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ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA TN THPT 

THPT Lê Thế Hiếu 

(Gv: Nguyễn Văn Hiếu) 

I. ĐỀ KIỂM TRA 

Câu 1. Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta (2/1945) hai nước trở thành những 

nước trung lập là 

A. Áo và Phần Lan B. Pháp và Phần Lan. 

C. Áo và Hà Lan D. Phần Lan và Thổ Nhĩ Kì. 

Câu 2. Chọn đáp án đúng cho đoạn trích sau: “Trong lúc này, 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 đổi lại được”. 

A. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 5-1941. 

B. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12-3-1945. 

C. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1939. 

D. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1940. 

Câu 3. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

(2/1930) và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là xác định 

A. vai trò lãnh đạo, lực lượng tham gia cách mạng. 

B. mối quan hệ giữa cách mạng nước ta với cách mạng thế giới,  

C. đường lối chiến lược, lãnh đạo cách mạng.  

D. nhiệm vụ và lực lượng tham gia cách mạng. 

Câu 4. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước 

ASEAN được đề cập trong Hiệp ước Bali (2-1976) là 

A. hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực, quân sự vũ khí. 

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau 

C.tôn trọng độc lập chính trị của các nước thành viên 
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D. chung sống hòa bình và chống nguy cơ chiến tranh 

Câu 5. Hậu quả chủ yếu của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đối với  giai 

cấp nông dân Việt Nam là gì?  

A. Nông dân phải vay nặng lãi. B. Nông dân phải chịu cảnh tô, thuế nặng nề. 

C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất.  D. Nông dân bị bần cùng hóa. 

Câu 6. Sự kiện lịch sử nào dưới đây đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử cách 

mạng Việt Nam? 

A. Thắng lợi trong phong trào 1930-1931.    

B. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (2,1930). 

C. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

D. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành lập (9/1945) 

Câu 7. Khi thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc vào thu đông 1947, Đảng ta đã có 

chỉ thị 

A. “đánh nhanh thắng nhanh”. 

B. “ phải phòng ngự trước, tiến công sau”. 

C. “ phải thực hiện tiến công chiến lược lên biên giới”. 

D. “ phải phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp”. 

Câu 8. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi năm 1950 được xây dựng dựa trên cơ sở nào 

dưới đây? 

A. Viện trợ của Mĩ.     B. Kinh tế Pháp phát triển.  

C. Sự lớn mạnh của nguỵ quân.    D. Kinh nghiệm chỉ huy của Tatxinhi. 

Câu 9. “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng 

lợi. Đế quốc Mĩ nhất định phải cút khỏi nước ta”.  Nội dung trên được trích dẫn từ 

tư liệu nào dưới đây? 

A. Thư Chúc tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

C. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng. 
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D. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. 

Câu 10. Mục đích chính những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị (1868) là đưa 

Nhật Bản 

A. trở thành một cường quốc ở Châu Á. 

B. thoát khỏi bị lệ thuộc vào phương Tây. 

C. phát triển mạnh như các nước phương Tây. 

D. thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu. 

Câu 11. Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là gì? 

A. Chiếm được các công sở của địch.    B. Chiếm được cung điện Mùa Đông. 

C. Chế độ quân chủ chuyên chế lật đổ.    D. Thành lập chính quyền cách 

mạng. 

Câu 12. Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong nông nghiệp là 

A. cướp đất lập đồn điền.    B. phát canh thu tô. 

C. đầu tư máy móc vào sản xuất.  D. độc canh cây lúa. 

Câu 13. Hệ quả nghiêm trọng mà cuộc chiến tranh lạnh để lại là gì?  

A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh 

thế giới.  

B. Nhiều căn cứ quân sự được thiết lập ở Đông Đức và Tây Đức. 

C. Các nước phải chịu sự áp đặt của Xô-Mĩ. 

D. Các nước chạy đua vũ trang. 

Câu 14. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng trọng tâm là 

đổi mới trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Chính trị      B. Kinh tế. 

C. Văn hóa.      D. Xã hội. 

Câu 15. Lí do chủ yếu nào dưới đây khiến tư bản Pháp hạn chế phát triển công 

nghiệp nặng ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai? 

A. Vì phải đầu tư nhiều tiền. 

B. Vì phải đầu tư lớn về kĩ thuật. 
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C. Vì muốn kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 

D. Vì Pháp chỉ muốn biến Việt Nam thành căn cứ quân sự. 

Câu 16. Nguyễn Ái Quốc vai trò gì trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 1-

1930?   

A. Đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng. 

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

C. Soạn thảo Luận cương chính trị để hội nghị thông qua. 

D. Chủ trì hội nghị, soạn thảo và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.                                                                 

Câu 17. So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác cơ bản về phương pháp đấu 

tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh 

A. chính trị và vũ trang.    B. công khai và bí mật. 

C. nghị trường và đấu tranh báo chí.  D. ngoại giao với vận động quần 

chúng. 

Câu 18. Từ cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật ( 1868 ), Việt Nam có thể rút ra bài học 

nào để vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay? 

A. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên. 

B. Xóa bỏ hoàn toàn cái cũ, tiếp nhận cái tiến bộ, thành tựu của thế giới. 

C. Dựa vào sức mạnh toàn dân để tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. 

D. Thay đổi cái cũ, học hỏi cái tiến bộ phù hợp với điều kiện của đất nước. 

Câu 19. Vai trò của Liên Xô trong tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít là gì? 

A. Là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định. 

B. Vai trò quan trọng tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít. 

C. Góp phần lớn vào tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít. 

D.  Hỗ trợ liên quân Anh – Mĩ. 

Câu 20. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần vương? 

A. Khởi nghĩa Hương Khê.   B. Khởi nghĩa Yên Thế. 

C. Khởi nghĩa Ba Đình    D. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 
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Câu 21. Trong giai đoạn 1950 - 1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên 

bố độc lập, đánh dấu thời kì 

A. “phi thực dân”.  B. “thực dân hóa”. 

C. “nhất thể hóa”.  D. “phi thực dân hóa”.  

Câu 22.  Đặc trưng cơ bản của cách mạng khoa học  - kĩ thuật hiện đại là gì?  

A. Cải tiến, hoàn thiện việc tổ chức sản xuất. 

B. Cải tiến, hoàn thiện việc quản lí sản xuất. 

C. Cải tiến, hoàn thiện việc phân công lao động. 

D. Cải tiến, hoàn thiện những công cụ và phương tiện sản xuất. 

Câu 23. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa chủ yếu của cuộc Tổng 

tuyển cử ngàỵ 6-1-1946? 

A. Nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

B. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 

C. Khơi dậy tinh thần yêu nước, làm chủ đất nước của nhân dân.  

D. Giáng một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối với chế độ mới. 

Câu 24. Sự kiện nào dưới đây kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc 

Việt Nam (1945 - 1954)? 

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

B. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.  

C. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954. 

D. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (7 - 1954). 

Câu 25. Chiến lược chiến tranh nào của Mỹ được mở rộng ra phạm vi cả nước? 

A. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” 

B. Chiến lược “chiến tranh tranh cục bộ”. 

C. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh, Đông Dương hóa chiến tranh”. 
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Câu 26. Nguyện vọng chính đáng nhất của nhân dân hai miền Bắc – Nam sau 

đại thắng mùa Xuân 1975 là gì? 

A. Mong muốn đất nước thống nhất về mặt lãnh thổ. 

B. Mong muốn có một cơ quan quyền lực chung cho nhân dân cả nước. 

C. Muốn mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới. 

D. Muốn nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh. 

Câu 27. Điểm khác biệt giữa phong trào cách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai 

cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là 

A. xuất hiện khuynh hướng vô sản.   B. khuynh hướng tư sản thắng 

thế. 

C. có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.  D. giai cấp vô sản thắng thế. 

Câu 28. Nhận xét nào là đúng về chiến thuật đánh của quân ta trong chiến thắng 

Cầu Giấy lần thứ nhất? 

A. Bao vây quân địch.     B. Khiêu chiến.  

C. Phục kích.      D. Phục kích và tấn công. 

Câu 29. Những nguyên nhân cơ bản nào giúp ba nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào 

giành độc lập sớm nhất khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Kẻ thù đã suy yếu và được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ. 

B. Điều kiện khách quan thuận lợi và nhân dân nhiệt tình cách mạng. 

C. Điều kiện khách quan thuận lợi và biết chớp thời cơ. 

D. Có sự chuẩn bị lâu dài với chớp thời cơ. 

Câu 30. Tại sao sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới đều phải điều 

chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm? 

A. Vì xu thế của thế giới hiện nay là hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển. 

B. Vì kinh tế phát triển sẽ tạo nên sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia.  

C. Vì xu thế toàn cầu hóa như vũ bão đòi hỏi phải hội nhập về kinh tế. 

D. Vì thế giới hiện nay không còn nguy cơ chiến tranh nữa. 
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Câu 31. Nhận xét nào sau đây là đúng về chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 

đến năm 2000? 

A. Tiến hành chạy đua vũ trang, chống lại các nước trên thế giới. 

B. Tiến hành chiến tranh xâm lược, chống lại chủ nghĩa khủng bố. 

C. Hình thức thực hiện khác nhau nhưng có cùng tham vọng muốn làm bá chủ thế 

giới. 

D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước tư bản.  

Câu 32. Vấn đề nào sau đây có ý sống còn đối với Đảng và nhân dân ta trong xu 

thế toàn cầu hóa hiện nay? 

A. Nắm bắt thời cơ hội nhập quốc tế.  B. Tận dụng nguồn vốn từ bên ngoài. 

C. Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật. D. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách 

thức. 

Câu 33. Phong trào Đông Dương Đại hội (8-1936) có vai trò gì trong cuộc vận động 

dân chủ 1936 - 1939? 

A. Chứng minh sức mạnh to lớn của quần chúng cách mạng. 

B. Thức tỉnh quần chúng, Đảng rút ra nhiều kinh nghiệm lãnh đạo. 

C. Tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh nghị trường giành nhiều thắng lợi. 

D. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu cầu của nhân dân ta. 

Câu 34. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn đi vào 

đấu tranh tự giác? 

A. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929. 

B. Cộng bãi công của công nhân Ba son.  

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.  

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

Câu 35.  Sự kiện Vịnh Bắc Bộ (1964) của Mĩ được đánh giá là 

A. chiến lược toàn cầu của Mĩ ngăn chặn chủ nghĩa xã hội. 

B. thể hiện tính ác liệt và quy mô phá hoại của Mĩ. 

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  

C. lấy cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. 

D. biểu hiện sức mạnh của Mĩ về quân sự. 

Câu 36. Hiện nay ở Việt Nam tổ chức có chức năng tập hợp và đoàn kết toàn dân? 

A. Mặt trận Dân tộc Việt Nam B. Mặt trận Dân tộc thống nhất 

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D. Mặt trận Liên Việt 

Câu 37. Tại sao khẳng định tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận cách 

mạng giải phóng dân cho các tầng lớp nhân dân? 

A. Tuyên truyền tư tưởng đánh đổ đế quốc, thiết lập xã hội tự do, bình đẳng, bác 

ái. 

B. Tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. 

C. Thể hiện quan điểm và đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam. 

D. Tuyên truyền giáo dục lí luận và  xây dựng tổ chức cách mạng. 

Câu 38. Bài học kinh nghiệm nào là chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 

1930 – 1945? 

A. Liên minh công – nông.    B. Giành và giữ chính quyền. 

C. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.  D. Phân hóa và cô lập kẻ thù. 

Câu 39. Bài học cơ bản nào được rút ra từ kết quả việc giải quyết nạn đói sau Cách 

mạng tháng Tám 1945 của Đảng?  

A. Đầu tư phát triển nông nghiệp.  B. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất. 

C. Triệt để thực hành tiết kiệm.   D. Xây dựng hệ thống thủy lợi. 

Câu 40. Điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa hội là 

A. Độc lập, Tự do.     B. Độc lập, Chủ quyền. 

C. Tự do, Dân chủ.     D. Độc lập,  thống nhất. 

 

II. ĐÁP ÁN 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

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


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
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1 A 11 C 21 D 31 C 

2 A 12 A 22 D 32 D 

3 D 13 A 23 A 33 B 

4 B 14 B 24 D 34 C 

5 D 15 C 25 D 35 C 

6 C 16 D 26 B 36 C 

7 D 17 B 27 A 37 C 

8 A 18 D 28 D 38 C 

9 B 19 A 29 D 39 A 

10 D 20 B 30 B 40 D 
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