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Học Tốt tổng hợp và chia sẻ Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sử mã số 010 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. Ý nghĩa sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo vào năm 1957? 

A. Là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

B. Là một trong những sự kiện quan trọng mở đầu kỉ nguyên vũ trụ của loài người. 

C. Đánh dấu bước phát triển của nền khoa học - kỹ thuật Xô viết. 

D. Chứng tỏ sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Câu 2. Trọng tâm của đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-

1986) là 

A. Mở rộng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa. 

B. Đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN. 

C. Mở rộng quan hệ với Mỹ. 

D. Hòa bình, hữu nghị, hợp tác. 

Câu 3. Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là gì? 

A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. D. Cách mạng giải phóng dân tộc. 

Câu 4. Điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ (năm 1954) Hiệp định Pari (năm 1973) 

A. Các nước đế quốc cam kết tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. 

B. Đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến. 

C. Thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực hiện tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực. 

D. Quy định thời gian rút quân là trong vòng 300 ngày. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hành động của quân dân Đà Nẵng khi thực 

dân Pháp tấn công, đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà? 

A. Anh dũng chống trả, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch. 

B. Tổ chức thành đội ngũ, chủ động tìm địch mà đánh. 

C. Ngồi im đợi giặc, sẵn sàng chiến đấu. 

D. Tích cực thực hiện kế “vườn không nhà trống”. 

Câu 6. Đánh giá về vai trò của triều đình nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống Pháp khi 

đặt bút ký Hiệp ước Hácmăng? 

A. Vẫn tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. 

B. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ở Trung kỳ. 

C. Bí mật liên kết với các toán nghĩa quân âm thầm chống thực dân Pháp. 

D. Từ bỏ vai trò lãnh đạo nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Câu 7. Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là gì? 

A. Xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản tri thức. 

B. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp nông dân. 
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C. Xác định chưa đúng hai giai đoạn của cách mạng nước ta. 

D. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp. 

Câu 8. Mục tiêu đầu tiên của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là 

A. Buộc địch phải đàm phán.  

B. Giải phóng Bắc Lào. 

C. Giải phóng Tây Bắc.  

D. Tiêu diệt sinh lực địch. 

Câu 9. Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là 

A. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. 

B. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. 

C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự và khu vực. 

D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết quân sự, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. 

Câu 10. Nguyên nhân chủ quan buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là 

A. Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ của Mĩ. 

B. Sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và các nước công nghiệp mới. 

C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc. 

D. Cuộc chạy đua vũ trang làm cho 2 nước quá tốn kém và suy giảm thế mạnh của họ trên nhiều 

mặt. 

Câu 11. “Hỡi quốc dân đồng bào. . . ! Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh quân Nhật đã bị tan 

rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục. . . ” Câu nói đó của Hồ Chí Minh thể hiện 

điều gì trong Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A. Thời cơ khách quan thuận lợi.  

B. Thời cơ chủ quan thuận lợi. 

C. Cách mạng tháng Tám đã thành công.  

D. Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu. 

Câu 12. Bài học kinh nghiệm của Đảng qua Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 

là? 

A. Đề ra đường lối chiến lược đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng cụ thể. 

B. Đề ra đường lối đổi mới cho cách mạng Việt Nam, phù hợp với tình hình thế giới. 

C. Đề ra đường lối chiến lược theo hướng phương Tây. 

D. Đề ra đường lối chiến lược nhanh và mạnh, phù hợp với tình hình thế giới. 

Câu 13. Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 2 

năm 1947 là gì? 

A. Tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. 

B. Giam chân địch ở các đô thị. 

C. Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng rút về chiến khu an toàn. 

D. Tiêu hao được nhiều sinh lực địch, giải phóng đất đai. 

Câu 14. Đầu năm 1929 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bị phân hóa thành các tổ chức cộng 

sản 
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A. An Nam Cộng sản Đảng và Tân Việt cách mạng Đảng. 

B. Đông Dương Cộng sản Đảng và nhóm Cộng sản đoàn. 

C. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông sản Dương cộng liên đoàn. 

D. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. 

Câu 15. Kết quả to lớn của cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh trong những năm 

60-70 của thế kỉ XX là 

A. Phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ diễn ra sôi nổi và nhiều nước đã giành 

được độc lập. 

B. Làm cho các nước Mĩ la tinh bị phụ thuộc trở thành sân sau của đế quốc Mỹ. 

C. Chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được 

thiết lập. 

D. Nhiều nước Mĩ la tinh giành được độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha. 

Câu 16. Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức 

cộng sản năm 1929? 

A. Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng. 

B. Thống nhất trong lực lượng lãnh đạo. 

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

D. Thống nhất về tư tưởng chính trị. 

Câu 17. Ý nào dưới đây không đúng khi nói đến âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 

nhất của đế quốc Mĩ? 

A. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. 

B. Phá hoại tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

C. Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước. 

Câu 18. Ý nghĩa lớn nhất từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là 

A. Bảo vệ thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945. 

B. Tại nền tảng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

C. Kết thúc 70 năm chiến đấu chống Mĩ cứu nước. 

D. Chấm dứt hoàn toàn sự ách thống trị của tay sai trên đất nước ta. 

Câu 19. Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã tác động như thế nào đến 

tình hình thế giới? 

A. Chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang trên quy mô toàn cầu. 

B. Chủ nghĩa xã hội lâm vào thời kì thoái trào, trật tự hai cực Ianta tan rã. 

C. Mĩ vươn lên xác lập trật tự thế giới “một cực”. 

D. Thúc đẩy sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. 

Câu 20. Thái độ của các nước Anh, Pháp đối với các hành động của Liên minh phát xít? 

A. Nhượng bộ, thỏa hiệp phát xít. 

B. Liên kết với Liên Xô để chống phát xít. 

C. Coi là kẻ thù nguy hiểm nhất. 

D. Trung lập với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ. 
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Câu 21. Quyết định nào không phải của Hội nghị Ianta? 

A. Vấn đề kết thúc chiến tranh ở châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương. 

B. Duy trì cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên thế 

giới. 

C. Vấn đề giải pháp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á. 

D. Thiết lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh và thành lập Liên Hiệp quốc. 

Câu 22. Điểm mới cũng là điểm tiến bộ trong phong trào yêu nước ở Việt Nam trong những năm 

đầu thế kỷ XX là gì? 

A. Quan niệm về cuộc vận động cứu nước đã thay đổi. 

B. Quan niệm về giải phóng đất nước phải kết hợp bạo lực cách mạng và cải cách. 

C. Quan niệm về tập hợp lực lượng đã thay đổi, gắn với thành lập hội, tổ chức chính trị. 

D. Quan niệm về cứu nước phải gắn với duy tân đất nước, xây dựng xã hội tiến bộ. 

Câu 23. Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu và xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh 

trong phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX 

A. Thể hiện sự khủng hoảng về phương pháp cách mạng. 

B. Hoàn toàn đối lập nhau. 

C. Khác nhau về phương pháp, thống nhất về mục tiêu. 

D. Sự mâu thuẫn về chủ trương cứu nước trong tầng lớp văn thân, sỹ phu. 

Câu 24. Thực tiễn lịch sử Việt Nam cho thấy kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và chống Mỹ 

cứu nước (1954-1975) thực chất là 

A. Hai giai đoạn song song một tiến trình cách mạng. 

B. Hai thời kỳ của một nhiệm vụ chiến lược cách mạng dân tộc. 

C. Thực hiện một đường lối giải phóng dân tộc. 

D. Hai bước phát triển tất yếu của một tiến trình cách mạng. 

Câu 25. Phong trào thi đua nào đã được mở ra sau chiến thắng Ấp Bắc? 

A. “Tìm Ngụy mà đánh, lùng Mĩ mà diệt”.  

B. “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 

C. “Dũng sỹ diệt Mỹ”.  

D. “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt”. 

Câu 26. Nội dung nào không được nêu trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Đông Dương tháng 7/1936? 

A. Chống phát xít, chống chiến tranh. 

B. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. 

C. Chống chế độ phản động thuộc địa. 

D. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 

Câu 27. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kỳ đế 

quốc chủ nghĩa là 

A. Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917. B. Chiến tranh Nga - Nhật năm 1904 - 1905. 

C. Cách mạng Tháng Hai ở Nga năm 1917. D. Cách mạng Nga năm 1905- 1907. 
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Câu 28. Khó khăn nào là lớn nhất đưa nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 rơi vào tình 

thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Giặc ngoại xâm và nội phản. 

B. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

C. Chính quyền cách mạng còn non trẻ. 

D. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng. 

Câu 29. Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 là 

gì? 

A. Không vi phạm chủ quyền quốc gia.  

B. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. 

C. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước.  

D. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Câu 30. Thực hiện chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, nhân dân ta phải 

làm gì? 

A. Đứng lên đánh Pháp đuổi Nhật. 

B. Chuẩn bị đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc. 

C. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc. 

D. Thực hiện một cao trào “kháng Nhật cứu nước”. 

Câu 31. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước mang lại ý nghĩa gì đối với sự 

nghiệp cách mạng nước ta? 

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

B. Tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế. 

C. Tạo điều kiện để cả nước hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế. 

D. Tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc và hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Câu 32. Điểm chính của kế hoạch Nava là 

A. Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh. 

B. Giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ. 

C. Xây dựng ở đồng bằng Bắc Bộ một lực lượng cơ động chiến lược mạnh. 

D. Tiến công chiến lược để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương. 

Câu 33. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỉ XX có sự thay đổi như 

thế nào? 

A. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN. 

B. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới. 

C. Tăng cường quan hệ với các nước Tây Âu. 

D. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

Câu 34. Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc tổng tiến công 1975 

là 

A. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao. 

B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 
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C. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao. 

D. Kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy. 

Câu 35. Để đẩy nhanh sự phát triển “thần kì” Nhật Bản rất coi trọng yếu tố nào dưới đây? 

A. Đầu tư ra nước ngoài.  

B. Mua các bằng phát minh, sáng chế. 

C. Giáo dục và khoa học - kĩ thuật.  

D. Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. 

Câu 36. Sự kiện ngày 11/9/2001 đã dẫn đến hệ quả như thế nào đối với thế giới hiện nay? 

A. Gây ra những tác động phức tạp trong quan hệ quốc tế. 

B. Các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển. 

C. Đặt các quốc gia, các dân tộc trước những thách thức khó lường. 

D. Đó là tổn thất to lớn của nước Mỹ. 

Câu 37. Trong hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946, điều khoản nào chứng tỏ ta đã bước đầu giành 

được thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập còn non trẻ của dân tộc? 

A. Pháp công nhận nền độc lập dân tộc của Việt Nam. 

B. Pháp công nhận địa vị pháp lý của Việt Nam. 

C. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. 

D. Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nằm trong 

khối liên hiệp Pháp. 

Câu 38. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính chất quyết định cho 

bước phát triển của cách mạng Việt Nam vì 

A. Lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập trong cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ. 

B. Đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 

C. Đáp ứng được nguyện vọng căn bản của các giai cấp trong xã hội. 

D. Đề ra được đường lối chính trị đúng đắn và tổ chức chặt chẽ. 

Câu 39. Tính chủ động của quân ta và Pháp trong hai chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, Biên 

giới thu đông 1950 là 

A. Pháp chủ động trong chiến dịch Việt Bắc, ta chủ động trong chiến dịch Biên Giới. 

B. Pháp đều chủ động đánh ta trên tất cả các mặt trận. 

C. Pháp chủ động trong chiến dịch Biên giới, ta chủ động trong chiến dịch Việt Băc. 

D. Ta đề chủ động đánh Pháp trên tất cả các mặt trận. 

Câu 40. Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện lịch sử gì? 

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

B. Đánh dấu sự bình đẳng của các dân tộc, màu da trên thế giới. 

C. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên thế giới. 

D. Sự xóa bỏ hoàn toàn của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. 

—HẾT— 
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Đáp án 

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

1 A 11 A 21 B 31 B 

2 D 12 A 22 D 32 C 

3 D 13 C 23 D 33 A 

4 A 14 D 24 D 34 D 

5 C 15 C 25 B 35 C 

6 D 16 A 26 B 36 C 

7 D 17 C 27 D 37 C 

8 D 18 A 28 A 38 B 

9 A 19 B 29 A 39 A 

10 D 20 A 30 D 40 D 

Với nội dung chi tiết và đáp án Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sử mã số 010 ở trên, chắc 

hẳn các em đã có thêm những kiến thức, kĩ năng làm đề mới cho môn học này. Ngoài Lịch sử, 

Học Tốt còn có đề thi thử THPT quốc gia 2020 các môn học khác giúp các em học sinh lớp 

12 ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt mỗi ngày.    

 

https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt

