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NĂM 2020 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ 

 
Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên thủ của những quốc gia nào dưới đây? 

A. Anh, Pháp, Mĩ. 

B. Anh, Pháp, Đức. 

C. Liên Xô, Mĩ, Anh. 

D. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc. 

Câu 2. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì dưới đây trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật? 

A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. 

B. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

D. Phóng tàu vũ trụ đưa I. Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

Câu 3. “Phương án Maobatton” ở Ấn Độ được thực dân Anh thực hiện trên cơ sở nào? 

A. Theo vị trí địa lý. 

B. Theo ý đồ của thực dân Anh. 

C. Nguyện vọng của nhân dân Ấn Độ. 

D. Tôn giáo: Ấn Độ giáo và Hồi giáo. 

Câu 4. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi" vì 

A. châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".             

B. có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập. 

C. tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập. 

D. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất. 

Câu 5. Quốc gia nào dưới đây khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai? 

A. Anh.  

B. Mĩ.  

C. Liên Xô.   

D. Nhật Bản. 

Câu 6. Ngoài liên minh chặt chẽ với Mĩ, Nhật Bản vẫn coi trọng quan hệ với Tây Âu và chú 

trọng phát triển quan hệ với các nước 

A. Nam Á. 

B. Mĩ Latinh. 

C. Đông Nam Á. 

D. Đông Bắc Á. 

Câu 7. Sự kiện nào dưới đây gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc khi ở Liên Xô? 

A. Tham dự đại hội lần IV của Quốc tế cộng sản. 

B. Tham dự đại hội lần V của Quốc tế cộng sản. 

C. Tham dự đại hội lần VI của Quốc tế cộng sản. 

D. Tham dự đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản. 

Câu 8. Sự kiện quốc tế nào dưới đây có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến 

tranh thế giới nhất? 

A. Cách mạng tháng Mười Nga (1917). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6-1919). 

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo luận cương của Lê nin (7-1920). 
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D. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội   

Câu 9. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo 

được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là 

A. văn kiện của Đảng. 

B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng. 

C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Câu 10. Mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 được Đảng ta xác định là gì? 

A. Đánh đổ đế quốc - phát xít.  

B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng. 

C. Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 

D. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc. 

Câu 11. Sự kiện lịch sử nào dưới đây đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử cách mạng Việt 

Nam? 

A. Thắng lợi trong phong trào 1930-1931.    

B. Thắng lợi trong phong trào dân chủ 1936-1939. 

C. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

D. Thắng lợi của khởi nghĩa từng phần (tháng 3giữa 8-1945). 

Câu 12. Ngày 23-9-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì dưới đây? 

A. Pháp mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam kỳ.  

B. Pháp chính thức xâm lược Việt Nam lần thứ hai.                    

C. Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở Nam bộ.                         

D. Pháp tấn công đoàn mít tinh mừng ngày Độc lập ở Sài Gòn.                 

Câu 13. Khi thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc vào thu đông 1947, Đảng ta đã có chỉ thị 

A. “đánh nhanh thắng nhanh”. 

B. “ phải phòng ngự trước, tiến công sau”. 

C. “ phải thực hiện tiến công chiến lược lên biên giới”. 

D. “ phải phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp”. 

Câu 14. Ngày 17-1-1960 tại Bến Tre bùng nổ phong trào đấu tranh nào dưới đây? 

A. Đồng khởi. 

B. Trừ gian diệt ác. 

C. Chống bình định. 

D. Phá ấp chiến lược. 

Câu 15. “Chiến tranh cục bộ” từ giữa năm 1965 là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, 

được tiến hành bằng lực lượng  

A. quân Mĩ, đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.  

B. quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ.  

C. quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.   

D. quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.  

Câu 16. Ngày nay, ngày kỉ niệm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga được lấy là ngày 

nào sau đây? 

A. 10-10.                              B. 24-10.                      C. 25-10.                    D. 7-11. 

Câu 17. Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào dưới đây không được xem là nguyên tắc hoạt động 

của tổ chức ASEAN? 

A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. 

C. Chỉ sự dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên.  
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D. Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội. 

Câu 18. Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây đã thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển sau chiến tranh 

thế giới thứ hai? 

A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế.  

B. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú.  

C. Nhờ áp dụng những thành tựu KHKT của thế giới.          

D. Nhờ trình độ tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao.  

Câu 19. Nguyễn Ái Quốc vai trò gì trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 1-1930?   

A. Đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng. 

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

C. Soạn thảo Luận cương chính trị để hội nghị thông qua. 

D. Chủ trì hội nghị, soạn thảo và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.                                                                       

Câu 20. Phong trào đấu tranh nào dưới đây là tiêu biểu trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 

1939? 

A. Phong trào đấu tranh nghị trường. 

B. Phong trào Đông Dương Đại hội. 

C. Phong trào đón Gôđa đầu năm 1937. 

D. Cuộc mít tinh ngày 1/5/1938 ở Hà Nội. 

Câu 21. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là 

A. chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta. 

B. cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta đã giành thắng lợi. 

C. buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta. 

D. chứng tỏ khả năng quân và dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công của Pháp. 

Câu 22. Trước tình thế sa lầy của Pháp ở Đông Dương (1950-1953), Mĩ đã có hành động gì? 

A. Bắt đầu can thiệp vào Đông Dương. 

B. Từng bước can thiệp sâu vào Đông Dương. 

C. Chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. 

D. Cấu kết với các thế lực phản động từng bước can thiệp vào Đông Dương. 

Câu 23. Nội dung nào sau đây không đúng với ý nghĩa của cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 

1968? 

A. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ. 

B. Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh.  

C. Chấm dứt phá hoại Miền Bắc. 

D. Ký hiệp định Pari. 

Câu 24. Hoàn cảnh lịch sử nào sau đây tạo nên sự thay đổi căn bản trong so sánh lực lượng có 

lợi cho cách mạng miền Nam kể từ đầu năm 1973? 

A. Mĩ tuyên bố ngừng ném bom đánh phá hoàn toàn miền bắc. 

B. Mĩ kí Hiệp định Pari và rút quân đội ra khỏi nước ta. 

C. Mĩ kí Hiệp định Viêng Chăn lập lại hòa bình ở Lào 

D. Vùng giải phóng của ta được mở rộng và lớn mạnh. 

Câu 25. Vì sao trong giai đoạn đầu của thời kì đổi mới (1986-1990), Đảng ta chủ trương thực 

hiện Ba chương trình kinh tế lớn? 

A. Để giải quyết nhu cầu về lương thực-thực phẩm-hàng tiêu dùng cho nhân dân. 

B. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lương thực- thực phẩm-hàng tiêu dùng. 

C. Để giải quyết nhu cầu về thu nhập và việc làm cho người lao động. 

D. Để tận dụng lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.  

Câu 26. Thắng lợi quân sự nào dưới đây chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?  
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A. Chiến thắng Ấp Bắc. 

B. Chiến thắng Bình Giã. 

C. Chiến thắng Vạn Tường. 

D. Chiến thắng Đồng Xoài. 

Câu 27. Tính đúng đắn, linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng qua chủ trương, kế hoạch giải phóng 

hoàn toàn miền Nam được thể hiện ở nội dung cơ bản nào dưới đây? 

A. Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn. 

B. Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để giải phóng miền Nam trong năm 1975. 

C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. 

D. Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giảm bớt 

sự tàn phá của chiến tranh. 

Câu 28. Vì sao việc thực hiện chính sách kinh tế mới ( NEP ) lại bắt đầu từ nông nghiệp ? 

A. Vì nông dân chiến tuyệt đối trong xã hội. 

B. Vì nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong xã hội. 

C. Vì chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình. 

D. Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước. 

Câu 29. Yếu tố nào dưới đây làm thay đổi chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mĩ khi bước 

sang thế kỉ XXI? 

A. Phong trào li khai. 

B. Chủ nghĩa khủng bố. 

C. Sự suy thoái về kinh tế. 

D. Xung đột sắc tộc, tôn giáo. 

Câu 30. Nét đặc trưng của nền văn hóa của Nhật Bản mà đến ngày nay vẫn còn duy trì? 

A. Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. 

B. Kết hợp giữa hoa đạo, trà đạo với kiếm đạo. 

C. Kết hợp giữa thơ, nhạc họa với kiến trúc. 

D. Kết hợp giữa kiếm đạo và trà đạo. 

Câu 31. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của nhân tố nào dưới đây? 

A. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào yêu nước. 

B. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào công nhân. 

C. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào đấu tranh của nhân dân. 

D. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với  phong trào yêu nước và phong trào công nhân. 

Câu 32. Hạn chế của "Luận cương chính trị" (10-1930) so với "Cương lĩnh chính trị" (1-1930) là  

A. mang tính chất hữu khuynh, giáo điều. 

B. nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. 

C. chưa vạch ra đường lối cụ thể cho cách mạng Việt Nam. 

D. chưa thấy được vai trò của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam. 

Câu 33. Tính chủ động của quân ta và Pháp trong hai chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947, Biên 

Giới 1950 là 

A. Pháp đều chủ động đánh ta. 

B. ta đều chủ động đánh Pháp. 

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

D. Pháp chủ động trong chiến dịch Biên giới, ta chủ động trong chiến dịch Việt Bắc. 

Câu 34. Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949 và kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi năm 1950 

là gì? 

A. Bảo vệ chính quyền tay sai do Pháp lập ra. 

B. Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh. 

C. Thể hiện sức mạnh quân sự của Pháp. 
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D. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

Câu 35. Ý nghĩa lớn nhất của thắng lợi ở chiến dịch Tây Nguyên là gì? 

A. Từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên, ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh. 

B. Giải phóng được Tây Nguyên rộng lớn, phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn 

miền Nam. 

C. Từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên, phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn 

miền Nam. 

D. Đẩy quân đội Sài Gòn vào thế tuyệt vọng, phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên 

toàn miền Nam. 

Câu 36. Vì sao Đảng chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy Xuân năm 1975? 

A. Tây Nguyên là địa bàn quan trọng, lực lượng địch quá mỏng, lực lượng ta mạnh. 

B. Tây Nguyên là địa bàn xa chiến trường chính, lực lượng địch ở đây mỏng và bố phòng sơ hở. 

C. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, nhưng do nhận định sai hướng tiến công của ta 

địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. 

D. Đẩy quân đội Sài Gòn vào thế tuyệt vọng, phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên 

toàn miền Nam. 

Câu 37. Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925 là gì? 

A. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam (1/1930). 

B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 

D. Quá trình thực hiện chủ trương “ Vô sản hóa”.  

Câu 38. Đánh giá nào dưới đây là đúng về việc xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách 

mạng Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 – 1936)? 

A. Hội nghị đã giải quyết được mâu thuẫn trước mắt của dân tộc. 

B. Đảng đã xác định được chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc. 

C. Phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Đông Dương và thế giới lúc bấy giờ. 

D. Hội nghị đã xác định được mục tiêu trước mắt của cách mạng nước ta. 

Câu 39. Bài học kinh nghiệm cơ bản được Đảng ta rút ra trong thời kì đầu đổi mới là gì? 

A. Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại hòa bình. 

B. Tranh thủ sự giúp đở của các nước trong khu vực.  

C. Duy trì môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.  

D. Huy động cả hệ thống chính trị vào công cuộc đổi mới.  

Câu 40. Nhận xét nào dưới đây là đúng với tác động của chủ trương “vô sản hóa” đối với phong 

trào công nhân?  

A. Phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác.  

B. Phong trào công nhân đã chuyển biến mạnh mẽ về chất. 

C. Phong trào công nhân có bước tiến mới tăng nhanh về số lượng. 

D. Phong trào công nhân có bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự liên kết chặt chẽ hơn. 

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TN THPT MÔN LỊCH SỬ NĂM 2020 

 

CÂU  ĐÁP ÁN CÂU  ĐÁP ÁN CÂU  ĐÁP ÁN CÂU  ĐÁP ÁN 

1 C 11 C 21 C 31 D 

2 D 12 B 22 B 32 B 

3 D 13 D 23 D 33 C 

4 B 14 A 24 B 34 D 

5 B 15 A 25 A 35 C 

6 C 16 D 26 A 36 C 

7 B 17 C 27 D 37 A 

8 A 18 C 28 C 38 C 

9 D 19 D 29 B 39 D 

10 C 20 D 30 A 40 D 
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