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(Đề có 4 trang) 

Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... 
 

 

  

Câu 1. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến nền kinh tế Mĩ phát triển sau năm 1945 là 

A. dựa vào thành tựu khoa học-kĩ thuật của thế giới. 

B. nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú của nước Mĩ. 

C. nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ. 

D. nhờ chính sách quân sự hóa nền kinh tế. 

Câu 2. Nền kinh tế Mĩ sau năm 1945 có đặc điểm nổi bật gì?  

A. Nền kinh tế phát triển đều qua các giai đoạn. 

B. Vị trí kinh tế ngày càng giảm sút, sự chênh lệnh giàu nghèo ngày lớn. 

C. Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh khốc liệt. 

D. Kinh tế phát triển nhanh, không ổn định, xảy ra thời kỳ suy thoái. 

Câu 3. Thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới ngày nay là 

A. duy trì sự đối đầu gay gắt. 

B. hòa bình, hợp tác, phát triển. 

C. hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 

D. cùng tồn tại hòa bình, cùng có lợi. 

Câu 4. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động 

sang lĩnh vực nào? 

A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.  

B. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự. 

C. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế. 

Mã đề 001 
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D. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây không thuộc quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta? 

A. Thành lập tổ chức quốc tế gọi là Hội Quốc liên.              

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. 

C. Thỏa thuận đóng quân ở các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.                                                      

D. Liên xô tham chiến chống Nhật ở châu Á. 

Câu 6. Nước nào chủ mưu gây ra cuộc ‘‘chiến tranh lạnh’’ sau chiến tranh thế giới thứ 

hai? 

A. Đức.                        B. Mĩ.                         C. Nhật Bản.                          D. Anh. 

Câu 7. Năm 1949, Liên Xô đạt thành tựu lớn gì về khoa học kĩ thuật? 

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử .  

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. 

C. Đưa nhà du hành vũ trụ bay quanh Trái Đất. 

D. Phóng thành công tàu vũ trụ vào Trái Đất. 

Câu 8. Theo phương án Maobatton, Ấn Độ được chia thành 2 nước tự trị dựa trên 

A. cơ sở tôn giáo.                                                   B. cơ sở địa chính trị.  

C. chính sách của thực dân Anh.                            D. nguyện vọng của nhân dân Ấn Độ. 

Câu 9. Năm 1989, Cuộc gặp gỡ giữa Gooc-ba-chốp và Bu-sơ ở Man-ta đã                            

A. chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất. 

B. Chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai.  

C. Chấm dứt chiến tranh xâm lược thuộc địa. 

D. Chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh. 

Câu 10. Từ năm 1945 đến năm 1973, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện gì? 

A. Phát triển ‘‘thần kỳ’’. 

B. Phục hồi nhanh chóng. 

C. Phát triển mạnh mẽ nhất. 

D. Suy yếu, khủng hoảng. 
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Câu 11. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào chiếm vùng Đông Nam Á? 

A. Pháp.                     B. Mĩ.                       C. Nhật Bản.                            D. Anh. 

Câu 12. Tính chất của cách mạng Tháng Mười ở Nga là 

A. cách mạng vô sản. 

B. cách mạng tư sản. 

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

D. cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác? 

A. Đấu tranh của công nhân Chợ Lớn ( năm 1922).           

B. Đấu tranh của công nhân Bắc Kỳ ( năm 1922). 

C. Đấu tranh của công nhân Ba Son ( năm 1925) .          

D. Đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định ( năm 1926). 

Câu 14. Tác dụng quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925 là gì? 

A. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng. 

B. Truyền bá chủ nghĩa mác Lê nin ở Việt Nam. 

C. Thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

D. Chuẩn bị thực hiện chủ trương vô sản hóa, và truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin. 

Câu 15. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1920 là gì? 

A. Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

B. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất. 

C. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta. 

Câu 16. Mâu thuẫn nào dưới đây là cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam thời kỳ khủng 

hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)? 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. 

C. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư bản Pháp. 
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D. Mâu thuẫn giữa nông dân với thực dân Pháp, tay sai, phong kiến. 

Câu 17. Nguyên nhân nào cơ bản dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-

1931? 

A. Do Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng. 

B. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế 1929-1933 để lại hậu quả nặng nề. 

C. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 

D. Địa chủ phong kiến cấu kết với pháp áp bức, bóc lột nhân dân ta thậm tệ. 

Câu 18. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt 

Nam là gì ? 

A. Vừa khai thác vừa chế biến. 

B. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. 

C. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng. 

D. Tăng cường đầu tư thu lãi cao. 

Câu 19. Luận cương chính trị tháng 10/1930 nặng về đấu tranh 

A. giải phóng dân tộc. 

B. giai cấp và cách mạng ruộng đất. 

C. dân tộc và giai cấp. 

D. giai cấp và cách mạng bạo lực.  

Câu 20. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Luận cương chính trị 

tháng 10 năm 1930 là 

A. đánh đổ đế quốc, phong kiến.             B. đánh tư sản phản cách mạng và đế quốc. 

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

Câu 21. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? 

A. Đấu tranh vũ trang.                              B. Đấu tranh bạo lực. 

C. Đấu tranh chính trị.                              D. Đấu tranh ngoại giao 

Câu 22. Từ kết quả của phong trào dân chủ 1936-1939, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể 

rút ra bài học kinh nghiệm nào để giải quyết vấn đề biển đảo hiện nay? 

A. Nhanh chóng chớp thời cơ thuận lợi để đấu tranh. 
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B. Tranh thủ sự ủng hộ các nước lớn và quốc tế. 

C. Tập hợp các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất. 

D. Tăng cường quan hệ ngoại với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Câu 23. Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936-1939 là gì? 

A. Là phong trào đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

B. Quy mô rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để. 

C. Lần đầu tiên công-nông thể hiện sự đoàn kết đấu tranh. 

D. Tính chất quần chúng, quy mô rộng lớn, hính thức phong phú. 

Câu 24. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng quyết định vấn đề gì? 

A. Khởi nghĩa giành chính quyền từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa trong cả nước. 

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trong thời gian sớm nhất. 

C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội-Huế-Sài Gòn trước khi quân Đồng minh vào 

D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào. 

Câu 25. Sự kiện nào dưới đây là thời cơ khách quan thuận lợi để cách mạng tháng Tám 

giành được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu? 

A. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, tay sai của Nhật vô cùng hoang mang. 

B. Nhật đảo chính Pháp, làm cho cách mạng Việt Nam chỉ còn một kẻ thù. 

C. Nhật lần lượt rút khỏi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. 

D. Mĩ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hirôsima và Nagadaki tiêu diệt phát xít Nhật. 

Câu 26. Hội nghị Trung ương của Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 đã đánh 

dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng như thế nào? 

A. Kịp thời giải quyết vấn đề ruộng đất cho người dân. 

B. Gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

C. Mở rộng vấn đề dân chủ trên toàn cõi Đông Dương. 

D. Xác định đúng kẻ thù là phát xít Nhật. 

Câu 27. Ngay từ ngày 13/8/1945, khi nhận được tin Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và 

Tổng bộ Việt Minh đã 
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A. Triệu tập ngay Hội nghị toàn quốc. 

B. Triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào. 

C.  Phát động quần chúng tổng khởi nghĩa. 

D. Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 

Câu 28. Vì sao Nhật tiến hành đảo chính Pháp vào đêm 9/3/1945 ? 

A. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công của Anh-Mĩ. 

B. Phe phát xít bị thất bại liên tục trên chiến trường chiến tranh thế giới thứ hai. 

C. Tránh hậu họa khi Đồng minh vào Đông Dương Pháp dựa vào để chống Nhật. 

D. Được sự trợ giúp của quân Đồng minh, nước Pháp đã được giải phóng. 

Câu 29. Nguyên nhân cơ bản của thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? 

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn. 

B. Có khối liên minh Công-Nông, tập hợp các lực lượng yêu nước. 

C. Có sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 30. Ngày 18/8/1945, bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lỵ là 

A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.      

B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Huế .   

D. Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam. 

Câu 31. Thời cơ cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam xuất hiện khi 

A. Pháp suy yếu. 

B. Nhật đầu hàng Đồng minh. 

C. phong trào cách mạng dâng cao. 

D. chính phủ tay sai sụp đổ. 

Câu 32. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959), quyết định  

A. để cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn. 
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B. để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm. 

C. để đưa cuộc đấu tranh của nhân niềm Nam đòi Mĩ-Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ. 

D. để đưa yêu sách đòi Mĩ-Diệm ngừng chính sách khủng bố cách mạng miền Nam. 

Câu 33. Điểm nào sau đây là điểm khác nhau giữa Chiến lược chiến tranh cục bộ và 

Chiến lược chiến tranh đặc biệt? 

A. Lực lượng quân Mĩ giử vai trò quan trọng và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

B. Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ. 

C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam. 

D. Sử dụng vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mĩ, diễn ra toàn cõi Đông 

Dương.  

Câu 34. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ 

cứu nước như thế nào? 

A. Phá sản hoàn toàn Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ. 

B. Phá sản hoàn toàn Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ. 

C. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho ngụy nhào. 

D. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho ‘‘Mĩ cút”, ‘‘ngụy nhào”. 

Câu 35. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch 

giải phóng miền Nam 

A. trong năm 1974                                            B. trong hai năm 1974,1975 

C. trong năm 1976                                            D. trong hai năm 1975, 1976. 

Câu 36. Chiến thuật Mĩ sử dụng trong chiến lược ‘‘chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. Gom dân lập ‘‘Ấp chiến lược”.                     B. Càn quét lưc lượng cách mạng. 

C. ‘‘Trực thăng vận”, ‘‘thiết xa vận.”                D. Bình định toàn miền Nam. 

Câu 37. Trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước được nêu ra trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VI (1986) là 

A. đổi mới kinh tế.                                                      B. đổi mới chính trị. 

C. đổi mới văn hóa, xã hội.                                         D. đổi mới kinh tế và chính trị. 

Câu 38. Chương trình kế hoạch được đưa lên hàng đầu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1986-1990) là 

A. hàng xuất khẩu.                                                      B. lương thực, thực phẩm. 
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C. hàng tiêu dùng.                                                       D. hàng xuất khẩu và tiêu dùng. 

Câu 39. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước Việt Nam là 

A. thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

B. mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước. 

C. ổn định tình hình chính trị-xã hội ở miền Nam. 

D. khôi phục và phát triển kinh tế. 

Câu 40. Điểm giống nhau giữa hai xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu 

Trinh là 

A. yêu nước, muốn cứu nước.                           B. muốn đánh giặc Pháp để cứu nước. 

C. vận động nhân dân cải cách.                         D. sử dụng bạo lực vũ trang chống Pháp. 
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