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Mã đề 302 

 

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành một người cộng sản?  

A. Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930). 

B. Đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (7/1920). 

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920). 

D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921). 

Câu 2: Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa đã đẩy người 

nông dân Việt Nam đến bước đường cùng là 

A. bắt phu phen, tạp dịch. B. đặt ra nhiều thứ thuế vô lí. 

C. tước đoạt ruộng đất. D. tăng thuế thân. 

Câu 3: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các sĩ phu yêu nước thức thời đã tiếp nhận tư tưởng dân chủ tư 

sản từ 

A. Nhật Bản, Trung Quốc. B. Trung Quốc, Mĩ. 

C. Nhật Bản, Nga. D. Nhật Bản, Anh. 

Câu 4: Ngày 2/3/1946, tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa I ở Hà Nội đã thông qua 

A. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam. 

B. danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến. 

C. danh sách Chính phủ lâm thời kháng chiến. 

D. thành lập Ủy ban hành chính các cấp. 

Câu 5: Việc thực hiện chính sách “cấm đạo”, đuổi giáo sĩ phương Tây của triều Nguyễn đã gây ra bất lợi 

gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập của nước ta nửa sau thế kỷ XIX?  

A. Gây ra mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc. 

B. Gây xung đột tôn giáo, giảm tinh thần chiến đấu của nhân dân. 

C. Không tạo ra nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến. 

D. Tạo nên sự căng thẳng trong quan hệ với các nước phương Tây. 

Câu 6: Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn ra 

A. ở cả thành thị và nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định. 

B. ở cả thành thị và nông thôn; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định. 

C. từ nông thôn đến thành thị; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định. 

D. từ thành thị đến nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định. 

Câu 7: Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi được xem là cuộc đấu tranh 

giải phóng dân tộc? 

A. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có quan hệ mật thiết với chủ nghĩa thực dân. 

B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là “con đẻ” của chủ nghĩa thực dân. 

C. Chế độ phân biệt chủng tộc do thực dân xây dựng và nuôi dưỡng. 

D. Chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân. 

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là do 

A. vũ khi thô sơ, lực lượng chênh lệch. 

B. chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn. 

C. phong trào diễn ra lẻ tẻ, chưa có sự liên kết. 

D. thực dân Pháp mạnh về tiềm lực kinh tế và quân sự. 

Câu 9: Ý nào sau đây phản ánh không đúng về nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân 

Pháp ở Đông Dương? 

A. Ngân sách Đông Dương Pháp thu được năm 1930 tăng gấp 3 lần so với năm  1912. 

B. Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế. 

C. Thương nghiệp, trước hết là ngoại thương có bước phát triển mới. 
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D. Chỉ trong vòng 6 năm (1925 - 1929), Pháp đầu tư 4 tỉ Phrăng vào Việt Nam. 

Câu 10: Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam (7/1945), quân đội nước nào sẽ vào Đông Dương để giải 

giáp quân Nhật? 

A. Quân đội Anh và Pháp. 

B. Quân đội Anh và Mĩ. 

C. Quân đội Pháp và Trung Hoa Dân Quốc. 

D. Quân đội Anh và Trung Hoa Dân Quốc. 

Câu 11: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự thay đổi quan hệ từ đối đầu sang đối thoại giữa các nước 

Đông Dương và ASEAN từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX? 

A. Sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa. B. Trật tự 2 cực Ianta sụp đổ. 

C. “Vấn đề Campuchia”được giải quyết. D. Chiến tranh lạnh chấm dứt. 

Câu 12: Nét nổi bật nhất trong quan hệ quốc tế nửa sau thế kỷ XX là 

A. các nước trên thế giới chung sống hòa bình, cùng hợp tác và phát triển. 

B. tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường Xô - Mĩ, hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

C. nhiều nước tư bản chủ nghĩa đẩy mạnh phát triển cách mạng công nghệ. 

D. các nước lớn cạnh tranh gay gắt về thị trường dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế. 

Câu 13: Việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đã khẳng định một trong những quy luật của lịch sử Việt Nam là 

A. kháng chiến và kiến quốc. 

B. đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang. 

C. dựng nước đi đôi với giữ nước. 

D. giành và giữ chính quyền. 

Câu 14: Việc thực hiện phong trào “vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã 

A. xây dựng những cơ sở cách mạng bí mật trong nước, thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển mạnh.  

B. thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc.  

C. làm cho phong trào công nhân hoàn toàn chuyển sang giai đoạn đấu tranh tự giác. 

D. mở rộng địa bàn hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên trong và ngoài nước.  

Câu 15: Nghệ thuật sử dụng lực lượng trong Cách mạng tháng Tám (1945) được thể hiện như thế nào? 

A. Kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng chính trị có vai trò quyết định. 

B. Sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. 

C. Kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng vũ trang có vai trò quyết định.  

D. Kết hợp đấu tranh công khai, hợp pháp; khởi nghĩa ở thành thị và nông thôn. 

Câu 16: Thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã 

A. buộc thực dân Pháp rút quân khỏi miền Bắc. 

B. buộc thực dân Pháp phải rút quân về nước. 

C. làm xoay chuyển cục diện chiến trường. 

D. bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava. 

Câu 17: Sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và sự chuyển hóa của Tân Việt cách mạng 

Đảng là do 

A. ảnh hưởng sâu rộng của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

B. sự phát triển không đồng đều của phong trào cách mạng. 

C. tác động trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc. 

D. cuộc đấu tranh nội bộ của các tổ chức. 

Câu 18: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định sau khi cách mạng 

thắng lợi sẽ thành lập Chính phủ 

A. dân chủ tư sản. B. công nông binh. 

C. xã hội tư sản dân quyền. D. Cộng hòa dân chủ. 

Câu 19: Tính dân tộc của phong trào dân chủ 1936 - 1939 được thể hiện ở nội dung nào? 

A. Đoàn kết các lực lượng yêu chuộng hòa bình để chống phát xít. 

B. Chống chế độ phản động thuộc địa Pháp ở Đông Dương. 

C. Sử dụng những hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp. 

D. Thực hiện khẩu hiệu chống phát xít, chống chiến tranh. 

Câu 20: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vì 

A. Đảng có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp. 
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B. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ. 

C. quần chúng được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị. 

D. sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. 

Câu 21: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã 

A. lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, nước Nga trở thành nước Cộng hòa.  

B. lật đổ chế độ Nga hoàng, thành lập các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.  

C. lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, thiết lập chính quyền của giai cấp vô sản. 

D. lật đổ chế độ Nga hoàng tồn tại lâu đời, đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.  

Câu 22: Từ năm 1991 đến năm 2000, nước Nga đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? 

A. Thực hiện chính sách hòa bình, trung lập, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.  

B. Mở rộng hoạt động đối ngoại với các nước trên phạm vi toàn cầu . 

C. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mỹ latinh. 

D. Ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á. 

Câu 23: “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến” là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 

với tầng lớp nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? 

A. Học sinh, sinh viên. B. Giáo viên. 

C. Văn nghệ sĩ. D. Tiểu tư sản. 

Câu 24: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của nhiều nước Tây Âu giai 

đoạn 1950 - 1973 là do 

A. kinh tế phát triển mạnh, Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 

B. các nước Tây Âu có trình độ khoa học - kĩ thuật phát triển cao, hiện đại. 

C. sự phát triển của nền dân chủ tư sản và những biến động trên chính trường của nhiều nước.  

D. sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt. 

Câu 25: Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian:  

1. Phát xít Nhật xâm lược Việt Nam.  

2. Vua Bảo Đại thoái vị. 

3. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

4. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. 

A. 2, 1, 3, 4. B. 1, 3, 4, 2. C. 1, 4, 3, 2. D. 1, 2, 4, 3. 

Câu 26: Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào đã vươn lên trở thành siêu cường tài chính 

số 1 thế giới? 

A. Trung Quốc. B. Liên Xô. C. Mĩ. D. Nhật Bản. 

Câu 27: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 là 

A. cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam giữa giai cấp tư sản và tiểu tư sản.  

B. sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 

C. cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản. 

D. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, phong trào yêu nước. 

Câu 28: “...Ra sức mở rộng ngụy quân,tập trung binh lực, xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh” 

là một trong những nội dung của kế hoạch nào? 

A. Kế hoạch Rơve. B. Kế hoạch Nava. 

C. Kế hoạch Bôlae. D. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi. 

Câu 29: Chiến thắng nào của nhân dân Việt Nam đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu 

nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). 

B. Kháng chiến chống Mĩ (1975). 

C. Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). 

D. Cách mạng tháng Tám (1945). 

Câu 30: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương 

đồng nào? 

A. Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 

B. Tổ chức các lực lượng yêu nước trong Mặt trận dân tộc thống nhất. 

C. Đề ra những mục tiêu và hình thức đấu tranh mới. 
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D. Để lại bài học quý báu về xây dựng khối liên minh công - nông. 

Câu 31: Vì sao nói Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đánh dấu sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 

của nhân dân ta song chưa trọn vẹn? 

A. Sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước chưa hoàn thành.  

B. Mĩ đã không tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. 

C. Thực dân Pháp rút khỏi nước ta khi chưa tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử.  

D. Ngay sau ngày kí kết, Mĩ đã cấu kết với Pháp phá hoại Hiệp định Giơnevơ.  

Câu 32: Trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ 

Latinh đã sử dụng hình thức đấu tranh chủ yếu nào?  

A. Đấu tranh nghị trường. B. Đấu tranh vũ trang. 

C. Đấu tranh chính trị. D. Bãi công, biểu tình. 

Câu 33: Tháng 4/1945, Tổng bộ Việt Minh đã ra chỉ thị 

A. thành lập Ủy ban lâm thời Khu giải phóng Việt Bắc. 

B. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

C. “Sửa soạn vũ khí đuổi thù chung”. 

D. thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. 

Câu 34: Tận dụng cơ hội Nhật đầu hàng Đồng minh, trong năm 1945 ba nước Đông Nam Á đã giành được 

độc lập là 

A. Việt Nam, Lào, Malaixia. B. Việt Nam, Campuchia, Xingapo. 

C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào. D. Mianma, Lào, Việt Nam. 

Câu 35: Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đã làm xuất hiện những lực lượng xã hội mới nào? 

A. Tư sản, công nhân, tiểu tư sản thành thị. 

B. Công nhân, nông dân, tư sản. 

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. 

D. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân. 

Câu 36: Điểm khác biệt của Mặt trận Việt Minh so với các hình thức mặt trận trong thời kỳ 1930 - 1939 là 

A. thực hiện chức năng củng cố chính quyền dân chủ. 

B. tập hợp lực lượng dân tộc để chống đế quốc, phong kiến. 

C. nhằm thực hiện mục tiêu chống chủ nghĩa phát xít. 

D. thực hiện chức năng của chính quyền nhà nước sơ khai. 

Câu 37: Điểm nổi bật về đấu tranh vũ trang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 

1954) là 

A. đi từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. 

B. du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ. 

C. sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân là chính. 

D. vận động chiến là chính, du kích chiến là phụ. 

Câu 38: Tháng 9/1929, những hội viên tiên tiến của Đảng Tân Việt đã quyết định thành lập tổ chức cộng 

sản nào? 

A. Việt Nam Quốc dân đảng. B. Đông Dương Cộng sản đảng. 

C. An Nam Cộng sản đảng. D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

Câu 39: Việc Mỹ thực hiện kế hoạch Mácsan (6/1947) đã tác động như thế nào đến tình hình châu Âu? 

A. Tạo nên sự đối lập về sự phát triển kinh tế giữa các các nước Tây Âu và Đông Âu.  

B. Tạo nên sự đối lập về ý thức hệ giữa các nước Tây Âu và Đông Âu. 

C. Tạo nên sự đối đầu gay gắt về quân sự giữa các nước Đông Âu và Tây Âu. 

D. Tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị giữa các nước Tây Âu và Đông Âu.  

Câu 40: Nội dung nào sau đây không phải là lý do cơ bản để các quốc gia ra sức điều chỉnh chiến lược 

phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc?  

A. Sức mạnh của mỗi quốc gia dựa trên một nền sản xuất phồn vinh, một nền tài chính vững chắc.  

B. Xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia trở thành hình thức chủ yếu trong cuộc cạnh tranh quốc tế. 

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố đe dọa nền hòa bình, an ninh thế giới và kinh tế của mỗi quốc gia. 

D. Hiện nay, kinh tế đã trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế. 

 

----------- HẾT ---------- 
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Đề thi thử THPTQG môn Sử 2020 lần 1 - Nghệ An mã đề 302 

                                               Trang 5/5 - Mã đề thi 302 

Đáp án 

Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA 

1 C 11 C 21 C 31 A 

2 C 12 B 22 D 32 B 

3 A 13 C 23 C 33 D 

4 B 14 B 24 A 34 C 

5 A 15 A 25 B 35 A 

6 B 16 D 26 D 36 D 

7 D 17 A 27 C 37 A 

8 B 18 B 28 B 38 D 

9 D 19 B 29 C 39 D 

10 D 20 A 30 A 40 C 

Vậy là trên đây Học tốt đã giới thiệu đến các em mẫu đề thi thử  THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 

lần 1 của liên trường THPT tỉnh Nghệ An mã đề 301 kèm đáp án chi tiết, đừng quên tham khảo các mẫu  đề 

thi thử THPTQG môn Sử khác nữa nhé! 
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