
ÔN TẬP LỊCH SỬ 10 (TUẦN 17, 18) 

PHẦN BA : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 

CHƯƠNG 1: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN 

(TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XVIII) 

BÀI 29. CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH 

2. Cách mạnh tư sản Anh 

a. Tình hình nước Anh trước cách mạng 

Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu. 

Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng. 

Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự lực lượng sản xuất TBCN 

 Cách mạng bùng nổ 

b. Diễn biến của cách mạng (theo dõi niên biểu nắm sự kiện chính) 

+ Năm 1642 - 1648: nội chiến ác liệt (Vua - Quốc hội) 

+ Năm 1649: xử tử vua Sác-lơ I, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến 

đỉnh cao. 

+ Năm 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi) 

+ Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến 

được xác lập. 

c. Ý nghĩa 

- Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 

- Ý nghĩa: 

+ Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB ở Anh phát triển. 

+ Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ PK sang chế độ tư bản. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật? 

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu 

B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu 

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp 

D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp 

Câu 2. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào? 

A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ 



B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ 

quân chủ 

C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới 

D. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản 

Câu 3. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là 

A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa 

B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không 

được thông qua 

C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua 

D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt 

Câu 4. Nhà vua Anh đã dựa vào lực lượng nào để chống lại Quốc hội? 

A. Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh   

B. Nông dân và công nhân 

C. Quý tộc mới      

D. Giáo hội Anh 

Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh bùng nổ? 

A. Nông dân tấn công nơi ở của vua Sáclơ I    

B. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua 

C. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua và Giáo hội Anh  

D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội 

Câu 6. Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1640 đến năm 1648  B. Từ năm 1642 đến năm 1648 

C. Từ năm 1642 đến năm 1653  D. Từ năm 1640 đến năm 1688 

Câu 7. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì? 

A. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản 

B. Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập 

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập 

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến 

Câu 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập? 

A. Đó là một thế chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh 

B. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chế độ phong kiến 



C. Sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản với lực lượng phong kiến cũ để duy 

trì quyền lực 

D. Quần chúng bất mãn với chế độ cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi 

cho họ 

Câu 9. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ 

XVII là 

A. Lật đổ chế độ phong kiến 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn 

C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ 

tư bản 

D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến 

 

BÀI 30. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở 

BẮC MĨ 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ 

chiến tranh 

- Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây 

Dương (1,3 triệu người) 

- Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp TBCn ở đây phát triển 

- Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, 

thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ 

- Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên 

gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh. 

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ 

- Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ 

nhất được triệu tập (9 - 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công 

thương nghiệp. 

- Tháng 5 - 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập 

+ Quyết định xây dựng quân đội lục địa 

+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội 

+ Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776), tuyên bố thành lập Hợp 

chủng quốc Mĩ. 

- Ngày 17 - 10 - 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến. 

- Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng. 



3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập 

a. Kết quả 

- Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc 

địa ở Bắc Mĩ. 

- Năm 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ. 

b. Ý nghĩa 

- Tính chất: vừa là chiến tranh giành độc lập, vừa là cuộc cách mạng tư sản. 

- Ý nghĩa: 

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở 

đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mĩ. 

+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu 

tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu vực nào? 

A. Ven bờ Đại Tây Dương   B. Ven bờ Thái Bình Dương 

C. Khu vực Ngũ Hồ    D. Ven bờ Bắc Băng Dương 

Câu 2. Đến thời điểm nào thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ? 

A. Cuối thế kỉ XVII    B. Đầu thế kỉ XVIII 

C. Nửa đầu thế kỉ XVIII   D. Cuối thế kỉ XVIII 

Câu 3. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là 

A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp 

B. Miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp 

C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công 

thương nghiệp 

D. Cả hai miền Bắc - Nam đều có các đồn điền, trang trại lớn 

Câu 4. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc 

địa Bắc Mĩ? 

A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh 

B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát 

C. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa 

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc 



Câu 5. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc 

lập của 13 thuộc địa 

A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất 

B. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài 

C. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây 

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc 

Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc 

lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là 

A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè 

B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức 

C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập 

D. Sự kiện chè Bôxtơn 

Câu 7. Tháng 7 - 1776, diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa? 

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức 

B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức 

C. Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập 

D. Nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại Xaratôga 

Câu 8. Ngày 4 - 7 - 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì 

A. Là bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa 

B. Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ 

C. Là ngày cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi 

D. Là ngày thực dân Anh công nhận độc lập ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ 

Câu 9. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? 

A. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh 

B. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu 

C. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư 

bản ở Mĩ phát triển 

D. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc 

lập ở Mĩ Latinh 

 


