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Câu 1. Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi 

nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ 

con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại ở thế kỷ XX, một sự kiện có tầm 

quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Nhận định trên nhắc đến thắng lợi nào trong 

lịch sử dân tộc Việt Nam? 

 A. Thắng lợi trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. 

 B. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954). 

 C. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). 

 D. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 

Câu 2. “Kế hoạch Mácsan” (6/1947) của Mĩ còn có tên gọi khác là 

 A. “Kế hoạch phục hưng châu Âu”. B. “Kế hoạch phát triển châu Âu”. 

 C. “Kế hoạch tái thiết châu Âu”. D. “Kế hoạch khôi phục châu Âu”. 

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn chuyển sang giai 

đoạn tự giác? 

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

 B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập (6/1925) 

 C. Sự ra đời của Đông Dương cộng sản Đảng (6/1929). 

 D. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925). 

Câu 4. Năm 1961, Liên Xô đã đạt thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật? 

 A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.  B. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. 

 C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.  D. Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất. 

Câu 5. Trong năm đầu sau cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, nhiệm vụ cấp thiết nhất của 

cách mạng Việt Nam là 

 A. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ. 

 B. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

 C. thành lập chính quyền ở những vùng mới giải phóng. 

 D. khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền. 

Câu 6. Điều kiện quyết định nhất để Việt Nam và Lào giành được độc lập năm 1945 là 

 A. quân Đồng minh chưa vào Đông Nam Á giải giáp quân đội Nhật. 

 B. có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 C. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

 D. các nước Đồng minh giúp đỡ để giải phóng. 

Câu 7. Nhờ cuộc cách mạng nào mà Ấn Độ đã tự túc được lương thực từ giữa những năm 70 

của thế kỷ XX? 

 A. “Cách mạng trắng”. B. “Cách mạng nhung”. 

 C. “Cách mạng xanh” D. “Cách mạng chất xám”. 

Câu 8. Điểm khác của Nhật Bản so với các nước trong việc đẩy nhanh sự phát triển khoa học – 

kỹ thuật từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

 A. mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài. 

 B. đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 

 C. xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt và dưới đáy biển. 
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 D. coi trọng, phát triển mạnh nền giáo dục quốc dân. 

Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu sự “khởi sắc”của tổ chức ASEAN? 

 A. Tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967. 

 B. Thành lập tổ chức Liên minh vì sự tiến bộ năm 1961. 

 C. Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác (Hiệp ước Bali) tháng 02/1976. 

 D. Bản Hiến chương ASEAN được ký kết năm 2007. 

Câu 10. Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? 

 A. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi. 

 B. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930. 

 C. Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. 

 D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. 

Câu 11. Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào sau đây? 

 A. Sản xuất – khoa học – kỹ thuật. B. Sản xuất– kỹ thuật – khoa học. 

 C. Kỹ thuật – khoa học – sản xuất. D. Khoa học – kỹ thuật – sản xuất. 

Câu 12. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với  cách mạng Việt Nam là 

 A. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

 B. thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 C. chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 D. chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 13. Đặc điểm bao trùm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến đầu 

năm 1930 là 

 A. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản. 

 B. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh. 

 C. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước. 

 D. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản. 

Câu 14. Thắng lợi nào của ta đã làm phá sản bước đầu  âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh”của 

thực dân Pháp? 

 A. chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.  

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

 C. cuộc chiến đấu tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. 

 D. chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

Câu 15. Điều khoản nào trong Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát 

triển của cách mạng miền Nam Việt Nam? 

 A. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền. 

 B. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đông minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự. 

 C. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ. 

 D. Hoa kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc Việt Nam. 

Câu 16. Trước khi lên đường sang thăm Pháp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò nhân sĩ 

Huỳnh Thúc Kháng, lúc này phải “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Cái bất biến ở đây là gì? 

 A. Không vi phạm chủ quyền. B. Đảm bảo phân hóa kẻ thù. 

 C. Cứng rắn về sách lược. D. Giữ vững độc lập dân tộc. 

Câu 17. Chiến thắng Ấp Bắc (1/1963) và chiến thắng Vạn Tường(8/1965) của quân dân miền 

Nam, chứng tỏ 

 A. khả năng đánh thắng các chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. 

 B. Mỹ đã thất bại trong âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

 C. đây là những thắng lợi mang tính bước ngoặt của cách mạng miền Nam. 

 D. sự phát triển vượt bậc của lực lượng cách mạng Việt Nam. 

Câu 18. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm1929-1933 bắt đầu từ ngành 

nào? 

 A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp. 

 C. Công nghiệp. D. Thương nghiệp. 
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Câu 19. Một trong những xu thế của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Việt Nam đã vận 

dụng để phát triển kinh tế hiện nay là 

 A. hợp tác với các nước đang phát triển.  B. hợp tác với các nước phát triển. 

 C. hợp tác với các nước trong khu vực.  D. cùng hợp tác để phát triển. 

Câu 20. Giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng là 

 A. nông dân. B. công nhân. 

 C. tiểu tư sản. D. tư sản dân tộc. 

Câu 21. Điểm mới của Hội nghị lần 8 (5-1941) so với Hội nghị lần 6(11-1939) của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương là 

 A. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến. 

 B. thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc. 

 C. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm thuế. 

 D. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương. 

Câu 22. Hiệp định Sơ bộ (06/3/1946) là thắng lợi ngoại giao đầu tiên của nhân dân ta, thông qua 

đó 

 A. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập. 

 B. Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

 C. Pháp công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

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

Câu 23. Lực lượng hăng hái, đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới 

thứ nhất là 

 A. nông dân.           B. tiểu tư sản.       C. công nhân.  D. tư sản dân tộc. 

Câu 24. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp 

đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào? 

 A. Công nghiệp.      B. Thủ công nghiệp.  C. Nông nghiệp. D. Thương nghiệp. 

Câu 25. Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là 

 A. Tây Bắc thu – đông năm 1952. B. Việt Bắc thu – đông năm 1947. 

 C. Biên giới thu – đông năm 1950. D. Hòa Bình đông - xuân 1951-1952. 

Câu 26. Đường lối chung của Đảng cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa từ năm 

1978 lấy nội dung nào làm trọng tâm? 

 A. Xây dựng hệ thống chính trị. B. Kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản. 

 C. Phát triển kinh tế. D. Xây dựng nền kinh tế thị trường. 

Câu 27. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt 

Nam là 

 A. hòa bình.          B. các quyền dân chủ. C. độc lập dân tộc. D. ruộng đất. 

Câu 28. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng 

miền Nam có vai trò 

 A. quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

 B. quyết định đối với sự nghiệp thống nhất đất nước. 

 C. đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Nam. 

 D. quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

Câu 29. Thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I 

(06/01/1946) ở nước ta là 

 A. tạo nên sức mạnh của chính quyền để chống giặc ngoại xâm. 

 B. phá tan âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của kẻ thù. 

 C. thể hiện tinh thần yêu nước và khối đoàn kết toàn dân. 

 D. thể hiện tính pháp lí của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 30. Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ đã sử dụng thủ đoạn mới trong lĩnh 

vực 
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 A. văn hóa. B. chính trị. C. ngoại giao. D. kinh tế. 

Câu 31. Năm 1941, tỉnh nào sau đây được chọn làm nơi thí điểm của cuộc vận động xây dựng 

các Hội cứu quốc trong mặt trận Việt Minh? 

 A. Cao Bằng. B. Hà Giang. C. Tuyên Quang. D. Thái Nguyên. 

Câu 32. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thực tiễn tiến trình giải quyết mối quan hệ giữa hai 

nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 - 1945? 

 A. Từ đề cao nhiêm vụ dân chủ sang đề cao nhiệm vụ dân tộc. 

 B. Từ thực hiện một nhiệm vụ sang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. 

 C. Từ thực hiện hai nhiệm vụ sang thực hiện một nhiệm vụ chiến lược. 

 D. Thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược đã đề ra. 

Câu 33. Đến cuối thập kỉ 90 của thế kỷ XX, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành tổ chức 

 A. liên minh quân sự lớn nhất thế giới.    

 B. liên kết chính trị - quân sự lớn nhất thế giới. 

 C. liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất thế giới. D. hợp tác kinh tế lớn nhất thế giới. 

Câu 34. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) đã 

xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là 

 A. đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

 B. chống phát xít và chiến tranh đế quốc. 

 C. chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai. D. chống đế quốc và chống phong kiến. 

Câu 35. Điều đã không xảy ra trong quá trình diễn biến của “Chiến tranh lạnh” là 

 A. những cuộc chiến tranh cục bộ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. 

 B. có những mâu thuẫn, bất đồng trên lĩnh vực chính trị giữa Liên Xô và Tây Âu. 

 C. những mâu thuẫn sâu sắc trên lĩnh vực kinh tế giữa Liên Xô và Tây Âu. 

 D. những cuộc xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa Liên Xô và Mĩ. 

Câu 36. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929, không phải là 

 A. bước phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Việt Nam. 

 B. mốc chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam. 

 C. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

 D. xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. 

Câu 37. Thắng lợi nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản về cơ bản bản Chiến lược “chiến 

tranh đặc biệt” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn? 

 A. Bình Giã (12/1964). B. Đồng Khởi(1959 - 1960). 

 C. Vạn Tường(8/1965). D. Ấp Bắc (1/1963). 

Câu 38. Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyển hướng quan 

trọng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? 

 A. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941). 

 B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936). 

 C. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939). 

 D. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930). 

Câu 39. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua 3 chiến dịch lớn, theo trình tự thời 

gian là 

 A. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng. 

 B. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nẵng. 

 C. Huế - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh. 

 D. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 

Câu 40. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh tại Hội nghị 

Ianta (2/1945) là 

 A. giải quyết hậu quả do Chiến tranh thế giới thứ hai để lại 

 B. thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới. 

 C. phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng giữa các nước. 

 D. quan điểm khác nhau về tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 
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