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TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG 

ĐỀ THI MINH HỌA TỐT NGHIỆP THPT NĂM 

2020 

Bài thi: Khoa học xã hội;  

Môn: LỊCH SỬ 

(Đề gồm có 04  trang)  

 

Câu 1:Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong Hiến 

chương là 

A. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các nước. 

B. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. 

C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

D. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

Câu 2: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực nhờ cuộc 

cách mạng nào dưới đây? 

A. Cách mạng công nghiệp.                B. Cách mạng chất xám. 

C. Cách mạng công nghệ.    D. Cách mạng xanh. 

Câu 3:Năm 1961 diễn ra sự kiện nào quan trọng ở Liên Xô? 

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.             B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

C.Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất.      D. Đưa con người lên thám hiểm Mặt 

Trăng. 

Câu 4:Chiến thắng được coi là trận “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ 

mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam là 

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).                      B. Bình Giã (Bà Rịa). 

C. An Lão (Bình Đinh).                               D. Trà Bồng (Quảng Ngãi. 

Câu 5: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại 

Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của các nước 

A. Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Brunây. 

B. Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Xingapo,  Philippin. 

C. Inđônêxia, Thái Lan,  Xingapo, Brunây, Philippin. 

D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Mianma, Philippin. 
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Câu 6:Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai là 

A. áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật. 

B. chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp. 

C. không tập trung cho chạy đua vũ trang. 

D. giá nguyên liệu rẻ từ các nước thế giới thứ ba. 

Câu 7:Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng 

A.  vô sản.                                                                B. xã hội chủ nghĩa. 

C.  tư sản.                                                                 D. phong kiến. 

Câu 8:Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là 

A. báo Người cùng khổ.                          B. báo Đời sống công nhân. 

C. báo Nhân đạo.                                                   D. báo Thanh niên 

Câu 9:Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là 

A. Lê Hồng Phong.     B. Trường Chinh.   

C. Trần Phú.      D. Hà Huy Tập. 

Câu 10:Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng (2/1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt 

động công khai với tên mới là 

A. Đảng cộng sản Đông Dương.   B. Đảng cộng sản Việt Nam. 

C. Đảng lao động Việt Nam.    D. Đảng Dân chủ Việt Nam 

Câu 11: Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90 (thế kỉ XX), kinh tế nhiều nước tư bản Tây Âu 

lâm vào tình trạng suy thoái, phát triển không ổn định  

A. do tác động của khủng hoảng năng lượng thế giới. 

B. do sự hợp tác không hiệu quả trong khuôn khổ các nước Tây Âu. 

C. do không còn nhận được sự viện trợ kinh tế của Mĩ. 

D. do sự cạnh tranh khốc liệt của Mĩ và Nhật Bản. 

Câu 12: Đến năm 1968, Nhật Bản đã vươn lên trở thành 

A. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. 

B. cường quốc kinh tế tư bản, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). 

C. nước đế quốc quân phiệt với hệ thống thuộc địa rộng lớn. 
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D. trung tâm công nghiệp – quốc phòng duy nhất của thế giới. 

Câu 13: Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được 

ký kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào? 

A. Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu. 

B. Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng. 

C. Đánh dấu sự tái thống nhất nước Đức. 

D. Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phe ở châu Âu. 

Câu 14:Cương lĩnh chính trị (2-1930) đã xác định lãnh đạo cách mạng Đông Dương là 

giai cấp nào? 

A.Nông dân.    B.Tư sản.   C.Tiểu tư sản.   D.Công 

nhân. 

Câu 15:Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, chính phủ Việt Nam đã thực hiện 

chủ trương gì đối với quân Trung Hoa Dân quốc? 

A. Hòa hoãn, tránh xung đột.    B. Vừa đánh, vừa đàm. 

C. Đối đầu trực tiếp về quân sự.   D. kiên quyết kháng chiến. 

Câu 16:Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường nào? 

A. Cải cách kinh tế, xã hội    B. Duy tân để phát triển đất nước 

C. Bạo lực để giành độc lập dân tộc .  D. Đấu tranh chính trị kết hợp 

đấu tranh vũ trang 

Câu 17: Chiến thắng nào của ta đã tạo thế và lực để chuyển sang Tổng tiến công và nổi 

dậy trên toàn miền Nam? 

A. Chiến thắng Phước Long  B. Chiến thắng Tây Nguyên. 

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh  D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng 

Câu 18: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự 

thành lập các tổ chức cộng sản nào? 

A. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng. 

B. An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

C. Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

D. Đông Dương Cộng sản đảng và Tân Việt Cách mạng đảng. 
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Câu 19:Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước trở thành một người 

cộng sản là 

A. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

B. gia nhập Quốc tế Cộng sản. 

C. thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

Câu 20: Đối tượng của cách mạng được xác định trong  Cương lĩnh chính trị (2/1930) là 

A. phong kiến, đế quốc.                                 

B. đế quốc, tư sản phản cách mạng. 

C. thực dân Pháp và tư sản mại bản.                

D. đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng. 

Câu 21::“ Xương sống” của chiến lược “ chiến tranh đặc biệt”   ( 1961 -1965) là 

A. ngụy quân Sài Gòn.                         B. ngụy quyền Sài Gòn 

C. hệ thống ấp chiến lược.                   D. hệ thống “cố vấn Mỹ” 

Câu 22: Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chiến lược “Việt Nam hóa chiến 

tranh” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam? 

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

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

C. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh Việt Nam được kí kết. 

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

Câu 23: Nguyên nhân quyết định để Đảng cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới 

năm 1986 là 

A. cuộc khủng hoảng ở Liên Xô ngày càng trầm trọng. 

B. tác động của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. 

C. thành công của cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. 

D. đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế- xã hội. 

Câu 24:Sự kiện đánh dấu Việt Nam hoàn thành thống nhất đât nước về mặt nhà nước là 

A. đại thắng mùa Xuân năm 1975.    

B. tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI (1976). 

C. kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976). 

D. hội nghị Hiệp thương chính trị tại Sài Gòn (1975). 

Câu 25: Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của Phong trào cách mạng 1930-1931 vì đã 
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A.làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước. 

B.khẳng định chính quyền làm chủ của nông dân ở nông thôn cả nước. 

C.thành lập được chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân. 

D.đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai trên cả nước. 

Câu 26: Mục tiêu đấu tranh trước mắt được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định trong 

thời kì 1936-1936 là chống  

A. đế quốc và phong kiến     B. bọn phản động thuộc địa tay sai 

C. đế quốc phát xít Pháp, Nhật   D. phát xít Nhật và tay sai 

Câu 27:Trong Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã giành chính quyền từ tay 

A.  phát xít Nhật và bọn phong kiến tay sai.          B.  Pháp – Nhật và bọn phong 

kiến tay sai. 

C.  đế quốc Mĩ và phong kiến tay sai.D.  Pháp và bọn phong kiến tay sai 

Câu 28: Thuận lợi cơ bản nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? 

A. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.    

B. Chủ nghĩa phát xít bị đánh bại. 

C. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.  

D. Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao 

Câu 29:Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 của quân ta đã   

A. bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava. B. buộc pháp chấp nhận thất bại. 

C. đưa ta chuyển bại thành thắng.  D. đánh bại hoàn toàn kế hoạch Nava. 

Câu 30:Hình thức mặt trận nào được thành lập theo quyết định của Hội nghị Ban chấp 

hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939)? 

A. Mặt trận Thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương. 

B. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 

C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 

D. Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương. 

Câu 31: Bước vào thế kỉ XXI xu thế chung của thế giới hiện nay là 

A. hòa bình, ổn định cùng hợp tác, phát triển. 

B. cạnh tranh quyết liệt trên các lĩnh vực . 
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C. thiết lập trật tự thế giới “ một cực” của các cường quốc. 

D. hòa nhập mà không hòa tan về văn hóa. 

Câu 32: Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới 

thứ hai là 

A. trở thành các quốc gia độc lập.       

B. trở thành khu vực năng động nhất trên thế giới.   

C. có nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước.             

D. trở thành các nước công nghiệp mới 

Câu 33:Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội lần thứ VI (1986) là 

A.thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

B.không thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn. 

C. đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

D.bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN tiến thẳng lên xây dựng CNXH 

Câu 34:Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận 

A. các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.  

B. quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương.  

C. quyền tổ chức tổng tuyển cử tự do.  

D. quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. 

Câu 35:Yếu tố quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Sự trưởng thành của các lực lượng cách mạng.     

B. Thất bại của chủ nghĩa phát xít. 

C. Sự suy yếu của các nước đế quốc      

D.Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á 

Câu 36: Đặc điểm của phong trào Cần Vương cuối TK XIX là 

A. phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 

B.phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.  

C. phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến. 

D. phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân. 
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Câu 37:Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 

Việt Nam? 

A. Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc. 

B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình. 

C. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình. 

D. Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét. 

Câu 38: Điểm chung của Hội nghị tháng 11/ 1939 và Hội nghị tháng 5/1941 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thể hiện ở nội dung nào? 

A. Nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc. 

B. Thực hiện khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 

C. Xác định kẻ thù là phát xít Nhật và tay sai. 

D. Nhiệm vụ chủ yếu là đòi tự do, dân chủ.  

Câu 39: Điểm khác biệt cơ bản trong cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng 

Sài Gòn (8/1925) so với các cuộc đấu tranh của công nhân trước đó là  

A. đã diễn ra dưới hình thức bãi công. 

B. đã đưa đến sự ra đời của tổ chức “Công Hội”. 

C. có sự kết hợp mục tiêu chính trị và mục tiêu kinh tế. 

D. có sự kết hợp mục tiêu chống đế quốc và phong kiến. 

Câu 40: Điểm khác biệt căn bản về phương châm tác chiến của ta khi mở chiến dịch 

Điện Biên Phủ năm 1954 so với cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là 

gì? 

A. Đánh chắc thắng vào nơi tập trung binh lực lớn nhất của Pháp. 

B. Đánh vào nơi quan trọng mà quân Pháp sơ hở. 

C. Đánh tiêu hao vào nơi quan trọng của Pháp. 

D. Đánh thần tốc vào nơi tập trung binh lực lớn nhất của Pháp. 
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SỞ GDĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG 

 

ĐÁP ÁN 

 (Đáp án gồm có 01 trang) 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA TỐT NGHIỆP THPT NĂM 

2020 

Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: LỊCH SỬ 

MÔN: LỊCH SỬ 12 

(Mỗi câu đúng: 0,25 điểm. Tổng số điểm: 10,0) 

 

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN GHI CHÚ 

1 C 21 C  

2 D 22 D  

3 C 23 D  

4 A 24 C  

5 B 25 C  

6 A 26 B  

7 C 27 A  

8 D 28 A  

9 C 29 A  

10 C 30 A  

11 A 31 A  

12 B 32 A  

13 B 33 B  

14 D 34 A  
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15 A 35 A  

16 C 36 C  

17 A 37 C  

18 A 38 A  

19 A 39 C  

20 D 40 A  
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