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      SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNGTHPT TRẦN THỊ TÂM 

(Đề thi có 04trang) 

     KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 

                      Bài thi: Khoa học xã hội . Môn Lịch sử. 

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

  

Họ, tên thí snh: ………………………                                                                                         

Số báo danh: ………………………..                                                
Câu 1: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì lí do chủ yếu nào dưới đây? 

A.Thái độ thù ghét chủ nghĩa Cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mỹ. 

B. Do mâu thuẫn gữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.  

C.Nước Đức muốn phục thù đối với hệ thống hòa ước Vécxai-Oáinhtơn 

D. Chính sách trung lập của nước Mỹ để phát xít được tự do hành động.  

Câu 2: Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại 

A. Tổ chức Hiệp ước Vacsava.                                        B. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

C. Hội đồng tương trợ kinh tế.                                         D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. 

Câu 3: Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày khi nào? “Nếu không giải quyết được vấn đề 

dân tộc, giải phóng không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc 

gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không 

đòi được”  A.Trong Hội nghị BCHTrung ương Đảng (11/1939). 

B.Trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng (5/1941). 

C.Trong thư gỡi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị TW lần thứ 8. 

D.Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

Câu 4: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương ( năm 1945 

)là 

A. Ngân hàng thế giới.                                                B. Tổ chức thương mại Thế giới.   

C. Hội đồng Kinh tế và Xã hội.                                D. Quỹ Tiền tệ Quốc tế.  

Câu 5: Trong những năm 90 của thế kĩ XX, nền kinh tế Mĩ có những biểu hiện nào sau đây? 

A. Trãi qua những đợt suy thoái ngắn.                   B. Khủng hoảng trầm trọng kéo dài. 

C. Phát triển nhanh và liên tục.                                   D. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

Câu 6: Từ giữa những năm 70 của thế kĩ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc 

A. cách mạng thông tin.                                              B. cách mạng khoa học, kĩ thuật hiện đại. 

C. cách mạng công nghiệp.                                         D. cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất. 

Câu 7: Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông Bắc Á được mạnh danh là “con rồng kinh 

tế” ở Châu Á? 
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A. Xingapo, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc.         B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

C. Nhật Bản, Hàn Qốc, Đài Loan, Trung Quốc.         D. Hàn Quốc, Đài loan, Hồng Kông. 

Câu 8: Lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gonfcuar tu bản Pháp 

(1923)? 

A. Tư sản và địa chủ.              B. Nông dân.              C. Công nhân.             D. Tiểu tư sản. 

Câu 9: Trong những năm 1960-1973, nền kinh tế của quốc gia nào phát triển “thần kì “? 

A. Brunaay.                                B. Miến Điện.            C. Mĩ.                          D. Nhật Bản.  

Câu 10: Trong ciến lược “Cam kết và mở rộng” ( thập niên 90 của thế kĩ XX ), để can thiệp vào công việc 

nội bộ của nước khác, Mĩ 

A.tăng cường tính năng động của nền kinh tế.                        B. sử dụng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng 

bố. 

C. sử dụng lực lượng quân đội mạnh.                                      D. sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ”.                                                                                                   

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân phát triển kinh tế của Nhật Bản từ 1952-1973? 

A. Có hệ thống thuộc địa lớn.                                     B. Vai trò lãnh đạo, quản lí của Nhà nước có hiệu quả.   

C. Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp.                        D. Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật hiện 

đai. 

Câu 12: Giai cấp và tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhanh ch ống 

vươn lên thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng tiên tiến của  

thời đại? 

A. Tầng lớp, Học sinh, Sinh viên, Tri thức.                         B. Giai cấp Công nhân. 

C. Giai cấp nông dân.                                                           D. Tầng lớp tư sản dân tộc. 
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Câu 13: Hiệp ước nào đã đánh dấu nhà Nguyễn đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp? 

A. Hiệp ước Hắc Măng.        B. Hiệp ước Giáp Tuất.     C. Hiệp ước Nhâm Tuất.         D. Hiệp ước  Patơ nốt. 

Câu 14: Nửa cuối năm 1929 Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành 

A. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. 

B. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.   

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

D. Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt cách mạng đảng. 
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Câu 15: Trong những năm 1947-1991, sự kiện nào đã tạo ra một  cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan 

đến vấn đề hòa bình và an ninh ở Châu Âu? 

A Liên Xô và Mĩ kí Hiệp định về hạn chế vũ khí tiến công chiến lược. 

B. Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. 

C. Định ước Henxinki được kí kết giữa Mĩ, Canađa và nhiều nước ở Châu Âu. 

D. Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. 

Câu 16: Đâu là sự khác biệt của “tư sản dân quyền cách mạng” trong Cương lĩnh chính trị (2-1930) V ới 

“cách mạng tư sản dân quyền “ trong Luận cương chính trị (10-1930)? 

A. Gồm nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.                   B. Nhiệm vụ dân chủ được đề cao. 

C. Chỉ có nhiệm vụ giải phóng dân tộc.              D. Chỉ có nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. 

Câu 17: Sự giống nhau cơ bản của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc (1978) với công  

cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986) l à  

A. tập trung phát triển khoa hoc kỉ  thuật.               B. tập tung phát triển thương mại quốc tế. 

C. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.              D. tập trung đổi mới chính trị. 

Câu18: Chính phủ ta quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất 

(1953) vì lí do nào dưới đây? 

A. Nhanh chống khôi phục lại nông nghiệp.            B. để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân. 

C. đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong nông               D. đáp ứng nhu cầu phục vụ cho chiến tranh. 

Câu 19: Điểm mới của Hội nghị tháng 5-1941 so với Hội nghị tháng 11-1939 Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Đông Dương là gì?  

A. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc, chống phong kiến. 

B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống phát xít. 

C. Giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương 

D.Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm thuế. 

Câu 20: Khi mới thành lập (1927), Việt Nam Quốc dân đảng nêu chủ trương 

A. thành lập chính quyền của quần chúng công nông. 

B. làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng. 

C. lật đổ chế độ phong kiến, giành ruộc đất cho nông dân. 

D. trước làm dân tộc cách mạng, sau làm thế giới cách mạng. 

Câu 21: Sự xuất hiện ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có ý nghĩa như thế nào? 

A. Là mốc đánh dấu về chấm dứt sự khủng hoãng vè đường lối của cách mạng Việt Nam. 
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B.Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. 

C. chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

D. Là xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.  

Câu 22: Nội dung nào đưới đây không phải là mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới 

được xác định trong Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản ( 7/1935)? Quyết định nào dưới đây tại Hội nghị 

Ianta (02/1945) đã tạo điều kiện cho Pháp trở lại xâm lược Đông Dương? 

A. Giành độc lập dân tộc.                                     B. Giành dân chủ, bảo vệ hòa bình. 

C. Chống phát xít, chống chiến tranh..                   D.Tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

Câu 23:Trong phong trào cách mạng 1930-1931, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện một trong 

những chức năng của chính quyền là  

A. quản lí đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.  

B. chuẩn bị tiến tới thành lập chính quyền ở trung ương. 
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C. lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chính trị. 

D. tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. 

Câu 24: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ haiowr Đông Dương (1919-

1929) trong bối cảnh thế giới như thế nào? 

A. Nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển mạnh. 

B. Hệ thống thuộc địa của các nước Âu-Mĩ bị thu hẹp. 

C. Nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa ổn định. 

D. Các nước tư bản Châu Âu gánh chịu hậu quả chiến tranh nặng nặng nề. 

Câu 25: Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 

đầu năm 1930 là 

A. khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm của khuynh hướng tư sản. 

B. cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau. 

C. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh. 

D. sự tồn tại song song của khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản. 

Câu 26: Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có đoạn” Nước Việt Nam có quyền 

hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Đoạn trích trên khẳng định:  

A. Quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam 

B. Quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. 
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C. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền của nhân dân Việt Nam 

D. Chủ quyền của dân tộc ta trên phương diện pháp lý và thực tiễn. 

Câu 27: Một trong những đặc điểm của Tổng khỡi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

A. giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị. 

B. kết hợp đấu tranh quân sự với chính rị và ngoại giao. 

C. lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định thắng lợi. 

D. diễn ra và giành thắng lợi nhanh chống, ít đỗ máu.   

Câu 28: Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) và Việt Nam Quốc dân 

đảng (1927) đều  

A. lôi cuốn đông đảo công nông tham gia cách mạng. 

B. góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển.  

C. chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức trên cả nước. 

D. tăng cường huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng. 

Câu 29: Nội dung nào đưới đây trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể 

hiện tinh thần tránh đối đầu chiến tranh của Việt Nam? 

A. “ Ai cũng  phải  ra sức chống thực d ân Pháp cứu nư ớc” 

B. “ Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng”. 

C. “ Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” 

D. “ Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. 

Câu 30: Câu nói nào sau đây thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Cu Ba đối với nhân dân Việt 

Nam? 

A.Vì Việt Nam, nhân dân Cu Ba sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. 

B.Các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sào huyệt Sài Gòn. 

C.Vì Việt Nam, nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng của mình. 
D.Vì Việt Nam, nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. 

Câu 31: Sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX đặt ra 

cho lịch sử Việt Nam vấn đề cấp bách g ì? 
A. Phải đoàn kết toàn dân đấu tranh chống đế quốc và tay sai. 

B. Phải kêu gọi sự ủng hộ của các lực lượng quốc tế. 

C. Phải có một tổ chức tiên tiến với đường lối đúng đắn lãnh đạo. 

D. Phải có phương ph áp đấu tranh đúng đắn, phù h ợp. 
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Câu 32: Chiến thắng nào dưới đây của quân dân ta đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu đánh nhanh 

thắng nhanh của Pháp? 

A. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947.          B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

C. Chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1954.             D. Cuộc chiến Đông- Xuân 1953-1954 

Câu 33: M ĩ- ngụy thực hiện những mục tiêu của “ Chiến tranh đặc biệt” trọng tâm là “ bình định” có 

trọng điểm miền Nam trong vòng 2 năm. Mục tiêu đó nằm trong kế hoạch nào? 

A. Dồn dân lập ấp chiến lược.                                     B. Xta-l ây tay-lo 

C. Giôn-xơn Mác-na-ma-ra.                                     D. Vết dầu loang 

Câu 34: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc  

đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại vi? 

A. làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuy ên bố “ phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược. 

B. buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

C. buộc Mĩ phải đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 

D.giáng một đòn nặng nề vào chính quyền Sài Gòn, khả năng can thiêp ủa Mĩ rất hạn chế. 

Câu 35: Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm của nhân miềm Nam trong những ngày đầu sau 

Hiệp định Giơ- ne- vơ 1954, chủ yếu là gì? 

A. Đấu tranh vũ trang B. Đấu tranh chính trị, hòa bình. 

C. Khởi nghĩa giành lại quyền làm chủ. D. Dùng bạo lực cách mạng 

Câu 36: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến thành công của Hội nghị thành lập Đảng Cộng 

sản 

ViệtNam ( 2/1930)?  

A. Sự cổ vũ của phong trào cách mạng thế giới. 

B. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. 

C. Giữa các tổ chức Cộng sản không có mâu thuẫn về ý thức hệ. 

D. Uy tín cao của Nguyễn Ái Quốc và sự quan tâm của Quốc tế Cộng sản. 

Câu 37: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) phản ánh 

điều gì về mối quan hệ quốc tế trong thời kì “Chiến tranh lạnh”? 

A. Là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất, phản ánh mâu thuẩn Xô-Mỹ. 

B. Cuộc đụng đầu hai phe Nam Việt Nam TBCN với Bắc Việt Nam XHCN. 

C. Cuộc đụng đầu trực tiếp Xô-Mỹ ở Việt Nam. 

D. Sự khở đầu của “Chiến tranh lạnh” ở Châu Á. 
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Câu 38: Tại sao chiến dịch Đường 14 Phước Long (1-1975) được xem là “trận trinh sát chiến 

lược” trong quá trình hoạch định kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của BCT Trung ương 

Đảng? 

A. Thăm dò khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mỹ. 

B. Kiểm nghiệm sự trở lại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh “. 

C. Khẳng định sức mạnh áp đảo của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. 

D. Thăm dò khả năng đối phương và phản ứng của Mỹ. 

Câu 39: Trong thời kì 1930-1945, bài học “phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù” của Đảng Cộng 

sản Đông Dương được thể hiện một cách linh hoạt nhất tại Hội nghị nào? 

A. Hội nghị BTV trung ương Đảng (tháng 2-1943).          B. Hội nghị BTV trung ương Đảng 

(tháng 3-1945). 

C. Hội nghị BCH trung ương Đảng (tháng 7-1936).      D.Hội nghị BCH trung ương Đảng 

(tháng 11-1939). 

Câu 40: Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954) được Đảng tiếp 

tục vận dụng trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)? 

A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao.  B. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của 

quốc tế 

C. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.                            D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh thờì đại. 

                                                                                    …….Hết……. 
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