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Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới hai 

Câu 1: Sau khi xé bỏ hòa ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì? 

A. Chuẩn bị xâm lược các nước Tây Âu 

B. Chuẩn bị đánh bại Liên Xô 

C. Thành lập một nước Đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu. 

D. Chuẩn bị chiếm vùng Xuy-đét và Tiệp Khắc 

Câu 2: Sau khi Đức liên kết với Italia, Nhật hình thành liên minh phát xít, thái độ 

của Liên Xô đối với các nước Đức như thế nào? 

A. Coi nước Đức là đồng minh 

B. Phớt lờ trước hành động của nước Đức 

C. Coi nước Đức là kẻ thù nguy hiểm nhất. 

D. Không đặt quan hệ ngoại giao với Đức. 

Câu 3: Chủ trương của Liên xô với các nước tư bản sau khi Đức, Italia, Nhật hình 

thành liên minh phát xít? 

A. Liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít. 

B. Đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp 

C. Hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực. 

D. Không hợp tác với các nước tư bản vì các nước tư bản dung dưỡng phe phát xít. 

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thời điểm nào? 

A. 9/5/1945 

B. 1/9/1939 

C. 22/6/1941 

D. Tháng 2/1943 

Câu 5: Phát xít Đức tấn công Liên Xô 

A. 9/5/1945 

B. 1/9/1939 

C. 22/6/1941 

D. Tháng 2/1943 

Câu 6: Chiến thắng Xta-lin-grát tạo nên bước ngoặt của tiến trình chiến tranh thế 

giới, diễn ra vào thời gian nào: 
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A. 9/5/1945 

B. 1/9/1939 

C. 22/6/1941 

D. Tháng 2/1943 

Câu 7: Phát xít Đức kí văn bản đầu hàng Đồng Minh không điều kiện vào thời 

điểm nào: 

A. 9/5/1945 

B. 1/9/1939 

C. 22/6/1941 

D. Tháng 2/1943 

Câu 8: Hậu quả của chiến tranh thế giới hai: 

A. Hơn 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 

90 triệu người bị tàn phế 

B. Hơn 100 quốc gia với 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến và khoảng 60 

triệu người chết, 

C. Hơn 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 80 triệu người chết, 

90 triệu người bị tàn phế. 

D. Khoảng 60 triệu người chết, 80 triệu người bị tàn phế, nhiều thành phố làng 

mạc bị tàn phá. 

Câu 9: Lực lượng giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là: 

A. Liên Xô 

B. Anh, Mỹ. 

C. Anh, Mỹ, Liên Xô. 

D. Anh, Mỹ, Liên Xô, Pháp. 

Câu 10: Ngày 1/1/1942 khối Đồng minh chống phát xít được thành lập ở Oa-sinh-

tơn gồm: 

A. 26 nước. 

B. 27 nước 

C. 28 nước 

D. 29 nước 

Câu 11: Chiến thắng nào đã làm phá sản chiến lược "chiến tranh chớp nhoáng" 

của Hít le: 
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A. Chiến thắng Mát-xcơ-va 

B. Chiến thắng Xta-lin-gơ-rat. 

C. Chiến thắng En A-la-men. 

D. Chiến thắng Gu-a-đan-ca-nan 

Câu 12: Trong chiến tranh thế giới hai, thành phố được mệnh danh là "nút sống" 

của Liên Xô là thành phố nào: 

A. Thành phố Xta-lin-gơ-rat. 

B. Thành phố Mat-xcơ-va 

C. Thành phố Lê-nin-gơ-rat. 

D. Thành phố Ki-ép. 

Câu 13: Trong chiến tranh thế giới hai, quân Nhật tấn công Hạm đội Mỹ ở Trân 

Châu Cảng vào thời gian nào: 

A. Ngày 7/12/1941 

B. Ngày 7/12/1940 

C. Ngày 7/12/1942 

D. Ngày 7/12/1943 

Câu 14: Từ tháng 3 → 5/1945, quân đội nước nào đã quét sạch liên quân Đức – 

Italia khỏi lục địa châu Phi: 

A. Liên quân Mỹ - Liên Xô 

B. Liên quân Anh - Mỹ. 

C. Liên quân Anh - Liên Xô. 

D. Liên quân Liên Xô - Mỹ - Anh 

Câu 15: Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện vào thời điểm nào: 

A. 15/8/1945 

B. 15/9/1945 

C. 1/8/1945 

D. 1/9/1945 

Câu 16. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì? 

A. Phe Trục 

B. Phe Đồng minh 

C. Phe Liên minh 
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D. Phe Hiệp ước 

Câu 17. Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh 

chống phát xít? 

A. Do uy tín của Liên Xô đã tập hợp được các nước khác 

B. Do hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại 

C. Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trường 

D. Do nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết. 

Câu 18. Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống 

chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oa-sinh-tơn là 

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 

C. Tuyên ngôn Hòa bình 

D. Tuyên ngôn Liên hợp quốc 

Câu 19. Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô đã giải 

phóng được những nước nào? 

A. Đông Âu 

B. Tây Âu 

C. Nam Âu 

D. Bắc Âu 

Câu 20. Liên quân Mĩ – Anh và quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu 

bằng 

A. Cuộc tấn công vòng cung Cuốc-xcơ (Liên Xô) 

B. Cuộc tấn công quân Nhật Bản ở Guađancanan trên Thái Bình Dương 

C. Cuộc đổ bộ Noóc-măng-đi (Pháp) 

D. Cuộc đổ bộ đánh chiếm đảo Xi-xi-lia (Italia) 

Câu 21. Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 có 

ý nghĩa gì? 

A. Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn 

B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu 

C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới 

D. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn 
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Câu 22. Ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới là ngày 

A. Thế giới chiến thắng chủ nghĩa phát xít 

B. Chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai 

C. Hình thành trật tự thế giới mới 

D. Giải phóng châu Âu 

Câu 23. Nhật Bản đầu hàng không phải vì lí do nào sau đây? 

A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma và Nagasaki 

B. Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở Mãn Châu 

C. Chính phủ Nhật Bản đa quá hoảng sợ, nhân dân và binh lính Nhật muốn đầu 

hàng 

D. Các nước đồng minh gửi Tuyên cáo Pốtxđam yêu cầu Nhật Bản đầu hàng 

Câu 24. Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào? 

A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận 

C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng 

D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ 

Câu 25. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với 

A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân 

B. Sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc đại trên thế giới 

C. Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản 

D. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản 

Câu 26. Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử 

B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản 

C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế 

D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy 

Câu 27. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít? 

A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít 

B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô 

C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh 
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D. Nhân dân các nước thuộc địa 

Câu 28: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các 

nước: 

A. Đức, Liên Xô, Anh        

B. Đức, Italia, Nhật Bản 

C. Italia, Hunggari, Áo        

D. Mĩ, Liên Xô, Anh 

Câu 29: Bản chất sự liên kết các nước trong phe “Trục” là gì? 

A. Liên minh các nước thực dân 

B. Liên minh các nước tư bản dân chủ 

C. Liên minh các nước phát xít 

D. Liên minh các nước thuộc địa 

Câu 30: Hoạt động chủ yếu của các nước trong phe “Trục” là 

A. Mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại 

B. Đấu tranh cho phong trào hòa bình 

C. Phát xít hóa tất cả các thuộc địa 

D. Tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực 

khác nhau trên thế giới. 

Câu 31: Lực lượng trụ cột trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh 

thế giới thứ hai là: 

A. Liên Xô. 

B. Anh, Mĩ. 

C. Anh, Mĩ, Liên Xô. 

D. Anh, Pháp, Mĩ, Liên Xô. 

Câu 32: Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ sau sự kiện nào dưới đây? 

A. Trận En A-la-men (10 - 1942). 

B. Trận Xta-lin-grat (11 - 1942). 

C. Trận Béc-lin (4 - 1945). 

D. Trận Trân Châu cảng (12 - 1941). 

Câu 33: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? 

A. Liên Xô đánh bại đạo quân chủ lực của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc. 
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B. Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật. 

C. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

D. Đức kí văn kiện đầu hàng quân Đồng minh. 

Câu 34: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ từ lí do trực tiếp nào dưới đây? 

A. Đức thôn tính Tiệp Khắc khiến Anh, Pháp buộc phải tuyên chiến. 

B. Đức tân công Ba Lan buộc Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. 

C. Thái tử Áo - Hung bị ám sát buộc Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi. 

D. Nhật tấn công Trân Châu cảng khiến Mĩ tuyên chiến với Liên minh phát xít. 

Câu 35: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì lí do chủ yếu nào dưới đây?  

A. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đê thuộc địa.  

B. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ.  

C. Nước Đức muốn phục thù đối với hệ thống Hoà ước Véc-xai - Oasinhtơn. 

D. Chính sách trung lập của nước Mĩ đề phát xít được tự do hành động. 

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 17 

1-C        2-C    3-A     4-B       5-C     6-D    7-A       8-A       9-C    10-A 

11-A    12-A   13-A    14-B    15-A   16-B   17-B    18-D     19-A    20-C 

21-B     22-D   23-C    24-B    25-D   26-A   27-C    28-B    29-C    30-D 

31-C    32-D   33-C     34-B    35-A  

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

