Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử - Mã đề 009
Học Tốt tổng hợp và chia sẻ Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sử mã số 009 được các thầy
cô giáo bộ môn Lịch sử xây dựng sát với kiến thức đã học, tương tự với cấu trúc đề của các năm
trước. Các em học sinh cùng tham khảo Đề thi thử Sử THPT quốc gia 2020 với Học Tốt nhé.

Đề thi thử
Câu 1. Đâu là mục tiêu chủ yếu của cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh sau Chiến
tranh thế giới thứ hai?
A. Giải phóng dân tộc.
B. Chống chủ nghĩa thực dân mới, giành và bảo vệ độc lập.
C. Chống chế độ thực dân cũ, giành độc lập.
D. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.
Câu 2. Thắng lợi của cách mạng Cuba có ý nghĩa gì đối với các nước Mĩ Latinh?
A. Đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân mới và hệ thống thuộc địa của nó.
B. Chấm dứt thời kì thống trị của chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ ở Cuba và các nước Mĩ Latinh.
C. Mở ra thời kì mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.
D. Đánh dấu Mĩ Latinh trở thành “đại lục núi lửa”.
Câu 3. Vì sao Mỹ đề xướng thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” (tháng 8/1961) ở Mĩ
Latinh?
A. Chế độ XHCN sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, phong trào cách mạng Mỹ Latinh mất chỗ dựa.
B. Các nước Mỹ Latinh đã lần lượt đánh đổ được các thế lực thân Mỹ, giành lại độc lập và chủ
quyền của dân tộc mình.
C. Ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba.
D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, trở thành "lục địa bùng cháy".
Câu 4. Năm 1960 được gọi là Năm Châu Phi vì
A. có 17 nước châu Phi nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành độc lập.
B. có 17 nước châu Phi gia nhập Liên hợp quốc.
C. tất cả các nước châu Phi giành được chính quyền.
D. có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.
Câu 5. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho
phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) cuối cùng bị thất bại?
A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu.
B. Do chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.
C. Thực dân Pháp còn mạnh, đủ khả năng đàn áp phong trào.
D. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị; tầng lớp tiểu tư sản do
điều kiện kinh tế bấp bênh nên không thể lãnh đạo phong trào cách mạng.
Câu 6. Biểu hiện rõ nhất chứng tỏ xu hướng hướng về châu Á ngày càng đậm nét trong chính
sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn sau thập niên 70 là
A. Nhật Bản tiến hành hợp tác về kinh tế, khoa học kĩ thuật- giáo dục với các nước châu Á.
B. viện trợ ODA của Nhật Bản giành cho các nước châu Á ngày càng tăng.
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C. Nhật Bản tăng cường xâm nhập kinh tế vào các nước châu Á.
D. các học thuyết đối ngoại về sau đều thể hiện sự coi trọng quan hệ với các nước Châu Á.
Câu 7. Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa hiện nay:
A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia và sự sáp nhập, hợp nhất các
công ty thành những tập đoàn lớn.
C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (IMF,
WB, WTO...)
D. Các nước đang phát triển đề ra chính sách bảo hộ nền kinh tế của mình trước sự chèn ép của
các nước lớn.
Câu 8. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, mâu thuẫn nào
là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng?
A. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.
B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nông dân với đế quốc Pháp.
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp.
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ.
Câu 9. Đâu không phải là điều kiện thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi bùng nổ
và giành thắng lợi?
A. Hệ thống XHCN trên thế giới hình thành.
B. Giai cấp vô sản ở châu Phi trưởng thành, đủ sức nắm ngọn cờ lãnh đạo phong trào.
C. Các nước đế quốc nhiều thuộc địa ở châu Phi suy yếu do bị tàn phá nặng nề trong Chiến tranh
thế giới thứ hai.
D. Thắng lợi của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 10. Công lao trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là
A. chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam.
C. thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
D. chuẩn bị thực hiện chủ trương “vô sản hoá” để truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt
Nam.
Câu 11. Sau chiến tranh lạnh, nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ là
A. chuyển từ thế đối đầu sang đối thoại trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN.
B. mở rộng mối quan hệ với các nước trên thế giới.
C. vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược toàn cầu âm mưu thiết lập trật tự thế giới đơn cực.
D. tiếp tục tìm cách chi phối các nước đồng minh.
Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là
A. kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.
B. mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
C. chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của
cách mạng Việt Nam.
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Câu 13. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba?
A. Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
B. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp.
C. Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.
D. Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
Câu 14. Cuộc khởi nghĩa được thực hiện với ý tưởng “không thành công cũng thành nhân” là
A. cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
B. cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.
C. cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.
D. cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 15. Trần Dân Tiên viết: “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân
tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?
A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
C. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6-1924).
D. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926).
Câu 16. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ có nguồn gốc từ
A. những đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất.
B. nước Mĩ.
C. đòi hỏi của Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. sự bùng nổ dân số thế giới và sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên.
Câu 17. Hậu quả kinh tế lớn nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian chiến tranh lạnh là
A. các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ
khí hủy diệt.
B. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.
C. hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.
D. các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang.
Câu 18. Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của
những người đi trước là
A. đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản.
B. đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản.
C. đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ
nghĩa xã hội.
D. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
Câu 19. Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua với điều kiện
A. phải có 2/3 số thành viên đồng ý.
B. phải quá nửa số thành viên của Hội đồng tán thành.
C. phải được tất cả thành viên tán thành.
D. phải có sự nhất trí của Liên Xô (Nga), Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
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Câu 20. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. hòa bình, trung lập.
B. hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
C. tích cực ngăn chặn vũ khí hạt nhân.
D. chống lại chính sách gây chiến của Mỹ.
Câu 21. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay là
A. trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
B. trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.
C. trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa, phụ thuộc của các đế quốc.
D. có nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.
Câu 22. Mối quan hệ giữa ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến
năm 1975 là
A. chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.
B. giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.
C. hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
D. đối đầu căng thẳng.
Câu 23. Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan
trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân?
A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của
nhân dân và thủy thủ Trung quốc.
B. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ
đây bước vào đấu tranh tự giác.
C. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười đã được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.
D. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ
Lớn, Nam Định, Hà Nội. . . tổng bãi công.
Câu 24. Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau
Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. tước đoạt ruộng đất của nông dân.
B. bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch.
C. đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản.
D. không cho nông dân tham gia sản xuất.
Câu 25. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào
các ngành nào?
A. Nông nghiệp và thương nghiệp.
B. Công nghiệp chế biến.
C. Giao thông vận tải.
D. Nông nghiệp và khai thác mỏ.
Câu 26. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp nhằm mục đích chủ yếu là
A. giúp Việt Nam phát triển kinh tế.
B. hàn gắn và phục hồi nền kinh tế của Pháp sau chiến tranh.
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C. đưa nước Pháp trở thành cường quốc trên thế giới.
D. nâng cao uy tín của Pháp trên trường quốc tế.
Câu 27. Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?
A. Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng với những thoả thuận sau Hội nghị Ianta của
ba cường quốc.
B. Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
C. Những thoả thuận sau Hội nghị Ianta của ba cường quốc.
D. Những quyết định của Hội nghị Ianta.
Câu 28. Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển
công nghiệp nặng ở Việt Nam?
A. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
B. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do nền công nghiệp Pháp sản xuất.
C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp.
D. Câu A và B đúng.
Câu 29. Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là
A. giải quyết mọi công việc hành chính của Liên hợp quốc.
B. chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới,.
C. giải quyết kịp thời những việc bức thiết của nhân loại: nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm môi trường.
D. tất cả các nhiệm vụ trên.
Câu 30. Quan hệ giữa Hội đồng bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc là
A. Hội đồng bảo an phục tùng Đại hội đồng.
B. Hội đồng bảo an chỉ phục tùng Đại hội đồng trong một số vấn đề quan trọng.
C. Hội đồng bảo an không phục tùng Đại hội đồng.
D. Hội đồng bảo an là cơ quan chính trị quan trọng nhất của Liên hợp quốc.
Câu 31. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của tầng
lớp đại địa chủ phong kiến như thế nào?
A. Sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi.
B. Sẵn sàng thoả hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc.
C. Sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc để chống Pháp.
D. Sẵn sàng đứng lên chống thực dân để giải phóng dân tộc.
Câu 32. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ có đặc điểm là
A. mọi công nghệ đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. khoa học là nguồn gốc của những tiến bộ xã hội.
D. ý A và C đúng.
Câu 33. Nội dung cơ bản của Bản yêu sách của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc gửi đến
Hội nghị Vécxai là
A. đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình
đẳng và quyền tự quyết của nhân dân An Nam.
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B. đòi Chính phủ Pháp phải đầu tư vào Việt Nam.
C. đòi Chính phủ Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam.
D. Tất cả các Câu trên đều đúng.
Câu 34. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến
tranh thế giới thứ hai là
A. quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh.
B. tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao.
C. áp dụng thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản
xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động.
D. điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi.
Câu 35. Đường lối chiến lược cách mạng của Đảng được xác định trong Cương lĩnh chính trị
đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đó là:
A. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để.
B. Tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
C. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.
D. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.
Câu 36. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách
hàng đầu của cách mạng Việt Nam?
A. Giữa công nhân và tư sản.
B. Giữa nông dân và địa chủ.
C. Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.
D. Tất cả các Câu trên đều đúng.
Câu 37. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc được xếp vào cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc vì:
A. Nó phân biệt người da trắng với da đen.
B. Nó là một hình thái bóc lột của chủ nghĩa thực dân.
C. Nó đàn áp tàn bạo những người da đỏ.
D. Nó chứa đựng nhiều bất công, tàn bạo đối với con người.
Câu 38. Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào?
A. Công nhân và nông dân, tiểu tư sản, tư sản.
B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn đối với phú nông, địa chủ phong kiến, tư sản
thì lợi dụng hoặc trung lập.
D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn đối với phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản
dân tộc thì lợi dụng hoặc trung lập.
Câu 39. Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) có hai sự kiện trong nước
tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào?
A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.
B. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang nổ tại Sa Diện và Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến
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Hội nghị Vécxai.
C. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu và đám tang Phan Châu Trinh.
D. Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son và công nhân Phú Riềng.
Câu 40. Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò
của Nguyễn Ái Quốc?
A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu- Trung Quốc, ra báo Thanh niên.
B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.
C. Chủ trương phong trào “Vô sản hoá”.
D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm và cưa Bến Thuỷ.
—HẾT—
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