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TRƯỜNG THPT LAO BẢO 

 

ĐỀ THI THỬ 

KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 

Môn thi: Lịch sử 

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)  

(40 câu trắc nghiệm) 
 

 

Câu 1: Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất (1914), trong đó Phan 

Bội Châu và Phan Châu Trinh là những nhân vật tiêu biểu, theo khuynh hướng nào? 

A. Dân chủ vô sản.    B. Cách mạng vô sản.     C. Phong kiến.   D. Dân chủ tư sản. 

Câu 2: Hoàn cảnh lịch sử mới mang tính chủ quan để Đảng ta đề ra đường lối đổi mới? 

A. Đất nước đạt nhiều thành tựu đáng kể song lại lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

B. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã làm thay đổi tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước. 

C. Cuộc khủng hoảng toàn diện ở Liên Xô và Đông Âu. 

D. Đất nước đạt nhiều thành tựu vượt bậc nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của nhân dân. 

Câu 3: Vì sao thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy 

bay B52 từ 18 đến hết ngày 29/12/1972 là “Điện Biên Phủ trên không”? 

A. Vì sau thắng lợi này, Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ và trao trả độc lập cho Việt Nam. 

B. Vì thắng lợi này diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ và có ý nghĩa như trận Điện Biên Phủ năm 

1954. 

C. Vì thắng lợi này diễn ra trên bầu trời của Hà Nội và Hải phòng và có ý nghĩa như trận Điện Biên Phủ 

năm 1954. 

D. Vì ta giành được thắng lợi quyết định trên bầu trời Điện Biên phủ. 

Câu 4: . … ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu 

nước. Trong dấu … là 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. An Nam cộng sản đảng. 

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn. D. Đông Dương cộng sản đảng. 

Câu 5: Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào? 

A. Mặt trận Việt Minh. B. Mặt trận phản đế Đông Dương. 

C. Mặt trận Liên Việt. D. Mặt trận Đồng minh. 

Câu 6: Hoàn cảnh nào buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam ở Hội nghị Pa-ri? 

A. Thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. 
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B. Bị đánh bất ngờ trong cuộc tiến công chiến lược Mậu Thân năm 1968. 

C. Thất bại trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai. 

D. Thất bại trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng. 

Câu 7: Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì? 

A. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam. B. Dùng người Việt đánh người Việt. 

C. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.  D. Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam. 

Câu 8: Cờ đỏ sao vàng và bài hát “Tiến quân ca” được chọn làm Quốc kỳ và Quốc ca nước ta tại sự kiện 

lịch sử nào? 

A. Tại kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976. 

B. Hội nghị lần thứ 24 của BCHTW Đảng tháng 9 năm 1975. 

C. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tháng 11 năm 1975. 

D. Ngay sau khi đất nước được thống nhất. 

Câu 9: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968? 

A. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

B. Buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Pari. 

C. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

D. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ. 

Câu 10: Trước ngày 6/3/1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì? 

A. Hòa với Pháp để đuổi Trung Hoa dân quốc. 

B. Hòa với Trung Hoa dân quốc để đánh Pháp. 

C. Hòa với Pháp và Trung Hoa dân quốc. 

D. Đánh cả Pháp và Trung Hoa dân quốc. 

Câu 11: Ngày 22/12/1944, một lực lượng vũ trang của ta đã ra đời, đó là 

A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. B. Việt Nam cứu quốc quân. 

C. Việt Nam giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Câu 12: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là 

A. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920). 

B. đưa bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai (1919). 

C. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 

D. đọc luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920). 
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Câu 13: “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 của thế kỉ XX…” Đó là thắng lợi nào? 

A. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” 1972. 

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. 

C. Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954. 

D. Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954 – 1975. 

Câu 14: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái 

Quốc soạn thảo là gì? 

A. Độc lập dân tộc và dân chủ.  B. Độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân. 

C. Độc lập dân tộc và tự do.  D. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Câu 15: Ý nào sau đây không phải là điểm giống nhau trong nội dung của Cương lĩnh do Nguyễn Ái Quốc 

soạn thảo và Luận cương do Trần Phú soạn thảo? 

A. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng là chống phong kiến. 

B. Đi từ cách mạng tư sản dân quyền tiến thẳng lên con đường XHCN. 

C. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo của cách mạng. 

D. Công nhân và nông dân là động lực thúc đẩy cách mạng phát triển. 

Câu 16: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” có điểm gì khác cơ bản so với “Chiến tranh đặc biệt”? 

A. Sử dụng các trang thiết bị, vũ khí của Mĩ. 

B. Quân Mĩ và quân đồng minh giữ vai trò quyết định. 

C. Quân đội Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất. 

D. Lực lượng quân ngụy  giữ vai trò quan trọng. 

Câu 17: Biện pháp lâu dài mà Chính phủ đã đề ra để giải quyết nạn đói sau khi Cách mạng tháng Tám 

thành công là 

A. lập “Hũ gạo cứu đói, tổ chức “Ngày đồng tâm”. 

B. phát động phong trào xây dựng “Quỹ độc lập”. 

C. thành lập Nha Bình dân học vụ. 

D. kêu gọi nhân dân tăng gia sản xuất. 

Câu 18: “… Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, 

thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh tất 

cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”. Đây là đoạn trích trong tác 

phẩm nào? 
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A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến. 

C. Kháng chiến nhất định thắng lợi. D. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam. 

Câu 19: Hiểu như thế nào về “Ấp chiến lược”? 

A. Là một mô hình xây dựng kinh tế - xã hội do Mĩ trực tiếp quản lí ở vùng đô thị ở miền Nam. 

B. Là một loại trại tập trung trá hình được dựng lên để kiểm soát, kìm kẹp nhân dân, thực hiện “tát 

nước bắt cá”, đánh phá tận gốc phong trào đấu tranh cách mạng miền Nam. 

C. Là nơi tập trung quản lí hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại của chính 

quyền Sài Gòn ở miền Nam. 

D. Là một chính sách nhằm cướp lại ruộng đất của nhân dân ta, tạo điều kiện cho các thế lực địa chủ 

ở miền Nam phát triển, làm chỗ dựa xã hội cho chính quyền Diệm. 

Câu 20: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được Đảng ta đề ra là 

A. toàn đảng, toàn quân, toàn dân, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ của quốc tế. 

B. toàn dân, toàn diện, thần tốc, bất ngờ, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

C. toàn dân, toàn quân, thần tốc, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ của quốc tế. 

D. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ của quốc tế. 

Câu 21: Hình thái của khởi nghĩa được chỉ ra trong Hội nghị trung ương VIII (5/1941) là 

A. kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị, ngoại giao. 

B. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

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

D. đi từ biểu tình thị uy tiến lên khởi nghĩa vũ trang. 

Câu 22: Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng trong thời kì chống Mĩ cứu nước là gì? 

A. Tiến hành đồng thời cách mạng tư sản ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

B. Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng tư sản ở 

miền Bắc. 

C. Tiến hành đồng thời các nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 

miền Bắc. 

D. Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 

miền Bắc. 

Câu 23: Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì? 

A. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, hổ trợ cho cách mạng miền Nam. 

B. Miền Bắc xây dựng CNXH, chi viện cho miền Nam, miền Nam tiến hành cách mạng dân chủ nhân 

dân, bảo vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà. 
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C. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam chống Mĩ - Ngụy. 

D. Miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, tiến tới thống nhất 

nước nhà. 

Câu 24: Đêm 19/12/1946 đã diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Việt Nam? 

A. Mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp. 

B. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. 

C. Hiệp định sơ bộ được kí kết giữa ta và Pháp. 

D. Trung Hoa dân quốc rút ra khỏi nước ta. 

Câu 25: Để chuẩn bị về mặt tổ chức cho cách mạng Việt Nam, năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã 

thành lập tổ chức 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

B. Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức. 

C. Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh. 

D. Đông Dương Cộng sản đảng. 

Câu 26: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự hợp nhất của ba tổ chức cộng sản nào? 

A. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng. 

B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân 

Đảng. 

C. Việt Nam Quốc dân đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Động Dương Cộng sản đảng. 

Câu 27: Bài học mà phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại cho cách mạng Việt Nam giai 

đoạn sau này là 

A. về công tác tư tưởng và xây dựng khối liên minh công nông. 

B. về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. 

C. về tổ chức quần chúng chớp thời cơ giành chính quyền. 

D. về lôi kéo hoặc trung lập kẻ thù của cách mạng. 

Câu 28: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước 

ta là 

A. chiến thắng của phe Đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. 

B. có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

C. có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm, qua ba cao trào cách mạng. 
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D. truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, anh dũng, kiên cường, bất khuất. 

Câu 29: Đâu không phải là các kế hoạch chiến tranh mà Pháp đã thực hiện ở Việt Nam từ năm 

1945 đến năm 1954? 

A. Kế hoạch Rơ-ve.    B. Kế hoạch Nava. 

C. Kế hoạch Sta-lây – Tây-lo.   D. Kế hoạch Đơ Lát đơ Tát-xi-nhi. 

 

Câu 30: Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1973 thường được gọi là giai đoạn phát triển “thần kì” của nền 

kinh tế Nhật Bản vì 

A. Nhật Bản đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ. 

B. Nhật Bản trở thành nước có nền kinh tế công thương nghiệp phát triển bậc nhất ở châu Á. 

C. Nhật Bản xây dựng được nhiều công trình thế kỉ. 

D. Nhật Bản vươn lên trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 

Câu 31: Đáp án nào không phải là hoàn cảnh dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN 

A. Sau khi giành được độc lập, các nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát 

triển. 

B. Xu thế chung của thế giới với sự ra đời của những tổ chức hợp tác mang tính khu vực. 

C. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. 

D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với thắng lợi thuộc về các nước Đồng minh. 

Câu 32: Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của 

A. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. B. quá trình thống nhất thị trường thế giới. 

C. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. D. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. 

Câu 33: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là 

A. Liên Xô. B. Anh. C. Mĩ. D. Nhật Bản. 

Câu 34: Yếu tố được coi là “chìa khóa” trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có thể áp dụng cho Việt 

Nam trong thời kì Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước hiện nay là 

A. cải cách giáo dục.    B. cải cách kinh tế. 

C. ổn định chính trị.    D. tăng cường sức mạnh quân sự. 

Câu 35: Sự kiện ngày 11/9/2001 tác động đến thế giới như thế nào? 

A. Đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa khủng bố trên phạm vi toàn thế giới. 

B. Đặt các quốc gia – dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố. 

C. Mở ra thời kì mà cả thế giới được chung sống trong hòa bình, không còn chiến tranh. 

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  

D. Báo hiệu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. 

Câu 36: Vai trò của Liên hợp quốc là 

A. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

C. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.  D. một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu 

tranh. 

Câu 37: Năm 1975, sự kiện nào đã đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa 

của nó cơ bản bị tan rã? 

A. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập. 

B. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la giành được độc lập. 

C. Nước Cộng hòa Nam Phi ra đời. 

D. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ. 

Câu 38: Đâu là điểm giống nhau trong những nguyên nhân phát triển kinh tế của ba nước Mĩ, Tây Âu, 

Nhật Bản trong giai đoạn 1945 – 1973? 

A. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào trong sản xuất. 

B. Tận dụng tốt các cơ hội từ bên ngoài để phát triển kinh tế. 

C. Thu được nhiều quyền lợi từ Chiến tranh thế giới thứ hai. 

D. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Câu 39: Đâu không phải là tình hình khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc gia. 

B. Trung Quốc lần lượt thu hồi Đài Loan, Ma Cao, Hồng Công. 

C. Đài Loan, Hồng Công, Hàn Quốc trở thành những “con rồng” kinh tế châu Á. 

D. Nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới. 

Câu 40: Từ năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, Mĩ đã 

A. ra sức thiết lập trật tự thế giới “một cực”. 

B. cắt đứt viện trợ cho các nước Tây Âu. 

C. cùng với Nga tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. 

D. kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố. 
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Đáp án 

 

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

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

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

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