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NỘI DUNG ÔN TẬP – MÔN LỊCH SỬ 8 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19 

từ 27/04 đến hết 03/05) 

A - Lý thuyết. 

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918. 

(Tiếp) 

II. Phong trào yêu nước trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 

1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương thời chiến. 

- Xã hội: Bắt lính cung cấp cho chiến tranh. 

- Kinh tế: Trồng cây công nghiệp, khai thác mỏ, bắt mua công trái,… 

- Chính trị, văn hóa: lừa bịp 

=> Mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc. 

2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tùu chính trị ở 

Thái Nguyên (1917). (SGK) 

3. Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. 

a, Tiểu sử và hoàn cảnh lịch sử: 

- Sinh 19/5/1890, quê ở Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An. 

- Gia đình và quê hương giàu truyền thống cách mạng. 

- Cách mạng bị bế tắc về đường lối. 

- Người quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới phù hợp cho dân tộc. 

*Những hoạt động: 

- Ngày 5 - 6 - 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước.  

- Hành trình kéo dài 6 năm, Người qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu. 

- Năm 1917, Người trở về Pháp, hoạt động phong trào công nhân Pháp: 

      + Tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. Tư tưởng của 

Người có nhiều thay đổi. 

     + Đó là cơ sở để xác định con đường chân chính cho cách mạng Việt Nam 

B - Bài tập trắc nghiệm. 

Câu 1. Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào? 

A. Gia đình trí thức yêu nước, 

B. Gia đình nông dân nghèo yêu nước 

C. Gia đình công nhân nghèo yêu nước. 

D. Gia đình địa chủ nhỏ yêu nước. 

Câu 2. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước của Phan Bội 

Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX? 

A. Con đường của họ không có nước nào áp dụng. 

B. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản. 



C. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước đó. 

D. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bế 

tắc của chế độ phong kiến. 

Câu 3. Trong thời gian học ở trường Quốc học Huế, Nguyễn Ái Quốc thường được 

thấy câu khẩu hiệu gì của Pháp? 

A. “Tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình”. 

B. “Tự do ngôn luận và tự do báo chí”. 

C. “Tự do, bình đẳng, bác ái”. 

D. “Độc lập dân tộc cho các nước thuộc địa”. 

Câu 4. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? 

A. Ngày 6 tháng 5 năm 1911.        B. Ngày 5 tháng 6 năm 1911. 

C. Ngày 10 tháng 5 năm 1911.       D. Ngày 19 tháng 5 nám 1911. 

Câu 5. Trong thời gian trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc hăng hái hoạt động trong các 

phong trào nào? 

A. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. 

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp, 

C. Phong trào yêu nước của Việt kiều ở Pháp. 

D. Phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào đấu tranh của công nhân Pháp. 

 

-------------------Hết------------------ 

 

TỔ TRƯỞNG        NHÓM TRƯỞNG 

     (kí, ghi rõ họ tên) (kí, ghi rõ họ tên) 
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