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Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

Câu 1: Sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu phi được đánh dấu bởi sự kiện nào 

sau đây?  

A. Môdămbích và Ănggola giành được độc lập.  

B. Nước Cộng hòa Dimbabue ra đời.  

C. Tất cả các nước châu Phi giành được độc lập.  

D. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị xóa bỏ. 

Câu 2: Mĩ viện trợ cho các nước Tây Âu thông qua kế hoạch Mácsan năm 1947 nhằm mục đích 

nào sau đây?  

A. Lôi kéo đồng minh để củng cố trật tự thế giới một cực.  

B. Lôi kéo đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH.  

C. Giúp Tây Âu phát triển kinh tế để cạnh tranh với đế quốc.  

D. Thúc đẩy tiến trình hình thành của Liên minh châu  u.  

Câu 3: Nội dung nào không phản ánh đúng về những biến đổi quan trọng của khu vực Đông Bắc 

Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000?  

A. Hai nhà nước ra đời trên bán đảo Triều Tiên.  

B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.  

C. Các nước tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.  

D. Tổ chức liên minh khu vực ra đời và phát triển.  
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Câu 4: Nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì thu được nhiều lợi 

nhuận từ  

A. bán vũ khí cho các bên tham chiến.  

B. xuất khẩu lương thực.  

C. cải thiện quan hệ với Liên Xô.  

D, xuất khẩu phần mềm tin học.  

Câu 5: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) chủ trương 

thành lập  

A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.  

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.  

C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.  

D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.  

Câu 6: Tiền thân của chính đảng vô sản ở Việt Nam là  

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  

B. Tâm tâm xã.  

C. Tân Việt Cách mạng đảng.  

D. Cộng sản đoàn.  

Câu 7: Chính quyền công - nông đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào nào sau đây?  

A. Phong trào dân chủ 1936-1939.  

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

C. Phong trào cách mạng 1930-1931.  

D. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.  

Câu 8: Phong trào đấu tranh nào của nhân dân Việt Nam được coi là cuộc tập dượt lần thứ hai 

của Đảng và quần chúng cho cách mạng tháng Tám năm 1945?  

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925.  
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B. Phong trào cách mạng 1930-1931.  

C. Phong trào dân chủ 1936-1939.  

D. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của sự kiện Liên Xô chế tạo thành 

công bom nguyên tử (1949)?  

A. Sự phát triển vượt bậc của nền khoa học - kĩ thuật Xô viết.  

B. Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.  

C. Phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ.  

D. Tạo ra thế cân bằng về vũ khí nguyên tử giữa Mỹ và Liên Xô.  

Câu 10: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ 1951-2000 là  

A. hướng về các nước châu Á.  

B. liên minh chặt chẽ với Mĩ.  

C. hướng mạnh về Đông Nam Á.  

D. tác động của cục diện Chiến tranh lạnh.  

Câu 11: Tài liệu được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai (6-1919) là  

A. báo “Người cùng khổ”.  

B. báo “Đời sống công nhân”.  

C. “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.  

D. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.  

Xem thêm mẫu đề thi thử THPTQG môn Sử 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An mã đề 301  

để củng cố thêm vào kho đề thi của mình. 

Câu 12: Tổ chức Việt Nam Quốc dân đang chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng  

A. Chủ nghĩa Mác-Lênin.  

B. Dân chủ tư sản của Đảng Quốc Đại (Ấn Độ).  
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C. cải cách Minh Trị ở Nhật Bản.  

D, chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.  

Câu 13: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng 

Việt Nam là  

A. xây dựng chính quyền công nông binh, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

B. đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.  

C. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, bỏ qua thời kì TBCN, sau đó tiến thẳng lên con đường 

XHCN.  

D. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.  

Câu 14: Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu bởi sự kiện  

A. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ I họp tại Bali (2-1976).  

B. Hiến chương ASEAN được thông qua (2007).  

C. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á được thành lập (1992).  

D. Diễn đàn hợp tác Á - Âu được thành lập.  

Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt 

Nam?  

A. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy.  

B. Sự giúp đỡ trực tiếp của các dân tộc được phát huy.  

C. Sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa.  

D. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương.  

Câu 16: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào thực hiện nhiệm vụ chiếm 

đóng, giải giáp quân phiệt Nhật tại phía Nam vĩ tuyến 38 của bán đảo Triều Tiên?  

A. Liên Xô.  

B. Mĩ.  

C. Anh.  
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D. Pháp.  

Câu 17: Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc 

kháng chiến chống thực dân Pháp là  

A. chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.  

B. ba chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.  

C. chiến dịch Tây Bắc thu đông.  

D. cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.  

Câu 18: Nội dung nào không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử phong trào yêu nước chống Pháp ở 

Việt Nam trong những năm 1885-1896?  

A. Việt Nam mất độc lập hoàn toàn.  

B. Pháp đã hoàn thành việc bình định nước ta.  

C. Chưa xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.  

D. Khuynh hướng phong kiến bao trùm.  

Câu 19: Chủ trương “vô sản hóa” do tổ chức nào phát động?  

A. Việt Nam quốc dân đảng.  

B. Tân Việt Cách mạng đảng.  

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  

D. Đông Dương Cộng sản đảng.  

Câu 20: Đâu là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt 

Nam?  

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).  

B. Cách mạng tháng Tám thành công (1945).  

C. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954).  

D. Kháng chiến chống Mĩ thắng lợi (1975).  

Câu 21: Định ước Henxinki (1975) và Hiệp ước Bali (1976) đều có điểm giống nhau là  
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A. mở ra xu thế “nhất thể hóa” khu vực và kết nối hai châu lục Á - Âu.  

B. tăng cường sự hợp tác liên minh khu vực trên lĩnh vực ngoại giao.  

C. tăng cường sự trao đổi và hợp tác về khoa học kĩ thuật.  

D. xác định nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.  

Câu 22: Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp ở nước ta trong những năm 1936-1939 thực chất là  

A. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

B. cuộc đấu tranh công khai, đạt được một số quyền lợi thiết thực.  

C. cao trào cách mạng dân chủ công khai, nhưng mang tính dân tộc.  

D. cuộc vận động tuyên truyền đường lối của Đảng và Quốc tế Cộng sản.  

Câu 23: Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản đưa ra chính sách đối ngoại mới chủ 

yếu là do  

A. tác động của cục diện chiến tranh lạnh.  

B. có tiềm lực kinh tế - tài chính lớn mạnh.  

C. có tiềm lực kinh tế quốc phòng vượt trội.  

D. Mĩ cắt giảm dần sự bảo trợ về an ninh.  

Câu 24: Tính chất dân chủ của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua 

một trong những hoạt động nào sau đây?  

A. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên nắm chính quyền.  

B. Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu.  

C. Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.  

D. Thực hiện chính sách đảm bảo về quyền lợi chính trị cho nhân dân.  

Câu 25: Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra đầy 

lâu dài và trở ngại chủ yếu là do  

A. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.  

B. nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước.  
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C. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.  

D. các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau.  

Câu 26: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành cính quyền 

năm 1945 kết thúc khi  

A. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật Bản.  

B. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.  

C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.  

D. Nhật giao Đông Dương cho Trung Hoa Dân quốc.  

Câu 27: Ở Việt Nam, căn cứ địa trong cách mạng tháng Tám và hậu phương trong kháng chiến 

chống Pháp (1945-1954) đều là nơi  

A. đứng chân của lực lượng vũ trang ba thứ quân.  

B. giải quyết vấn đề tiềm lực của cách mạng.  

C. tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.  

D. cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến. 

Câu 28: Yếu tố nào quyết định việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết khu vực sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Tạo sức mạnh cân bằng với Liên Xô và Đông Âu.  

B. Yêu cầu giải quyết các vấn đề toàn cầu.  

C. Phát huy tối đa những lợi thế về kinh tế và xã hội.  

D. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.  

Câu 29: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước ở khu vực Đông Nam Á trong năm 

1945 chứng tỏ  

A. điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định.  

B. điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định.  

C. tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt.  
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D. lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định.  

Câu 30: Vai trò lớn nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam 

là gì?  

A. Chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về nước.  

C. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân.  

D. Thực hiện phong trào “vô sản hóa”.  

Câu 31: Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp 

giải phóng dân tộc ở Việt Nam?  

A. Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.  

B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích dân tộc và giai cấp.  

C. giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.  

D. chỉ phát lệnh Tổng khởi nghĩa khi đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài.  

Bạn muốn thử sức mẫu đề thi thử môn sử khác của liên trường THPT Nghệ An? Hãy thử sức 

với Đề thi thử môn Sử năm 2020 Liên Trường Nghệ An lần 2 mã đề 302 

Câu 32: Nhận định đúng và đủ nhất về mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?  

A. Quan hệ quốc tế mở rộng do sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật.  

B. Các quốc gia đều khẳng định vị thế của mình trong trật tự thế giới mới.  

C. Hoạt động kinh tế, tài chính, chính trị của các quốc gia tổ chức quốc tế diễn ra mạnh.   

D. Quan hệ quốc tế mở rộng, đa dạng, phần lớn các quốc gia cùng tồn tại hòa bình, vừa đấu 

tranh, vừa hợp tác.  

Câu 33: Bài học kinh nghiệm nào là chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1945?  

A. Bài học về khởi nghĩa vũ trang.  

B. Bài học về giành và giữ chính quyền.  

C. Bài học về liên minh công nông.  
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D. Bài học về phân hóa và cô lập kẻ thù.  

Câu 34: Các chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, Biên giới thu - đông 1950 và Điện Biên Phủ 

năm 1954 của quân dân Việt Nam có điểm chung nào sau đây?  

A. Kết hợp hoạt động tác chiến của bộ đội với nổi dậy của quần chúng.  

B. Làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.  

C. Làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.  

D. Có sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các nước XHCN.  

Câu 35: Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 

ở Việt Nam?  

A. Nòng cốt quyết định thắng lợi.  

B. Quan trọng nhất đưa đến thắng lợi.  

C. Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị.  

D. Đông đảo, quyết định thắng lợi.  

Câu 36: Việc Nguyễn Ái Quốc xác định con đường cứu nước mới cho dân tộc (1920) đã có tác 

động như thế nào đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối ở Việt Nam đầu thế kỉ 

XX?  

A. Chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối ở Việt Nam.  

B. Mở đường cho việc giải quyết về khủng hoảng đường lối ở Việt Nam.  

C. Đánh dấu lịch sử Việt Nam lựa chọn đường cách mạng vô sản.  

D. Chứng tỏ sự bất lực của khuynh hướng tư sản trước nhiệm vụ dân tộc.  

Câu 37: So với quan điểm cách mạng vô sản ở phương Tây, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng 

Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu năm 1930 có gì sáng tạo?  

A. Tiến hành ngay một cuộc đấu tranh giai cấp để xây dựng ngay một xã hội cộng sản.   

B. Giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp để đi tới xã hội cộng sản.  

C. Cách mạng Việt Nam phải trải qua nhiều giai đoạn, trước hết là giải phóng dân tộc.   

D. Chỉ cần đấu tranh giải quyết nhiệm vụ dân tộc rồi sau đó tiến lên xã hội cộng sản.  
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Câu 38: Ý nào sau đây không phải là lí do để Đảng Cộng sản Đông Dương chưa phát động 

Tổng khởi nghĩa sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)?  

A. Lực lượng vũ trang chưa hình thành.  

B. Đảng và quần chúng chưa sẵn sàng hành động.  

C. Kẻ thù còn mạnh đủ sức chống trả.   

D. Lực lượng trung gian chưa ngả hẳn về phía cách mạng.  

Câu 39: “Một trong những tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là ở quan 

niệm về phong trào yêu nước”. Đây là nhận định  

A. sai, vì khuynh hướng cứu nước mới của các sĩ phu không đem đến sự thành công.  

B. đúng, vì các sĩ phu đưa ra vấn đề yêu nước phải gắn với xây dựng xã hội tiến bộ.  

C. sai, vì phạm trù yêu nước thương dân luôn ăn sâu vào tư tưởng dân tộc ta.   

D. đúng, vì hoạt động các sĩ phu gắn với khái niệm “dân quyền, dân chủ”.  

Câu 40: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực 

dân hùng mạnh...” Nhận định trên nói về thắng lợi nào của dân tộc Việt Nam?  

A. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). 

B. Cách mạng tháng Tám 1945.  

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

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.  

- HẾT - 
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Đáp án đề thi thử môn Sử 2022 - tỉnh Nghệ An mã đề 301 

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 

1 A 11 C 21 D 31 B 

2 B 12 D 22 C 32 D 

3 D 13 B 23 B 33 B 

4 A 14 D 24 D 34 B 

5 A 15 C 25 C 35 C 

6 A 16 A 26 A 36 B 

7 C 17 B 27 B 37 C 

8 C 18 D 28 D 38 A 

9 B 19 A 29 A 39 B 

10 B 20 A 30 A 40 C 

Vậy là trên đây 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 thpt quốc gia 2022 môn sử khác nữa nhé! 
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