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Câu 1:  “Thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng” đó là tinh thần và khí thế của quân ta trong chiến dịch 

Hồ Chí Minh là câu nói của 

 A.  Võ Nguyên Giáp.           B.  Văn Tiến Dũng. C.  Lê Duẩn.  D.  Đồng Sỹ Nguyên.     

Câu 2: Việc đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), nhưng nhấn mạnh “cả năm 1975 là 

thời cơ” đã khẳng định 

 A.  tính đúng đắn, sáng tạo và linh hoạt của Đảng. B. tính quyết liệt, mạo hiểm của Đảng.      

 C.  tính nhạy bén, sáng tạo của Đảng.   D. tính khoa học, linh hoạt của Đảng.     

Câu 3:  Biện pháp được xem như “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” là `  

 A.  tăng cường viện trợ quân sự.                        B.  tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”.       

 C.   tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn. D.  sử dụng chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”. 

Câu 4:  Điều nào sau đây chứng tỏ chính quyền, quân đội Sài Gòn phá hoại Hiệp định Pari? 

 A.  Tiến hành chiến dịch "tràn ngập lãnh thổ", mở những cuộc hành quân "bình định - lấn chiếm" vùng giải 

phóng. 

 B.  Nhận viện trợ quân sự của Mĩ.      C.  Lập Bộ chỉ huy quân sự. D.  Nhận viện trợ kinh tế của Mĩ.           

Câu 5:  Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân trọng tâm là đâu? 

 A.  Mặt trận Trị - Thiên.    B.  Trung bộ và Khu V. 

 C.  Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ. D.  Đồng bằng Nam bộ. 

Câu 6:  Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - Xuân 1974 - 1975 là : 

 A.  Chiến dịch Đường 14 - Phước Long.  

    B.  Đánh bại cuộc hành quân"Lam Sơn 719"của Mĩ và quân đội Sài Gòn. 

 C.  Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào.      

    D.  Chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 7:  Lực lượng chủ yếu tham gia chiến đấu trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ là: 

 A.  quân Mĩ và quân đồng minh Mĩ.     B.  quân Mĩ.      C.  quân đội Sài Gòn.    D.  quân Mĩ, quân đội Sài Gòn. 

Câu 8:  So với chiến dịch ĐBP (1954), chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có gì khác về kết quả và y nghĩa 

lịch sử? 

 A.  Đã đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự của địch. 

 B.  Là dấu mốc kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị thực dân… 

 C.  giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

trong cả nước. 

 D.  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi để giành thắng lợi cuối cùng. 
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Câu 9:  Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì?  

 A.  Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam chống Mĩ-Ngụy.  

 B.  Xây dựng CNXH ở miền Bắc, hổ trợ cho cách mạng miền Nam.  

 C.  Miền Bắc xây dựng CNXH, chi viện cho miền Nam, miền Nam tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, bảo 

vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà.   

 D.  Miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiến hành cách mạng dán tộc dân chủ, tiến tới thống nhất nước nhà.  

Câu 10:  Điểm giống nhau giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" với "Việt Nam hoá chiến tranh" ? 

 A.  Quân đội ngụy là lực lượng chủ lực.  

 B.  Vai trò của quân Mĩ và hệ thống cố vấn Mĩ giảm dần. 

 C.  Quân đội ngụy là một bộ phận của lực lượng chủ lực "tìm diệt". 

 D.  Hệ thống cố vấn Mĩ được tăng cường tối đa, trong khi đó viện trợ Mĩ giảm dần. 

Câu 11:  Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc vào thời gian nào ? 

   A.  22/04/1975.      B.  25/04/1975.           C.  30/04/1975.  D.   23/04/1975. 

Câu 12:  Chiến thắng nào khẳng định quân dân Miền Nam có thể đánh bại quân chủ lực Mĩ 

trong "Chiến tranh cục bộ" ? 

 A.  Chiến thắng mùa khô 1966 - 1967. B.  Chiến thắng Núi Thành. 

 C.  Chiến thắng Vạn Tường. D.  Chiến thắng mùa khô 1965 - 1966. 

Câu 13:  Căn cứ vào điều kiện, thời cơ như thế nào Đảng ta đề ra kế hoạch giải phong hoàn toàn miền 

Nam? 

 A.  So sánh lực lượng ở miền Nam sau Hiệp định Pari thay đổi nhanh có lợi cho cách mạng, chiến thắng Phước 

Long và việc nhận định quân Mĩ ít có khả năng quay lại. 

 B.  Mĩ kí hiệp định Pari và phải rút quân viễn chinh về nước,ta nhận định quân Mĩ ít có khả năng quay lại. 

 C.  Mĩ  kí hiệp định Pari và phải rút quân viễn chinh, quân đồng minh về nước. 

 D.  Mĩ gặp khó khăn trong nước do đang chuẩn bị bầu cử. 

Câu 14:  Kế hoạch giải phóng miền Nam được bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra trong 2 năm, 

đó là 2 năm nào? 

 A.  1972 - 1973.               B.  1973 - 1974.   C.  1975 - 1976.    D.  1976- 

1977. 

Câu 15:  Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước vào thời gian nào? 

 A.  Ngày 02/5/1975.   B.  11h30 ngày 30/4/1975.    C.  10h45 ngày 30/4/1975.   D.  Ngày 01/5/1975.    

      Câu 16:  “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?  

 A.  “Phản ứng linh hoạt”. B.  “Bên miệng hố chiến tranh”.  C. “Chính sách thực lực”. D.  “Ngăn đe thực tế”.    

Câu 17:  Nguyên nhân trực tiếp của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là 

 A.  miền Bắc đã kịp thời chi viện cho miền Nam.      B.  chính quyền Mỹ-Diệm đã suy yếu.    

 C.  ánh sáng của Nghị quyết 15 BCH TW Đảng (tháng 1-1959). D.  lực lượng cách mạng miền Nam đã lớn mạnh.       

Câu 18:  Thắng lợi chính trị mở đầu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Việt 

Nam hóa chiến tranh" là 

 A.  Trung ương cục miền Nam được thành lập. 

 B.  Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. 

 C.  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. 

 D.  Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

Câu 19:  Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới thể hiện ở sự 

kiện nào?  

 A.  Mĩ- Diệm hô hào “Bắc tiến”.  
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 B.  Mĩ ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954).  

 C.  Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này.   

 D.  Mĩ- Diệm tổ chức bầu cử riêng lẻ, lập nước Việt Nam Cộng hòa.  

Câu 20:  Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam là gì?  

 A.  Ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền.     B.  Lực lượng cố vấn Mĩ.           

 C.  Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền,                             D.  Ấp chiến lược.                                                          

Câu 21:  Hướng tiến công của Mĩ trong cuộc hành quân chiến lược "Lam Sơn 719" ? 

 A.  Đường 9 - Nam Lào.     B.  Đông Nam Bộ.       C.  Chiến khu Dương Minh Châu.     D.  Liên khu V.         

Câu 22:  Chiều ngày 16 - 8 - 1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do 

Võ Nguyên Giáp chí huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng tỉnh nào? 
A. Giải phóng thị xã Cao Bằng. 

B. Giải phóng thị xã Thái Nguyên. 

C. Giải phóng thị xã Tuyên Quang. 

D. Giải phóng thị xã Lào Cai. 

Câu 23:  Chiến thắng Ấp Bắc (01/1963) nằm trong loại hình chiến tranh nào sau đây? 

 A.  Chiến tranh cục bộ.   B.  Chiến tranh một phía.   C.  Chiến tranh đặc biệt.      D.  Việt nam hóa chiến 

tranh. 

Câu 24:  Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện trong 

chiến thuật'' 

 A.  dồn dân lập “ấp chiến lược”    B.  “tìm diệt” và “chiếm đóng” 

 C.  “tìm diệt” và “bình định” vào “vùng đất thánh Việt cộng” D.  “trực thăng vận” và “thiết xa vận”. 

Câu 25:  Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký vào thời gian 

nào? 

 A. 26/01/1973.  B. 27/01/1973. C. 28/01/1972.  D. 23/01/1973. 

Câu 26:  Từ sau khi trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ đến năm 2000, quốc gia nào sau đây ra 

sức thiết lập trật tự thế giới “một cực”? 
 A.  Đức. B.  Mĩ C.  Anh. D.  Italia 

Câu 27:  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX, sự  kiện nào đánh dấu Việt Nam trở thành 

nước thuộc địa nửa phong kiến? 

A. Hiệp ước Nhâm Tuất 1862.  B. Hiệp ước Giáp Tuất 1874. 

C. Hiệp ước Hác măng 1883.   D. Hiệp ước Patơnôt 1884. 

Câu 28:  Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của chiến thắng “Điện Biên phủ trên không” cuối năm 1972 là 

 A.  buộc Mĩ kí Hiệp định Pari lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

 B.  buộc Mĩ tuyên bố ngừng hẳn các cuộc tiến công chống phá miền Bắc. 

 C.  đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. 

 D.  đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc của đế quốc Mĩ . 

Câu 29:  Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất 

của địch là 

 A.  Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.  B.  Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. 

 C.  Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.   D.  Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn. 
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Câu 30:   Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng lực lượng nào? 

 A.  Quân viên chinh Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. 

 B.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. 

 C.  Quân viễn chinh Mĩ, quân đội Sài Gòn cùng với vũ khí của Mĩ. 

 D.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy. 

Câu 31. Đâu không phải là ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga? 

 A. Mở ra kỷ nguyên mới và làm thay đổi tình hình đất nước Nga. 

 B. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất 

nước. 

 C. Làm thay đổi cục diện thế giới. 

 D. Một nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới được ra đời. 

Câu 32. Điểm đúng đắn trong phương pháp cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Chu Trinh là 

 A. tổ chức phong trào Đông Du. 

 B. sử dụng con đường bạo lực. 

 C. từ lập trường tư sản sang vô sản. 

 D. tiến hành cải cách dân chủ tư sản. 

Câu 33. Giai cấp nào dưới đây, bị phân hóa dưới tác động trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai 

của Pháp ở Việt Nam? 

     A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp. 

     B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp. 

     C. Tư sản dân tộc và tư sản công thương.  

     D. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản. 

Câu 34. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên khi xâm lược Việt Nam ? 

    A. Vì Đà Nẵng có cảng nước sâu, gần kinh thành Huế.   B. Vì Đà Nẵng là cổ họng kinh thành Huế. 

    C. Vì Đà Nẵng có tiềm lực kinh tế.                                   D. Vì  quân triều đình ở Đà Nẵng rất ít. 

Câu 35. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát 

triển của phong trào công nhân Việt Nam vì 

     A. đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính đàn áp cách mạng Trung Quốc. 

     B. đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được công nhân Việt Nam tiếp thu. 

     C. sau cuộc bãi công ở Ba Son, công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công. 

     D. đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân, từ đây công nhân Việt Nam bước vào đấu 

tranh tự giác. 
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Câu 36. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai? 

     A. Đánh dấu trật tự thế giới mới được hình thành. 

     B. Góp phần hình thành nên khuôn khổ của trật tự thế giới mới. 

     C. Giải quyết được mâu thuẫn của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh. 

     D. Tạo điều kiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

Câu 37. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì dưới đây trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật? 

     A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. 

     B. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

     C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

     D. Phóng tàu vũ trụ đưa I. Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

Câu 38.  Mục tiêu chủ yếu của tổ chức ASEAN là gì? 

     A. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nỗ lực hợp tác giữa các nước thành viên. 

     B. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên. 

     C. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên. 

     D. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên. 

Câu 39. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây” là câu nói nổi 

tiếng của 

    A. Nguyễn Hữu Huân.     B. Nguyễn Trung Trực.        C. Nguyễn Tri Phương.         D. Trương Định. 

Câu 40. Sự kiện nào sau đây được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh 

từ sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

     A. Thắng lợi của cách mạng Pê ru. 

     B. Thắng lợi của cách mạng Cu Ba.      

     C. Thắng lợi của cách mạng Ê-cu-a-đo.   

     D. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô. 

------ HẾT ------ 
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