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Họ và tên học sinh:………………..………………………………………. Lớp:…………………………  

 

Câu 1:  Vấn đề nhiệm vụ cách mạng nước ta được giải quyết trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên 

của Đảng (2- 1930) là:  
 A.  đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc, giải quyết vấn đề cách mạng ruộng đất. 

 B.  đánh đổ đế quốc Pháp và phát xít Nhật, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

 C.  đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc, hai nhiệm vụ này có quan hệ với nhau. 

 D.  đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập. 

Câu 2:  Hai khẩu hiệu “ Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” được thể hiện rõ nét nhất trong 

giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam? 
 A.  1945-1946. B.  1939-1945. C.  1930-1931. D.  1936-1939. 

Câu 3:  Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa thắng lợi của công cuộc giải quyết nạn đói sau 

Cách mạng tháng Tám 1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? 
 A.  Có điều kiện để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa 

 B.  Làm cho nhân dân phấn khởi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

 C.  Thể hiện trách nhiệm “vì dân” của chính quyền cách mạng. 

 D.  Nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ hậu phương cho miền Nam. 

Câu 4:  Những năm 70 của thế kỉ XX, sự kiện nào trong quan hệ quốc tế có tác động làm giảm tình 

hình căng thẳng ở châu Âu? 
 A.  Hiệp định về những cơ sở của quan hệ quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. 

 B.  Cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Mĩ và Liên Xô. 

 C.  Định ước Henxinki giữa Mĩ, Canađa và 33 nước châu Âu. 

 D.  Xô- Mĩ kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM). 

Câu 5:  Đâu không phải là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mĩ Latinh sau chiến 

tranh thế giới thứ hai: 
 A.  đánh bại chủ nghĩa thực dân mới giải phóng dân tộc. 

 B.  sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng. 

 C.  xu thế tăng cường đoàn kết ngày càng phát triển. 

 D.  phong trào diễn ra trong khuôn khổ cuộc Chiến tranh lạnh. 

Câu 6:  Một trong những điểm chung của các thời kì cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 là: 
 A.  tập hợp lực lượng quần chúng rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất. 

 B.  tập hợp và tôi luyện quần chúng đấu tranh, nhất là công- nông. 

 C.  kết hợp các hình thức và phương pháp đấu tranh, tập hợp đội quân chính trị. 

 D.  vai trò của liên minh công- nông, hình thức nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Câu 7:  Trong chính sách đối ngoại, Mĩ triển khai chiến lược “Cam kết và mở rộng” trong bối cảnh nào? 
 A.  Mĩ đã vươn lên trở cường quốc bá chủ thế giới về kinh tế và quân sự. 

 B.  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hội Quốc Liên thành lập. 

 C.  Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới mới chưa định hình. 

 D.  Chiến tranh lạnh đang diễn ra, trật tự hai cực Ianta hình thành. 

Câu 8:  Việt Nam Quốc dân Đảng là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng nào? 
 A.  Dân chủ tư sản kiểu mới. B.  Dân chủ tư sản. 

 C.  Phong kiến. D.  Cách mạng vô sản. 

Câu 9:  Từ tháng 9- 1940, tình hình nước ta có gì thay đổi? 
 A.  Giành độc lập từ tay Nhật- Pháp.  B.  Trở thành thuộc địa của phát xít Nhật. 

 C.  Đặt dưới ách thống trị Pháp- Nhật.  D.  Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương. 
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Câu 10:  Yếu tố nào dưới đây tác động đến sự thành bại của Mĩ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật 

tự thế giới “ đơn cực” giai đoạn sau Chiến tranh lạnh? 
 A.  Sự hình thành các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản. 

 B.  Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới.  

 C.  Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

 D.  Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền. 

Câu 11:  Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 từ tháng 12- 1946 đến 

tháng 2- 1947 đã  
 A.  làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. 

 B.  chặn đứng âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. 

 C.  bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở căn cứ Việt Bắc. 

 D.  đưa quân đội ta nắm quyền chủ động trên chiến trường Bắc bộ. 

Câu 12:  Loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới được Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong 

những năm 1965- 1968 là: 
 A.  cục bộ. B.  Việt Nam hóa. C.  đặc biệt. D.  đơn phương. 

Câu 13:  Một trong những lí do Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước là: 
 A.  nhiều nước đấu tranh giải phóng dân tộc và đã giành thắng lợi. 

 B.  nhiều đảng cộng sản ra đời và nắm quyền lãnh đạo cách mạng.  

 C.  phong trào đấu tranh của nhân dân ta được nhiều nước ủng hộ. 

 D.  phương Tây được xem là nơi có nền “”văn minh” đang phát triển. 

Câu 14: Điểm mới của Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Đông Dương là 
 A.  thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc. 

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

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

 D.  tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức. 

Câu 15:  Một trong những nhiệm vụ của cách mạng nước ta giai đoạn (1976- 1986) là 
 A.  đấu tranh giải phóng miền Nam. B.  đấu tranh thống nhất đất nước. 

 C.  đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. D.  thực hiện đường lối đổi mới. 

Câu 16:  Điểm giống nhau cơ bản trong kết quả của phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và 

phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) là đều 
 A.  dẫn đến sự ra đời của mặt trận dân tộc thống nhất B.  hình thành liên minh công – nông  

 C.  thành lập tòa án và các đội tự vệ. 

 D.  giải tán chính quyền địch ở một số địa phương. 

Câu 17:  Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961- 1965), để 

thực hiện âm mưu bình định miền Nam trong 18 tháng, Mĩ đã đề ra kế hoạch nào? 
 A.  Rơ- ve. B.  Giôn Xơn- Mác Namara. 

 C.  Xtalây- Taylo. D.  Na- va. 

Câu 18:  Năm 1961 sự kiện phóng thành công tàu vũ trụ cùng nhà du hành Gagarin đánh dấu Liên 

Xô  trở thành nước 
 A.  khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật. B.  mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ. 

 C.  đầu tiên trên thế giới thám hiểm thiên nhiên.  

 D.  khởi đầu cuộc cách mạng hậu công nghiệp. 

Câu 19:  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực 

dân Anh đặt dưới sự lãnh đạo của  
 A.  Đảng Cộng hòa. B.  Đảng Cộng sản. C.  Đảng Dân chủ. D.  Đảng Quốc Đại. 

Câu 20:  Đảng ta đã vận dụng bài học kinh nghiệm nào từ phong trào cách mạng 1930- 1931 cho 

cách mạng tháng Tám năm 1945? 
 A.  Sử dụng hình thức đấu tranh phong phú.  B.  Đấu tranh vì dân sinh, dân chủ. 

 C.  Tập hợp lực lượng chính trị quần chúng.  D.  Xây dựng chính quyền Nhà nước. 
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Câu 21:  “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” là những cuộc vận động do Chính phủ phát động nhằm giải 

quyết khó khăn nào của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945? 
 A.  Nạn đói. B.  Ngoại xâm C.  Nạn dốt. D.  Tài chính. 

Câu 22:  Điểm tương đồng về mục tiêu mở các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 

1954) của quân dân ta là 
 A.  tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực quân Pháp. 

 B.  phá vỡ âm mưu bình định, lấn chiếm của Pháp 

 C.  mở rộng căn cứ địa Việt Bắc đưa kháng chiến đi lên. 

 D.  mở rộng và giải phóng vùng Tây Bắc Việt Nam. 

Câu 23:  Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam từ sau 1954 đến 1975 là 
 A.  hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. 

 B.  tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà. 

 C.  chống lại sự bắn phá và ném bom ác liệt của chính quyền Mĩ-Diệm. 

 D.  tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, Diệm. 

Câu 24:  Phương pháp đấu tranh của cách mạng Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 – 

1939 là gì? 
 A.  chính trị, ngoại giao, vũ trang.  B.  Công khai, bí mật, hợp pháp, bất hợp pháp. 

 C.  công khai, hợp pháp, khởi nghĩa.  D.  Bí mật, bất hợp pháp, nghị trường. 

Câu 25:  Nhận xét nào sau đây là đúng về đấu tranh ngoại giao trong 30 năm chiến tranh cách mạng 

Việt Nam (1945-1975)? 
 A.  Có tính độc lập tương đối trong quan hệ với đấu tranh quân sự và chính trị. 

 B.  Không phụ thuộc vào tương quan lực lượng trên chiến trường. 

 C.  Là sự phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và quân sự. 

 D.  Luôn phụ thuộc vào quan hệ và sự dàn xếp giữa các cường quốc. 

Câu 26:  Một trong những lí do Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga được xem là cuộc cách 

mạng dân chủ tư sản kiểu mới là: 
 A.  do giai cấp vô sản lãnh đạo. B.  lật đổ chính quyền tư sản. 

 C.  do giai cấp tư sản lãnh đạo. D.  đưa nước Nga đi theo TBCN. 

Câu 27:  Trong những năm 1920 - 1930, khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế trong phong 

trào cách mạng Việt Nam vì: 
 A.  khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản đã lỗi thời. 

 B.  là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu lịch sử. 

 C.  đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng công nông. 

 D.  giải quyết được tất cả những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam. 

Câu 28:  Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX, tình hình quan hệ quốc tế đã có chuyển biến gì? 
 A.  Chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác. 

 B.  Xô- Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 

 C.  Thiết lập quan hệ đồng minh giữa Xô- Mĩ. 

 D.  Xu hướng hòa hoãn Đông- Tây xuất hiện. 

Câu 29:   Tờ báo nào là Cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam Cộng sản đảng (1929) ? 
 A.  Người cùng khổ. B.  báo Đỏ. 

 C.  Nhân đạo. D.  Đời sống công nhân. 

Câu 30:  Một trong những điểm khác biệt trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu so với 

Phan Châu Trinh là: 
 A.  ý chí và tinh thần cứu  nước.   B.  chủ trương và phương thức hoạt động. 

 C.  về giai cấp lãnh đạo cách mạng.  D.  công tác tuyên truyền, tập hợp lực lượng. 

Câu 31:  Sau hai Hiệp ước Hác- măng và Pa-tơ-nốt tính chất xã hội Việt Nam thay đổi như thế nào? 
 A.  Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến. 

 B.  Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội tư bản chủ nghĩa. 

 C.  Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến. 

 D.  Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa, phong kiến. 
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Câu 32:  Một trong những kết quả của thắng lợi phong trào “Đồng Khởi” (1959- 1960): 
 A.  làm thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

 B.  đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam. 

 C.  làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm. 

 D.  mở ra vùng giải phóng rộng lớn, liên hoàn. 

Câu 33:  Đến khoảng năm 1950- 1951, Nhật Bản đã 
 A.  trở thành trung tâm kinh tế- tài chính.     B.  bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 

 C.  trở thành siêu cường tài chính số một.    D.  khôi phục kinh tế, đạt mức trước chiến tranh. 

Câu 34: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở nước ta, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất 

vào các ngành  
 A.  công nghiệp chế biến và khai thác mỏ.  B.  nông nghiệp và khai thác mỏ. 

 C.  nông nghiệp và thương nghiệp.    D.  giao thông vận tải và thương nghiệp.  

Câu 35:  Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), khu vực nào sau đây không thuộc phạm vi 

ảnh hưởng của Liên Xô? 
 A.  Đông Nam Á.         B.  Đông Đức.               C.  Đông Béclin.                      D.  Đông Âu. 

Câu 36:  Điểm khác biệt giữa chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969- 1973) với chiến lược 

“chiến tranh cục bộ” (1965- 1968” của Mĩ ở Việt Nam là 
 A.  phương tiện chiến tranh hiện đại, do cố vấn Mĩ chỉ huy. 

 B.  sử dụng quân đội sài Gòn là lực lượng chủ yếu. 

 C.  hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. 

 D.  chống lại cách mạng và nhân dân ta. 

Câu 37:  Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ 

Latinh với châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là: 
 A.  chống chủ nghĩa thực dân phương Tây.  B.  chống chế độ độc tài thân Mĩ. 

 C.  lật đổ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa.  D.  chống chế độ phân biệt chủng tộc. 

Câu 38:  Cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế kỉ XX có gì mới, khác với phong trào 

Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX? 
 A.  Giải phóng dân tộc theo khuynh hướng DCTS. 

 B.  Đấu tranh chống Pháp theo tư tưởng phong kiến. 

 C.  Do giai cấp tư sản lãnh đạo phong trào.   

 D.  Mục tiêu đánh Pháp khôi phục chế độ phong kiến. 

Câu 39:  Nước Lào bước sang thời kì xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội khi 
 A.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết (7-1954). 

 B.  nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập (12/ 1975). 

 C.  Hiệp định Viêng Chăn được chính thức kí kết ((21-2-1973). 

 D.  Chính phủ ra mắt quốc dân và tuyên bố nền độc lập của Lào (10/ 1945). 

Câu 40:  Điểm giống nhau cơ bản trong Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

lần thứ 15 (1/1959) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973) là đều 
 A.  kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao. 

 B.  quyết định sử dụng bạo lực cách mạng ở miền Nam Việt Nam. 

 C.  nhận định kẻ thù của nhân dân miền Nam vẫn là đế quốc Mĩ và tay sai. 

 D.  quyết định phát động toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

 

------ HẾT ------ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. CBCT  không giải thích gì thêm.  

 


