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TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG             ĐỀ THI  MINH HỌA- MÔN LỊCH SỬ   

                                                                                    NĂM HỌC  

                                       Thời gian 50 phút (không kể thời gian giao đề) 

                                              (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Câu 1 (TH): Sau Chiến tranh thể giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 

diễn ra đầu tiên ở khu vực nào? 

A. Đông Bắc Á    B. Bắc Phi.   C. Mi Latinh.  D. 

Đông Nam Á.  

Câu 2(TH): Yếu tố khách quan thuận lợi để Nhật Bản phục hồi kinh tế sau chiến tranh 

thế giới thứ hai là  

A. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn.    B. Sự cố gắng nỗ lực của 

nhân dân.  

C. Được Mỹ cử các cổ vấn sang giúp đỡ.   D. Được Mỹ viện trợ kinh tế.  

Câu 3 (TH): Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng 

sau Chiến tranh thể giới thứ hai là gì? 

A. Mĩ thu được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán vũ khí cho cả hai bên tham chiến.  

B. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, có trình độ kĩ thuật cao.  

C. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

D. Chi phí quốc phòng thấp (dưới 1% ngân sách quốc gia).  

Câu 4 (NB): “Cộng đồng Than - Thép châu Âu” thành lập năm 1951, bao gồm các bước 

A. Anh, Pháp, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxembua  

B. Anh, Pháp, CHLB Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha.  

C. Pháp, CHLB Đức. Bi, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua. 

D. Pháp, CHLB Đức. Bi, Hà Lan, Italia, Bồ Đào Nha.  

Câu 5(NB): Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của 

A. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế.   B. cuộc cách mạng khoa học - công 

nghệ. 

C. sự ra đời của công ty xuyên quốc gia.         D. quá trình thống nhất thị trường thế giới. 

Câu 6(VD): Điểm khác biệt cơ bản giữa Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga và Cách 

mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là gì?  

A. Lực lượng tham gia,             B. Nguyên nhân 

bùng nổ.  

C. Tinh chất cách mạng.       D. Phương 

pháp đấu tranh,  

Câu 7 (NB): Ý nào sau đây không đúng về nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên 

Xô và các nước Đông Âu? 

A. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kĩ thuật tiên tiến trên thế giới.  
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B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, quan liêu. 

D. Người dân không ủng hộ, không hào hứng với chế độ XHCN.  

Câu 8 (VD): Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào từ sự sụp đổ mô 

hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu? 

A. Cần tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóa. 

B. Kiên định con đường Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

C. Không cần thiết phải tiến hành cải tổ trước những biến động của tình hình thế giới. 

D. Trở thành đồng minh của Mĩ và tăng cường giao lưu hợp tác với các nước về mọi mặt.  

Câu 9 (NB): Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của PTĐTGPDT ở châu Á sau 

CTTG thứ 2: 

A. Sự suy yếu của các nước ĐQCN ở châu Âu.   

B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.  

C.Thắng lợi của phe đồng minh trong chiến thắng phát xít.   

D.Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển 

Câu 10 (NB): Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Campuchia thực hiện chính 

sách ngoại giao như thế nào? 

A. Liên minh chặt chẽ với Mi.  

B. Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á.  

C. Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đế quốc Mĩ. 

D. Hòa bình, trung lập.  

Câu 11 (TH): Tình trạng Chiến tranh Lạnh chỉ thực sự kết thúc khi nào? 

A. Liên bang Cộng hòa XHCNXô viết tan rã, trật tự hai cực Ianta sụp đổ.  

B. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng hoạt động.  

C. Hai siêu cường Liên Xô – Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt chạy đua vũ trang. 

D. Mỹ và Liên Xô đạt được các thỏa thuận về cắt giảm vũ khí chiến lược.  

Câu 12 (VD): Trong xu thế hòa bình ổn định và hợp tác phát triển, Việt Nam có những 

thời cơ thuận lợi gì? 

A. Ứng dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản xuất.  

B. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.  

C. Có được thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hàng hóa, 

D. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kĩ thuật.  

Câu 13 (VD): Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến con đường 

hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam đó là dân tộc và dân chủ.  

B. Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là cách 

mạng vô sản.  
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C. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Ái Quốc về việc xây dựng khối 

liên minh công nông. 

D. Đoàn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vò sản quốc tế.  

Câu 14 (TH): Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trực tiếp làm 

cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành nòng cốt của 

phong trào dân tộc trong cả nước? 

A. Xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh.    B. Thực hiện chủ trương 

“vô sản hóa”.  

C. Tổ chức nhiều cuộc bãi công lớn.          D. Mở lớp đào tạo, 

huấn luyện hội viên.  

Câu 15 (TH): Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam (2/1930) mang tầm 

vóc một 

A. Đại hội thành lập Đảng   C. Hội nghị thành lập Đảng. 

B. Đại hội tổng kết công tác Đảng. D. Hội nghị toàn quốc của Đảng. 

Câu 16 (NB): Đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù của 

nhân dân thế giới là 

A. bọn phản động thuộc địa.      B. chủ nghĩa đế 

quốc.  

C. chủ nghĩa thực dân.       D. chủ nghĩa phát 

xít.  

Câu 17 (NB): Đại hội nào dưới đây của Đảng ta đã mở đầu cho công cuộc đổi mới đất 

nước?  

A. Đại hội V (1982).B. Đại hội VI (1986).C. Đại hội VII (1991).D. Đại hội VIII (1996). 

Câu 18 (NB): Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa 

A. phong trào công nhân, phong trào tư sản và phong trào nông dân.  

B. phong trào công nhân với phong trào yêu nước.  

C. chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.  

D. chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân. 

Câu 19 (NB): Giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang 

đấu tranh tự giác được đánh dấu bằng sự kiện nào?  

A. Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bài công tháng 8/1925. 

B. Cộng hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.  

C. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.  

Câu 20 (NB):Tháng 6/1925, Tại Quảng Châu- Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập 

tổ chức nào? 

A. Cộng sản đoàn         C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
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B. Hội Liên hiệp thuộc địa.  D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông 

Câu 21(NB): Phong trào công nhân Ba Son (8/1925) bùng nổ đã chứng tỏ điều gì? 

A. Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam.  

B.  Đây là phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam 

C. Phong trào công nhân Việt Nam chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin 

D. Phong trào công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác. 

Câu 22 (TH): Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 

1931 là 

A. “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”.  

B. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ 

phong kiến”.  

C. “Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”.  

D. “Chống đế quốc”, “chống phát xít”.  

Câu 23 (NB): Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta được thể hiện cô đọng qua 

luận điểm nào? 

A. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc 

tế. 

B. Tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng 

chiến.  

C. Hòa để tiện, toàn dân, toàn diện, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

D. Toàn dân, toàn diện, đánh nhanh thẳng nhanh, tự lực cánh sinh.  

Câu 24 (NB): Hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã có chủ trương gì? 

A. Thành lập Mặt trận Liên Việt.    

B. Đề cao nhiệm vụ chống phong kiến. 

C. Tiến hành cải cách ruộng đất.    

D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu 

Câu 25 (NB): Theo quan điểm của Đảng, đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu CNXH 

mà phải 

 A. Làm cho CNXH ngày càng tốt đẹp hơn. 

 B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả. 

 C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện. 

 D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước. 

Câu 26 (NB): Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, bốn tỉnh giành chinh quyền sớm 

nhất trong cả nước là 

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

B. Hà Tĩnh, Hà Nam, Quảng Nam, Quảng Bình. 
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C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.  

D. Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Quảng Ninh.  

Câu 27 (TH): Cách mạng tháng Tám năm 1945 phát triển theo hình thái khởi nghĩa 

nào? 

A. Tổng khởi nghãi trên quy mô cả nước.   

B. Khởi nghĩa từng phần ở các địa phương.   

C. Từ khởi nghãi từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. 

D. Khởi nghĩa từng phần kết hợp chiến tranh du kích. 

Câu 28 (VD): Điểm tương đồng của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 

năm 1939 và tháng 5 năm 1941 là  

A. Thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc.  

B. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tập trung vào giải phóng dân tộc.  

C. Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa thay cho Chính quyền Xô viết. 

D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác tạm thời gác 

lại.  

Câu 29 (TH): Quân ta giành thế chủ động trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-

1954) từ sau sự kiện nào? 

A. Thắng lợi của chiến dịch Việt – Bắc thu đông năm 1947. 

B. Thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950. 

C. Thắng lợi của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. 

D. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954. 

Câu 30 (VD): Bài học trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam 

từ 1930 đến nay là gì? 

A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. 

B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D. Không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc 

Câu 31 (NB): Với Tạm ước 14 - 9 - 1946, ta tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số 

quyền lợi về  

A. Kinh tế - văn hoá.      B. Kinh tế - quân sự.  

  

C. Kinh tế - chính trị.      D. Chính trị - quân sự.  

Câu 32 (VDC): Bài học quan trọng đối với Việt Nam từ cuộc đàm phán và ki kết Hiệp 

định Giơ-ne-vơ 1954 trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay  là 

A. đàm phán hòa bình và hợp tác đối thoại.  

B. tích cực sử dụng chiến tranh và vũ lực. 
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C. đánh giá chính xác tình hình và phụ thuộc vào các nước lớn.  

D. tranh thủ các nước lớn để đấu tranh.  

Câu 33 (TH): Đâu không phải là hình thức Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng 

sản Đông Dương thành lập từ năm 1930 đến năm 1945?  

A. Mặt trận Việt Minh. 

B. Mặt trận Liên Việt.  

C. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.  

D. Hội phản để đồng minh Đồng Dương.  

Câu 34 (VD): Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) và 

chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là về  

A. địa bàn mở chiến dịch.       B. kết quả 

chiến dịch.  

C. sự huy động cao nhất lực lượng.    D. quyết tâm giành thắng 

lợi.  

  Câu 33 (NB). Hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 6(1939) đã có chủ trương gì? 

A. Thành lập Mặt trận Liên Việt.    

B. Đề cao nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến. 

C. Tiến hành cải cách ruộng đất.    

      D.Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu 

Câu 36 (VDC): Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Điên Biên Phủ (1954) và chiến 

dịch Hồ Chí Minh (1975) là 

A. cuộc tiến công của lực lượng vũ trang. 

B. giành thế chủ động tấn công vào sào huyệt của địch. 

C. cuộc tiến công của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng. 

D. những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến. 

Câu 37 (VDC). Việt Nam trở thành nơi diễn ra “cuộc đụng đầu lịch sử mang tính chất 

thời đại và có tầm vóc quốc tế thời kì 1954-1975” vì 

 A. Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế.         

 B. Việt Nam là một nước có vị trí chiến lược quan trọng. 

 C. Việt Nam là một nước giàu tài nguyên mà Mĩ muốn chiếm. 

 D. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ. 

Câu 38 (NB): Cách mạng miền Nam có vai trò như thể nào trong việc đánh đô ách thống 

trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?  

A. Quyết định trực tiếp.      B. Cơ bản nhất.  

C. Quan trọng nhất.        D. Quyết định nhất.  

Câu 39 (NB): Âm mưu cơ bản của chiến lược Chiến tranh đặc biệt mà Mĩ áp dụng ở 

miền Nam Việt Nam (1961 – 1965) là gì? 
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A. Giảnh lại thể chủ động trên chiến trường miền Nam.  

B. Thực hiện việc “dùng người Việt đánh người Việt”.  

C. Mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn Đông Dương 

D. Biển miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.  

Câu 40 (NB). Ngày 4-3-1975 là mốc thời gian mở đầu của chiến dịch nào? 

A. Chiến dịch Tây Nguyên.              C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

B. Chiến dịch Huế - Đà Nẳng.  D. Chiến dịch giải phóng Phước Long. 
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