của Chính sách mới 

“Năm 1932, sản lượng công nghiệp chỉ còn 53,8% (so với 

năm 1929), 11,5 vạn công ti thương nghiệp, 58 công ti 

đường sắt bị phá sản, 10 vạn ngân hàng (chiếm 40% tổng 

số ngân hàng) phải đóng cửa, 75% dân trại bị phá sản….” 

(Trích SGK lớp 11, bài số 13, trang 71) 

Theo em các số liệu trên cho ta thấy tình hình nước Mỹ 

trong những năm 1929-1933 như thế nào?  

Bài tập 4: (3 điểm) Em hãy viết một bài văn ngắn 500 từ 

với chủ đề “Em tìm hiểu về Tổng thống Ru-dơ-ven”. (Bài 

viết trình bày các nội dung: thân thế và sự nghiệp của Tổng 

thống  Ru-dơ-ven; đánh giá đóng góp của Ru-dơ-ven  đối 

với nước Mỹ trong những năm khủng hoảng kinh tế) 

 

 

Duyệt của Tổ trưởng 

(Đã ký) 

 

Ths. Võ Minh Hải 

Giáo viên giảng dạy 

(Đã ký) 

 

Ths. Trần Thị Hải Yến 

 


