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             SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THCS & THPT BẾN QUAN 

 

 (Đề thi gồm có 5 trang, 40 câu) 

ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2020 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ 

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

 

Họ tên thí sinh: ............................................................... 

Số báo danh: ................................................................... 

 

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước vì 

 A. muốn tìm hiểu xem các nước phương Tây làm cách mạng thế nào. 

 B. muốn nhờ sự giúp đở của Pháp để khai hóa văn minh. 

 C. muốn nhờ sự giúp đở của các nước phương Tây 

 D. tìm liên lạc với những người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài. 

Câu 2: Từ 1950 đến nửa đầu 1970 của thế kỉ XX thành tựu Liên Xô đạt được trong xây 

dựng CNXH có ý nghĩa quan trọng 

 A. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. 

 B. Thể hiện tính ưu việt của CNXH 

 C. Đạt thế cân bằng chiến lược quân sự với Mĩ 

 D. Nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. 

Câu 3: Từ sự phát triển của Ấn Độ hiện nay, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm 

 A. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng  

            B. Chú trọng phát triển công ngiệp nặng   

C. Áp dụng triệt để thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại  

D. Coi trọng việc khai thác các nguồn tài nguyên, thiên nhiên 

Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự phát triển phong trào 

đấu tranh giành độc lập ở châu Phi là 

 A. Chủ nghĩa thực dân châu Âu suy yếu. 

 B. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân châu Phi. 

 C. Phong trào đấu tranh của người da đen phát triển mạnh mẽ 

D. Giai cấp tư sản trưởng thành nhanh chống nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo 

Câu 5: Sau  chiến tranh thế giới hai, yếu tố nào phản ánh không đúng nguyên nhân phát 

triển của kinh tế Mĩ? 

 A. Áp dụng thành tựu khoa học kỉ thuật. 

 B. Chi phí quốc phòng thấp 

 C. Vai trò điều tiết của nhà nước. 

 D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Câu 6: Đến năm 1950,Tây Âu đạt được thành tựu cơ bản nào khi thực hiện kế hoạch 

Mác san? 

 A. Kinh tế Tây Âu phát triển cạnh tranh với Nhật Bản. 

 B. Làm cho Tây Âu ngày càng lệ thuộc Mĩ. 
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 C. Kinh tế phục hồi đạt mức trước chiến tranh. 

 D. Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính thế giới. 

Câu 7: Mâu thuẫn cơ bản nhất của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là  

 A. Mâu thuẫn giữa giữa giai cấp tư sản với chính quyền thực dân Pháp. 

 B. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. 

 C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. 

 D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với thực dân Pháp và tư sản. 

Câu 8: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu 

 A. giai cấp công nhân đã hoàn toàn tự giác. 

 B. phong trào công nhân bước đầu thắng thế. 

 C. giai cấp công nhân bước đầu chuyển sang tự giác. 

 D. giai cấp công nhân có tinh thần đoàn kết quốc tế. 

Câu 9: Sự kiện đánh dấu thất bại của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam 

 A.Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. 

 B. Sự ra đời của Đảng Cộng sản . 

 C. Sự xuất hiện ba tổ chức Cộng sản. 

 D. Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng. 

Câu 10: Phong trào cách mạng 1930-1931 nêu cao khẩu hiệu 

 A. “Tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình”. 

 B. “Chống đế quốc chống phát xít”. 

 C. “Tich thu ruộng đất của đế quốc việt gian”. 

 D. “ Độc lập dân tộc” , “ruộng đất cho dân cày”. 

Câu 11: Phong trào dân chủ 1936-1939 đã sử dụng hình thức đấu tranh chủ yếu 

 A. Vũ trang, bất hợp pháp.    B. Công khai, hợp pháp. 

 C. Bí mật, bất hợp pháp.    D. Công khai, bí mật. 

Câu 12: Cách mạng tháng Tám năm 1945 phát triển theo hình thái khởi nghĩa: 

 A. Tổng khởi nghĩa trên quy mô cả nước. 

 B. Khởi nghĩa từng phần ở các địa phương. 

 C. Từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa. 

 D. Khởi nghĩa từng phần kết hợp chiến tranh du kích. 

Câu 13: Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam 

mới là 

 A. Căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai.    B. khu giải phóng Việt 

Bắc. 

 C. Căn cứ Cao- Bắc - Lạng                                    D. Căn cứ địa Việt Bắc. 

Câu 14: Việc kí kết Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã chứng 

tỏ  

 A. Sự thỏa hiệp của Đảng và chính phủ ta. 

 B. Sự non yếu trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta. 

 C. Sự mềm dẻo của ta trong phân hóa kẻ thù 
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 D. Chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta. . 

Câu 15: “ Tiêu diệt bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, củng cố và 

mở rộng căn cứ địa Việt Bắc” là  mục tiêu của chiến dịch 

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị.   B. Việt Bắc thu – đông 1947. 

C. Điện Biên Phủ 1954.    D. Biên giới thu – đông 1950. 

Câu 16: Theo Hiệp Định Giơ ne vơ (1954) giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta với Pháp 

là: 

 A. Sông Bến Hải.     B. Sông Gianh 

 C. Sông Hương.     D. Sông Thạch Hãn. 

Câu 17: Bước vào đông - xuân 1953-1954, âm mưu của Pháp – Mĩ là 

 A. giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “ kết thúc chiến tranh trong danh dự” 

 B. giành thắng lợi quân sự để tiếp tục xâm lược Việt Nam. 

 C. giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ 

 D. giành thắng lợi quân sự để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế 

Câu 18: Quân Mĩ vừa vào miền Nam đã mở ngay cuộc hành quân “ tìm diệt” vào  

 A. Đông Nam Bộ    B. Tây Nguyên  

C. Căn cứ Dương Minh Châu  D. Vạn Tường 

Câu 19: Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn đã 

 A. quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 B. thông qua chính sách đối nội đối ngoại của nước Việt nam thống nhất. 

 C. Nhất trí hoàn toàn các chủ trương, biện pháp thống nhất đất nước về mặt Nhà 

nước. 

 D. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất, Ban dự thảo Hiến Pháp 

Câu 20: Điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử diễn ra hai cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc 

Hội 1946 và 1976 là 

 A. Đối mặt với nguy cơ đe dọa của thù trong, giặc ngoài 

 B. Được tiến hành ngay sau những thắng lợi to lớn của dân tộc Việt Nam. 

 C. Tình hình đất nước có những điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội . 

 D. Được sự giúp đở của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại trên thế giới. 

Câu 21: Thỏa thuận chủ yếu nào của Hội nghị Ianta ( thánh 2/1945) đã tạo điều kiện cho 

thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương? 

 A. Quân Anh vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật 

 B. Quân Pháp vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật 

            C. Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

 D. Quân Trung Hoa dân quốc vào Đông Dương giải giáp quân Nhật. 

Câu 22: Mục tiêu thành lập Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN) là 

 A.Chống lại ảnh hưởng của phương Tây về kinh tế       

            B. Chống lại sự xâm lược của Mĩ. 

 C. Phát triển kinh tế, văn hóa, cùng nổ lực chung giữa các nước.   

            D. Hình thành liên minh quân sự để bành trướng thế lực 
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Câu 23: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ La tinh là 

 A. Chống chế độ diệt chủng. 

 B. Chống chế độ độc tài thân Mĩ. 

 C. Chống chế độ phân biệt chủng tộc. 

 D. Chống chủ nghĩa thực dân cũ 

.Câu 24: Từ sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai Bài học 

Việt Nam có thể rút ra là 

 A. Mở rộng hợp tác đầu tư với các nước bên ngoài     

            B. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp dân dụng. 

 C. Tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cao     

            D. Coi trọng yếu tố con người, sức mạnh đoàn kết của nhân dân 

Câu 25: Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam 

Quốc dân đảng là ở 

 A.thành phần tham gia    B. hình thức đấu tranh 

 C. địa bàn hoạt động    D. khuynh hướng cách mạng. 

Câu 26: Nhận xét nào dưới đây đúng với phong trào cách mạng 1930-1931 

 A. Phong trào mang tính triệt để. 

 B. Phong trào mang tính tư sản. 

C. Phong trào mang tính không triệt để 

D. Phong trào mang tính chất phong kiến. 

Câu 27: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (tháng 5/1941) có tầm quan trọng đặc 

biệt đối với cách mạng tháng Tám? 

 A. Đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân. 

 B. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo cách mạng. 

 C. Góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc 

.           D. Đề cao chủ trương dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

Câu 28: Cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 thắng lợi có ý nghĩa: 

 A. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”. 

 B. Khơi dậy tinh thần yêu nước, làm chủ đất nước. 

 C. Nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

 D. Giáng đòn vào âm mưu chia rẽ của kẻ thù. 

Câu 29: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960) giữ vai trò gì 

trong kháng chiến chống Mĩ? 

 A. Lãnh đạo nhân dân miền nam đấu tranh. 

 B. Xây dựng lực lượng cách mạng miền Nam. 

 C. Giữ gìn lực lượng cách mạng chuẩn bị phản công. 

 D. Đoàn kết toàn dân chống đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai. 

Câu 30: Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7/1973) của Đảng nhận định kẻ thù của cách mạng 

miền Nam là 

 A. đế quốc Mĩ và Tập Đoàn Nguyễn Văn Thiệu 
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 B. Đồng minh Mĩ, Mĩ, chính quyền Sài Gòn. 

 C. chính quyền Sài Gòn. 

 D. Mĩ và đồng minh Mĩ. 

Câu 31: Đường lối cách mạng xuyên suốt của Đảng ta từ 1930 đến nay là 

 A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

 B. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

 C. Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng.   

           D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. 

Câu 32: Ý nghĩa quan trọng nhất của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà 

nước? 

 A. Đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. 

 B. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh đất nước. 

C. Góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

 D. Cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế. 

Câu 33: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tác động gì đến tình hình thế giới 

 A. Mĩ ra chiều hướng để Mĩ tiếp tục vươn lên thành siêu cường. 

 B. Mở ra chiều hướng để Liên Xô giải quyết khủng hoảng. 

 C. Mở ra chiều hướng Mĩ và Liên Xô phát triển mạnh về kinh tế. 

 D. Mở ra chiều hướng để giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột. 

Câu 34: Vấn đề cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh tại Hội nghị Ian ta ( tháng 

2/1945) là  

 A. Giải quyết vấn đề các nước phát xít thắng bại 

 B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh . 

 C. Nhanh chống đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. 

 D. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. 

Câu 35: Nội dung nào khẳng định tính đúng đắn trong Cương lĩnh chính trị đâu tiên của 

Đảng? 

 A. Vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề giai cấp. 

 B. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản. 

 C. Tạo ra mối quan hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân. 

 D. Đánh gia sđúng khả năng lãnh đạo của giai cấp vô sản. 

Câu 36: Luận cương chính trị tháng 10/1930 thông qua hai nhiệm vụ chiến lược của cách 

mạng là 

 A. Đánh đổ phong kiến và tay sai. 

 B. Đánh đổ phát xít và tay sai. 

 C. Đánh đổ phong kiến và đế quốc. 

 D. Đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai. 

Câu 37: Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 

trong quá trình hoạt động cách mạng của mình? 

 A. Đều thực chủ trương dùng bạo lực cách mạng. 
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 B. Đều noi theo gương Nhật để tự cường. 

 C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ. 

 D. Đều muốn cứu nước cứu dân. 

Câu 38: Sự kiện đánh dấu bước đầu thắng thế của khuynh hướng vô sản trước khuynh 

hướng tư sản? 

 A. Sự thành lập các tổ chức cách mạng. 

 B. Sự ra đời các tổ chức cộng sản năm 1929. 

 C. Sự ra đời của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

 D. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930 

Câu 39: Vì sao thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 đánh dấu bước phát triển 

nhảy vọt của cách mạng Việt Nam? 

 A. Đã mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do. 

 B. Đã lật đỗ sự tồn tại nghìn năm của chế độ phong kiến. 

 C. Đã lật đỗ ách thống trị của Nhật – Pháp và tay sai. 

D. Đã gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 

Câu 40: Hai nhiệm vụ chiến lược Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra để giữ vững thành 

quả cách mạng tháng Tám 1945 là 

 A. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói. 

 B. Thành lập chính phủ Liên hiệp và thông qua Hiến pháp mới 

 C. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới. 

 D. Quyết tâm chống Pháp xâm lược ở miền Nam và trừng trị bọn tay sai./. 

 

................Hết................ 

 

 

 

ĐÁP ÁN  

1A 2D     3C 4D 5B 6C 7B 8A 9A 10D 

11B 12C 13B 14C 15D 16A 17A 18D 19C 20B 

21C 22C 23B 24D 25D 26A 27B 28C 29D 30A 

31B 32B 33D 34C 35A 36C 37D 38B 39A 40C 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

