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Phòng GD & ðT Phù Cát    ðỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  
             Năm Học:  2010 – 2011 
 Môn : Lịch sử       Lớp 9 
 Thời gian :  45 phút   ( không kể thời gian phát ñề ) 
 Ngày kiểm tra : 28/12/2010 
I/ Trắc nghiệm : ( 3 ñiểm ) 
      Câu 1 :  ( 2 ñiểm )         
               Hãy chọn câu em cho là ñúng 
    1/ Cho ñến nay, cuộc ñấu tranh ở Nam Phi ñã 
  A. Xoá bỏ toàn bộ chế ñộ phân biệt chủng tộc 
  B. Xoá bỏ phân biệt chủng tộc về hình thức 
  C. Hoàn toàn thất bại 
  D. Chỉ xoá bỏ chế ñộ phân biệt chủng tộc ở một số vùng 
   2/ “ Năm Châu Phi” – năm có 17 nước Châu Phi giành ñược ñộc lập là : 
  A. 1950                     B. 1960                      C. 1965                         D. 1975 
   3/  Mục tiêu ñấu tranh của các nước Mỹ la tinh là : 
  A. Xoá bỏ chế ñộ phong kiến 
  B. Xoá bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới 
  C. Xoá bỏ chế ñộ phân biệt chủng tộc 
  D. Cả 3 mục tiêu trên 
  4/ Cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ hai ñã có tác ñộng tích cực ñến xã hội loài người : 
  A. ðưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp 
  B. Làm thay ñổi cơ bản các yếu tố sản xuất 
  C. Làm nảy sinh nhiều vấn ñề xã hội gắn liền với kỹ thuật hiện ñại 
  D. Câu B và C ñúng 
  5/ Nước giành ñộc lập sớm nhất ở ðông Nam Á là : 
  A. In-ñô-nê-xi-a             B. Việt Nam                 C. Lào                    D. Malaixia 
  6/  Liên Xô phóng con tàu ñưa người ñầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 
  A. 1959                         B. 1960                         C. 1961                    D. 1962 
  7/  Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào ? 
  A. Tháng 7/ 1994         B. Tháng 4/ 1994          C. Tháng 7/ 1995              D. Tháng 8/ 1995 
  8/  Việt Nam kết nạp vào Liên Hợp Quốc năm nào ? 
  A. Tháng 9/ 1945         B. Tháng 9/ 1955          C. Tháng 9/ 1975              D. Tháng 9/ 1977 
 Câu 2: (1 ñiểm)  
              Hãy sắp xếp các sự kiện sau ñây cho phù hợp với thời gian 

Thời gian Sự kiện 
1/        1957  
2/        1961  
3/        1969  
4/        1946 

A. Con người bay vào vũ trụ lần ñầu tiên 
B. Con người ñặt chân lên mặt trăng lần ñầu tiên 
C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo ñầu tiên 
D. Máy tính ñiện tử ñầu tiên ra ñời 

II/ Tự luận : ( 7 ñiểm) 
 Câu 1: (2 ñiểm) 
 Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mỹ la-
tinh là gì ? Vì sao ? 
 Câu 2: ( 2 ñiểm) 
    Trình bày chính sách ñối ngoại của Mỹ từ sau 1945 ? 
 Câu 3: (2 ñiểm) 
    Vai trò của Liên Hợp Quốc từ khi thành lập ñến nay ? 
 Câu 4: ( 1 ñiểm) 
    Nguyên nhân ra ñời, mục tiêu hoạt ñộng của ASEAN ? 
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