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Câu 1[NB]: Sau khi Cách mạng tháng Hai năm 1917 thắng lợi, Nga trở thành nước 

 A. quân chủ.  B. quân chủ lập hiến  

 C. cộng hòa.  D. xã hội chủ nghĩa.  

Câu 2[NB]: Nước nào đã phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ? 

 A. Trung Quốc. B. Liên bang Nga. C. Liên Xô. D. Nhật Bản. 

Câu 3[NB]: Đến nửa sau thế kỉ XX, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á thì ở Đông Bắc Á có 

ba, đó là 

 A. Hàn Quốc, Hồng Công và Đài Loan. B. Nhật Bản, Hồng Công và Đài Loan. 

 C. Hàn Quốc, Hồng Công và Nhật Bản. D. Trung Quốc, Hàn Quốcvà Nhật Bản. 

Câu 4[NB]: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm 

vụ 

A. xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

B. tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít, bảo vệ Tổ quốc. 

C. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 

D. giúp đỡ các nước Đông Âu thành lập nhà nước. 

Câu 5[NB]: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả quan trọng của 

A. cách mạng khoa học – công nghệ. 

B. cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất. 

C. chiến tranh lạnh. 

D. cách mạng công nghiệp. 

Câu 6[NB]: “Góp phần giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột khu vực và quốc tế như giải quyết 

xung đột ở Campuchia, Ănggôla, Đông Timo,..” nói đến 

A. vai trò của Liên hợp quốc.                                   B. hệ quả của việc kết thúc chiến tranh 

lạnh. 

C. kết quả của xu thế toàn cầu hóa.  D. vai trò của cộng đồng ASEAN. 

Câu 7[NB]: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp chú trọng vào các 

ngành 

 A. nông nghiệp và khai thác mỏ. B. công nghiệp dệt và luyện kim. 

 C. luyện kim và khai thác mỏ. D. nông nghiệp và chế tạo máy móc. 

Câu 8[NB]: Các nhân vật như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu,… thuộc giai cấp nào trong xã 

hội Việt Nam? 

 A. Giai cấp công nhân. B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp tiểu tử sản. D. Giai cấp tư 

sản. 

Câu 9[NB]: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam 

do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là 

 A. Độc lập và tự do. B. Độc lập và dân chủ. C. Tự do và bình đẳng. D. Tự do và 

bác ái. 
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Câu 10[NB]: Từ cuối tháng 9 /1940 đến trước ngày 9/3/1945 nhân dân ta sống dưới ách thống 

trị của 

A. phát xít Nhật và thực dân Anh.  B. thực dân Pháp và Mĩ. 

C. phát xít Nhật và Trung Hoa Dân quốc.  D. thực dân Pháp và phát xít Nhật. 

Câu 11[NB]: Khối liên minh công nông được hình thành từ 

 A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931. B. Phong trào cách mạng 1925 – 1930. 

 C. Phong trào cách mạng 1936 – 1939. D. Phong trào cách mạng 1939 – 1945. 

Câu 12[NB]: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” thay bằng “Đánh đuổi phát xít Nhật” được 

nêu ra trong 

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 14 đến 15 – 8 – 1945). 

B. Đại hội Quốc dân Tân Trào (8- 1945). 

C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (11- 1939). 

D. Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945). 

Câu 22 [TH]: Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các 

nước đồng minh trong hội nghị Ianta (2/1945)? 

A. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận. 

B. Chấm dứt chiến tranh, trừng phạt các nước bại trận. 

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

D. Tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 23 [TH]: Biểu hiện nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hóa? 

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 

B. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. 

C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia. 

 D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. 

Câu 24 [TH]: Nội dung nào không đúng về tác động của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai đối với phong trào giải phóng dân tộc? 

A. Là một yếu tố dẫn tới sự ra đời của phong trào “Không liên kết”. 

B. Quyết định xu hướng phát triển của các nước sau khi giành độc lập. 

C. Để lại di chứng cho nhiều nước trong quá trình phát triển sau này. 

D. Làm cho cuộc đấu tranh ở nhiều nước trở nên căng thẳng, phức tạp. 

Câu 25 [TH]: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức cộng sản? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.  B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

C. An Nam Cộng sản đảng.  D. Đông Dương Cộng sản đảng. 

Câu 26 [TH]: Chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, theo dõi và động viên quân dân chiến đấu? 

 A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947. B. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 

1950. 

 C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. D. Chiến dịch Tây Bắc tháng 12 – 1953. 

Câu 27 [TH]: Căn cứ vào đâu để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt 

khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam? 

A. Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 

B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm chính quyền cách mạng. 

C. Cách mạng đã có tổ chức Đảng lãnh đạo, đường lối đúng đắn, thống nhất. 

D.  Đã chấm dứt được tình trạng chia rẻ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam. 

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


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 28 [TH]: Trong thời kì 1954 – 1975, sự kiện nào mở đầu cho quá trình chuyển biến về thế 

và lực của cách mạng miền Nam theo chiều hướng tích cực? 

 A. Nghị quyết 15 của Đảng (1/ 1959). B. Chiến thắng Ấp Bắc (2/1961). 

 C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960). D. Chiến thắng Bình Giã ( 12/1964). 

Câu 29 [TH]: Trong thời kì 1954 – 1975, cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc đóng vai trò 

quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng cả nước vì cuộc cách mạng này đã 

A. làm cho cách mạng cả nước vững mạnh, sau đó đi lên chủ nghĩa xã hội. 

B. hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam. 

C. Làm cho miền Bắc vững mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. 

D. Từng bước làm thất bại các chiến lược toàn cầu của Mĩ. 

Câu 30 [TH]: Ý nào sau đây không phản ánh đúng âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến 

lược “ Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam? 

A. Nhanh chóng tạo ra ưu thế mới về binh lực và hỏa lực có thể áp đảo quân chủ lực của ta 

bằng cuộc hành quân “tìm diệt”. 

B. Cố giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang trở về thế phòng ngự, 

buộc ta phải phân tán nhỏ, hoặc rút về biên giới. 

C. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ của quân giải phóng, các cuộc hành quân 

“tìm diệt” và “bình định” vào “vùng đất thánh Việt cộng”. 

D. Dồn dân lập “Ấp chiến lược” và coi đây là “xương sống” của chiến lược. 

Câu 31 [TH]: Trong thời kì 1954 – 1975,  thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã buộc Mĩ phải 

tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh? 

A. Cuộc Tiến công chiến lược xuân – hè năm 1972. 

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968. 

C. Trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972. 

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 

Câu 32 [TH]: Đặc điểm nước ta sau đại thắng mùa Xuân 1975 là đất nước thống nhất về mặt 

A. tổ chức Nhà nước và thống nhất một phần lãnh thổ. 

B. lãnh thổ song chưa thống nhất về tổ chức Nhà nước. 

C. lãnh thổ và tổ chức Nhà nước. 

D. tổ chức Nhà nước song chưa thống nhất về mặt lãnh thổ. 

Câu 33[VD]: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là: 

 A. cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra trầm trọng 

 B. âm mưu làm bá chủ thế giới của Đức và Nhật Bản. 

 C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc xung quanh vấn đề thuộc địa. 

 D. các nước Anh, Pháp, Mĩ dung dưỡng, nhượng bộ phát xít. 

Câu 34[VD]: Hình thức phát triển của bạo lực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt 

Nam là 

A. có sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

B. giành chính quyền một cách nhanh gọn, ít đổ máu. 

C. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. 

D. kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị. 

Câu 35[VD]: Sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam (1930) là 

A. kết hợp phong trào yêu nước với phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác Lênin. 
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B. soạn thảo Cương lĩnh chính trị, giải quyết nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của cách mạng. 

C. tiến hành hội nghị thành lập Đảng ở nước ngoài. 

D. giữ vai trò triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng. 

Câu 36[VD]: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn 

Ái Quốc? 

A. Nguyễn Ái Quốc tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1917). 

B. Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (6/1919). 

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và 

thuộc địa của Lê-nin (7/1920). 

D. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua, tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập 

Đảng cộng sản Pháp (25/12/1920). 

Câu 37[VDC]: Điểm chung về tình hình của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười (1917) và 

Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945) chứng minh luận điểm nào dưới đây? 

A. Cách mạng là sự nghiệp của liên minh giai cấp công – nông. 

B. Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn. 

C. Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng ngoại xâm. 

D. Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch để xây dựng chính quyền. 

Câu 38[VDC]: Nhận xét nào là không đúng về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

A. Cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình. 

B. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa. 

C. Cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị. 

D. Cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. 

Câu 39[VDC]: Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại 

của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc để đoàn kết toàn dân. 

B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp. 

C. Xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn. 

D. Sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp. 

Câu 40[VDC]: Bài học từ việc kí kết hiệp định Sơ bộ (1946), Giơnevơ (1954), Pari (1973) được 

vận dụng trong hoạt động ngoại giao hiện nay là 

A. nhân nhượng đến cùng để giữ vững hòa bình. 

B. tranh thủ không điều kiện sự giúp đỡ quốc tế. 

C. chỉ đảm bảo nguyên tắc thống nhất đất nước. 

D. không vi phạm chủ quyền quốc gia, dân tộc. 

-----------HẾT---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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MA TRẬN 

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu VD VD cao Tổng  Tỉ lệ 

LSTG 1917 - 1945 1   1 2 5% 

LSTG 1945 - 2000 5 4 1  10 25% 

LSVN 1858 – 1918    1 1 2.5% 

LSVN 1919 – 1930 3 1 2  6 15% 

LSVN 1930 – 1945 4 2 1 1 8 20% 

LSVN 1945 – 1954 3 1  1 5 12.5% 

LSVN 1954 – 1975 2 3   5 12.5% 

LSVN 1975 – 2000 2 1   3 7.5% 

TỔNG 20 

50% 

12 

30% 

4 

10% 

4 

10% 

40 100% 

 

ĐÁP ÁN 

1- C 2- C 3- A 4-A 5-A 

6-A 7- A 8-D 9- A 10-D 

11-A 12- D 13-C 14-D 15-D 

16-C 17-B 18- A 19-D 20-D 

21-C 22-B 23-B 24-B 25-A 

26-B 27-C 28-A 29-C 30-D 

31-B 32-B 33-C 34-C 35-A 

36-C 37-B 38-A 39-C 40- D 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1[NB]: C. 

Sau khi Cách mạng tháng Hai năm 1917 thắng lợi, Nga trở thành nước 
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cộng hòa 

Câu 2[NB]: C  

Liên Xô đã phá vở thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ  vào năm 1949. 

Câu 3[NB]: A  

Đến nửa sau thế kỉ XX, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á thì ở Đông Bắc Á có ba, đó là Hàn 

Quốc, Hồng Công và Đài Loan. 

Câu 4[NB]:A  

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH. 

Câu 5[NB]: A  

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học – công nghệ. 

Câu 6[NB]: A  

Góp phần giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột khu vực và quốc tế như giải quyết xung đột ở 

Campuchia, Ănggôla, Đông Timo,..” nói đến vai trò của Liên hợp quốc.  (SGK12)                             

Câu 7[NB]: A  

Pháp tập trung vào nông nghiệp và khai mỏ. 

Câu 8[NB]:D 

Câu 9[NB]: A 

Câu 10[NB]: D  

(nhân dân chịu cảnh 1 cổ 2 tròng: Pháp, Nhật). 

Câu 11[NB]: A 

Câu 12[NB]: D 

Câu 13[NB]: C 

Đánh dấu bước chuyển là Hội nghị tháng 11.1939. hoàn chỉnh là tháng 5.1941. 

Câu 14[NB]: D 

Để khắc phục nạn dốt: thành lập Nha bình dân học vụ (trước mắt), lâu dài ( xây dựng hệ thống 

giáo dục hoàn chỉnh…) 

Câu 15[NB]: D  

(phần ý nghĩa của chiến dịch biên giới 1950) 

Câu 16[NB]: C 

Với hiệp định sơ bộ ta đuổi được quân Trung Hoa dân quốc về nước. 

Câu 17[NB]: B 

Chổ dựa của chiến tranh đặc biệt là ấp chiến lược và quân đội tay sai. 

Câu 18[NB]: A 

Trọng tâm là đổi mới là kinh tế 

Câu 32 [TH]:B 

Đặc điểm nước ta sau đại thắng mùa Xuân 1975 là đất nước thống nhất về mặt 

lãnh thổ song chưa thống nhất về tổ chức Nhà nước. (SGK- tr.201) 

Câu 33[VD]:C 

Nguyên nhân sâu xa chủ yếu dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là mâu thuẫn 

giữa các nước đế quốc xung quanh vấn đề thuộc địa. 

Câu 34[VD]:C 

Hình thức phát triển của bạo lực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là đi từ khởi 

nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. 
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Câu 35[VD]:A 

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp 3 yếu tố: Chủ nghĩa Mác lenin + phong trào công 

nhân + phong trào yêu nước (là sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc). 

Câu 36[VD]:C 

Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo của Leenin đã tìm ra con đường cứu nước cho CMVN là đi 

theo con đường cách mạng vô sản. 

Câu 37[VDC]:B 

Sau cách mạng tháng Tám và cách mạng tháng Mười, tình hình trong nước gặp rất nhiều khó 

khăn nên giành chính quyền đã có, giữ chính quyền càng khó hơn. 

Câu 38[VDC]:A 

Cách mạng Tháng Tám không đấu tranh bằng phương pháp hòa bình. 

Câu 39[VDC]:C 

Để cách mạng giành thắng lợi cần: giai cấp lãnh đạo và đường lối đấu tranh. 

Câu 40[VDC]: D 

Bài học từ việc kí kết hiệp định Sơ bộ (1946), Giơnevơ (1954), Pari (1973) được vận dụng trong 

hoạt động ngoại giao hiện nay là không vi phạm chủ quyền quốc gia, dân tộc.( Sơ bộ: mềm dẽo 

về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc (không vi pham chủ quyền quốc gia, dân tộc; Giownevo, 

Pari: các nước phải cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản:độc lập, chủ quyền, ..) 
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