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Câu 1: Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) 

thông qua?  

A. Luận cương chính trị. 

B. Báo cáo chính trị.  

C. Đề cương văn hóa Việt Nam. 

D. Cương lĩnh chính trị.  

Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ta trong hoàn cảnh lịch sử nào dưới đây? 

A. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra.  

B. Thế giới phân chia thành hai phe - xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.  

C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước thắng trận cần phân chia quyền lợi. 

D. Nhân loại đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới.  

Câu 3: Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị 

A. Toàn dân kháng chiến 

B. Trường kì kháng chiến 

C. Kháng chiến toàn diện 

D. Kháng chiến kiến quốc 

Câu 4: Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ là từ đầu những năm 80 của 

thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra 

A. xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại.  

B. xu thế hòa hoãn Đông - Tây.  

C. xu thế toàn cầu hóa. 

D. xu thế đối thoại, hợp tác.  

Câu 5: Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia  

A. mất một phần chủ quyền. 

B. phụ thuộc vào thực dân Pháp.  

C. mất độc lập, chủ quyền. 

D. độc lập, có chủ quyền.  
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Câu 6: Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9-1945) 

là cơ quan chuyên trách về 

A. chống nạn thất học.  

B. xóa nạn mù chữ.  

C. bổ túc văn hóa.  

D. giáo dục phổ thông.  

Câu 7: Từ năm 1991 đến năm 2000, chính sách đối ngoại của Liên bang Nga là  

A. ngả về phương Tây và khôi phục quan hệ với các nước châu Á.  

B. ngả về phương Tây và khôi phục quan hệ với các nước Đông  u.  

C. ngả về phương Tây và khôi phục quan hệ với các nước châu Phi, Mĩ Latinh. 

D. thực hiện đường lối đối ngoại hoài bình, trung lập.  

Câu 8: Nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 có đặc điểm nào dưới đây?  

A. Suy thoái và khủng hoảng. 

B. Phát triển chậm chạp.  

C. Phát triển không ổn định. 

D. Phục hồi và phát triển.  

Câu 9: Để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa đã quyết định 

A. đẩy mạnh cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm.  

B. đẩy mạnh sản xuất và chấn chỉnh chế độ thuế khóa.  

C. mở cuộc vận động tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

D. phát động quần chúng triệt để giảm tổ và cải cách ruộng đất.  

Câu 10: Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở Đông Bắc Á được mệnh danh là “con rồng” 

kinh tế của châu Á?  

A. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

B. Hàn Quốc, Ma Cao, Triều Tiên.  

C. Nhật Bản, Hồng Kông Triều Tiên. 

D. Hàn Quốc, Hồng Kông, Triều Tiên.  

Câu 11: Trong giai đoạn 1919-1925, cuộc vận động người Việt Nam chỉ dùng hàng Việt Nam, 

“chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” là hoạt động đấu tranh của giai cấp nào dưới đây?  

A. Công nhân.  

B. Nông dân.  

C. Tư sản. 

D. Tiểu tư sản. 

Câu 12: Trong quá trình xâm lược nước ta từ 1858-1884, thực dân Pháp đã chọn địa phương nào 

| làm mục tiêu tấn công đầu tiên?  

A. Hà Nội.  

B. Đà Nẵng.  

C. Gia Định. 

D. Huế.  
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Câu 13: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh 

lạnh chấm dứt? 

A. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định. 

B. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế.  

C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia. 

D. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực.  

Câu 14: Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên KHÔNG có hoạt động nào dưới đây?  

A. Ám sát cá nhân. 

B. Thực hiện “vô sản hóa”.  

C. Xuất bản báo Thanh niên. 

D. Mở lớp huấn luyện.  

Câu 15: Với việc ký hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, ta đã loại được một kẻ thù nguy hiểm đó 

là:  

A. Phát xít Nhật. 

B. Thực dân Anh.  

C. Việt Quốc, Việt Cách. 

D. Quân Trung Hoa Dân quốc.  

Câu 16: Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-

1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương? 

A. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.  

B. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp.  

C. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

D. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ các lực lượng hòa bình. 

Câu 17: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là  

A. cải thiện quan hệ với Liên Xô. 

B. hướng mạnh về Đông Nam Á.  

C. liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

D. hướng về các nước Đông Bắc Á.  

Câu 18: Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi sâu sắc "bản đồ chính trị thế giới" sau chiến tranh 

thế giới thứ hai? 

A. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.  

B. Trật tự hai cực Ianta được xác lập trên thế giới, 

C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.  

D. Cục diện chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.  

Câu 19: Nội dung nào sau đây là điều kiện quyết định đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN 

năm 1967? 

A. Các nước thành lập ASEAN có sự tương đồng về văn hóa.  

B. Các nước thành lập ASEAN đã giành được độc lập.  

C. Các nước thành lập ASEAN có chế độ chính trị tương đồng. 

D. Các nước thành lập ASEAN có nền kinh tế phát triển.  
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Câu 20: Sự kiện lịch sử nào dưới đây là mốc đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu 

tranh tự giác? 

A. Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công thắng lợi.  

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.  

C. Công hội (bí mật) được thành lập. 

D. Các tổ chức cộng sản ra đời năm 1929.  

Câu 21: Ngày 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã tác động như 

thế nào đến cách mạng Việt Nam? 

A. Chứng tỏ kẻ thù của nhân dân ta bắt đầu suy yếu.  

B. Pháp có điều kiện quay trở lại xâm lược nước ta.  

C. Thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã xuất hiện. 

D. Thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã chín muồi. 

Câu 22: Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam 

trong phong trào nào sau đây?  

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. 

B. Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930. 

C. Phong trào cách mạng 1930-1931. 

D. Phong trào dân chủ 1936-1939.  

Câu 23: Thực dân Pháp là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân Việt Nam sau Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 vì họ  

A. là kẻ thù trước đó của dân tộc Việt Nam. 

B. có hành động xâm lược trở lại Việt Nam. 

C. giúp Trung Hoa Dân quốc giành chính quyền. 

D. được thực dân Anh giúp đỡ trở lại xâm lược.  

Câu 24: Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế 

giới thứ hai (1939 - 1945) bởi vì họ  

A. ngăn cản việc thành lập liên minh chống phát xít 

B. thực hiện chính sách hòa bình, trung lập. 

C. thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít.  

D. không tham gia khối Đồng minh chống phát xít.  

Câu 25: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam 

A. bắt đầu tiếp thu tự tưởng tư sản làm vũ khí chống Pháp.  

B, bắt đầu tiếp thu tự tưởng tự sản và vô sản làm vũ khí chống Pháp.  

C. tiếp tục tiếp thu tự tưởng tự sản làm vũ khí chống Pháp. 

D. sử dụng vũ khí tư tưởng duy nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin.  

Câu 26: Sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây (từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX) chủ 

yếu là do  

A. yêu cầu hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn 

B. tình trạng đối đầu giữa hai phe đưa tới bất lợi. câu. 
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C. quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô được thiết lập.  

D. quan hệ giữa hai nhà nước Đức được cải thiện.  

Câu 27: Quyết định nào của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Đông Dương (5-1941) đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị 

(10-1930)? 

A. Đề ra khẩu hiệu chống đế quốc và chống phong kiến.  

B. Sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng.  

C. Xác định công nông là lực lượng nòng cốt của cách mạng.  

D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 

Câu 28: Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-

1954) của nhân dân ta là 

A. Truyền thống yêu nước của dân tộc.  

B. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.  

C. Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. 

D. Ta có hậu phương vững chắc về mọi mặt.  

Câu 29: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cũng được coi là phong 

trào giải phóng dân tộc bởi vì 

A. chế độ phân biệt chủng tộc không coi trọng người da đen. ‘ 

B. chế độ phân biệt chủng tộc cấu kết với bọn phát xít. 

C. chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân. 

D. chế độ phân biệt chủng tộc đi ngược lại lợi ích nhân dân.  

Câu 30: Hội nghị nào dưới đây của Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định thành lập mặt 

trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam? 

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11-1939.  

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7-1936. 

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5-1941.  

D. Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930.  

Câu 31: Điểm khác biệt và cũng là nét độc đáo trong hành trình tìm đường cứu nước của 

Nguyễn Ái Quốc so với những người đi trước là ở  

A. cách thức tìm đến với chân lí cứu nước. 

B. thời điểm xuất phát, bản lĩnh cá nhân.  

C. ý chí đánh đuổi giặc Pháp, cứu Tổ quốc. 

D. mục đích ra đi tìm con đường cứu nước.  

Câu 32: Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945 ở Việt 

Nam có điểm tương đồng nào dưới đây? 

A. Đề ra những mục tiêu và hình thức đấu tranh mới.  

B. Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.  
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C. Tổ chức các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.  

D. Để lại bài học về xây dựng khối liên minh công-nông.  

Câu 33: Nhận xét nào dưới đây là KHÔNG đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 

Việt Nam? 

A. Đây là cuộc cách mạng được chuẩn bị chu đáo.  

B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra mau lẹ, kịp thời. 

C. Đây là một cuộc cách mạng có tính chất bạo lực.  

D. Đây là cuộc cách mạng chỉ có tính chất dân tộc.  

Câu 34: Ý kiến nào dưới đây đánh giá KHÔNG đúng về Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về 

Đông Dương? 

A. Hiệp định là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông 

Dương.  

B. Hiệp định đã phản ánh đầy đủ những thắng lợi của nhân dân Việt Nam trên chiến trường.  

C. Hiệp định đã đánh dấu thắng lợi không trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 

dân ta.  

D. Sau Hiệp định Giơnevơ, so sánh lực lượng ở miền Nam Việt Nam thay đổi không có lợi cho 

ta.  

Câu 35: Thực tiễn cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản giai đoạn từ 2-9-1945 đến trước 

ngày 19-12-1946 đã để lại cho Đảng ta bài học kinh nghiệm quý báu đó là 

A. chớp đúng thời cơ, kiên quyết trấn áp kẻ thù để ngăn chặn âm mưu của chúng.  

B. lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, tập trung mũi nhọn vào kẻ thù chính.  

C. kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến, nhưng chủ yếu là chống đế quốc.  

D. sử dụng đồng thời biện pháp quân sự và ngoại giao nhưng ngoại giao là chính.  

Câu 36: Việc ba tổ chức cộng sản có sự chia rẽ, sau đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt 

Nam (đầu năm 1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam? 

A. Luôn chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.  

B. Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.  

C. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.  

D. Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.  

Câu 37: Yếu tố nào dưới đây KHÔNG tác động đến sự lựa chọn con đường cứu nước của lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc vào năm 1920? 

A. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc, chứa đựng nhiều mâu thuẫn nội tại.  

B. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp làm mâu thuẫn dân tộc thêm gay gắt. 

C. Sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tự sản. 

D. Hạn chế trong chủ trương của các tiền bối, ưu điểm trong luận cương của Lê-nin. 

Câu 38: Điều kiện lịch sử nào dưới đây tạo ra khó khăn cho phong trào giải phóng dân tộc ở 

châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa mới ra đời, chưa trở thành chỗ dựa cho phong trào cách 

mạng châu Á. 

B. Các nước đế quốc tăng cường đàn áp, bóc lột biến châu Á trở thành nơi tập trung cao độ các 



Đề thi thử THPTQG Môn sử 2020 có đáp án – THPT Đồng Đậu mã đề 301 

mối mâu thuẫn. 

C. Theo quyết định của hội nghị lanta, một số vùng của châu Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của 

phương Tây. 

D. Các lực lượng cách mạng ở các nước châu Á còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm đấu tranh cách 

mạng.  

Câu 39: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam mang đậm 

tính  

A. Quần chúng và tự cường. 

B. Dân tộc và toàn diện.  

C. Chính nghĩa và lâu dài. 

D. Nhân dân và chính nghĩa.  

Câu 40: Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1930-1931 mang tính triệt để bởi 

vì 

A. nhằm đúng hai kẻ thù là đế quốc, phong kiến.  

B. có hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.  

C. diễn ra với quy mô rộng lớn, mang tính thống nhất.  

D. là cuộc tập dượt cho cách mạng tháng Tám 1945. 

---Hết--- 

Đáp án đề sử thi thử thpt quốc gia 2020 của trường THPT Đồng Đậu 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 D 11 C 21 D 31 A 

2 A 12 B 22 D 32 B 

3 A 13 C 23 B 33 D 

4 C 14 A 24 C 34 B 

5 D 15 D 25 C 35 B 

6 B 16 C 26 B 36 A 

7 A 17 C 27 D 37 B 

8 D 18 A 28 B 38 C 

9 D 19 B 29 C 39 D 

10 A 20 A 30 C 40 A 

 Trên đây là đề thi thử THPTQG môn sử 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc đã đưa ra 

cho các em học sinh tham khảo, ngoài ra Học tốt còn tổng hợp đề thi thử các môn khác trong Bộ 

tài liệu đề thi thử THPTquốc gia 2020, các em tham khảo tại đây. Chúc các em đạt kết quả cao 

trong kì thi THPT quốc gia năm 2020. 
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