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SỞ GD&ĐT TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH 

(Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 1 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ 

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

 

Họ, tên thí sinh:………………………………………………  

Số báo danh:…………………………………………………  

 

Câu 1 [736661]: Nguồn gốc sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là   

 A. yêu cầu của các nước lớn trong cuộc Chiến tranh lạnh. 

 B. thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất.  

 C. những đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất.  

 D. yêu cầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.  

Câu 2 [736667]: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Võng La (Đông 

Anh - Phúc Yên) tháng 2 - 1943 đã  

 A. vạch ra kế hoạch cụ thể về việc chuẩn bị toàn diện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang. 

 B. quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân.  

 C. nhấn mạnh chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.  

 D. xác định hình thái khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.  

Câu 3 [736668]: An Nam Cộng sản đảng ra đời (tháng 8 - 1929) từ sự phân hóa của tổ chức  

 A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. B. Tân Việt Cách mạng đảng.  

 C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  D. Việt Nam Quốc dân đảng.  

Câu 4 [736669]: Quốc gia thứ hai chế tạo thành công bom nguyên tử là   

 A. Liên Xô. B. Trung Quốc.  C. Ấn Độ.  D. Mĩ.  

Câu 5 [736674]: Ở miền nam, tỉnh cuối cùng được giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1975 là   

 A. Sài Gòn. B. Châu Đốc.  C. Xuân Lộc.  D. Phan Rang.  

Câu 6 [736681]: Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của cách mạng miền Nam, chiến dịch 

nào đã đập tan căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mĩ và quân đội Sài Gòn?  

 A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. B. Chiến dịch Phước Long.  

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

Câu 7 [736688]: Ngày 11 - 11 - 1924, Nguyến Ái Quốc về Quảng Châu (Trung quốc)   

 A. tham dự đại hội V Quốc tế Cộng sản. B. thành lập Hội Liên hiệp thuộc đại.  

 C. tham dự Hội nghị quốc tế Nông dân.  D. mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ.  

Câu 8 [736692]: Kế hoạch quân sự đầu tiên của thực dân Pháp có sự can thiệp của Mĩ trong cuộc chiến 

tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) là   

 A. kế hoạch Bôlae.  B. kế hoạch Rơve.  

 C. kế hoạch Nava.   D. kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.  

Câu 9 [736707]: Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 - 1951) đã quyết 

định đổi tên Đảng thành  

 A. Đảng Lao động Việt Nam. B. Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 C. Đảng Lập hiến.   D. Đảng Dân chủ Việt Nam.  

Câu 10 [736710]: Từ năm 1950 đến năm 1973, kinh tế các nước Tây Âu   

 A. có sự phát triển nhanh.  B. khủng hoảng, suy thoái.  

 C. cơ bản được phục hồi.   D. phát triển xen kẽ suy thoái.  

Câu 11 [736740]: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông 

Bắc Á được mệnh danh là "con rồng" kinh tế châu Á?  

 A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông. B. Xingapo, Hồng Kông, Đài Loan.  

 C. Xingapo, Hàn Quốc, Đài Loan.  D. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.  
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Câu 12 [736758]: Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 

- 1959) đã vạch ra phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là   

 A. chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị, giữ gìn, phát triển lực lượng cách mạng. 

 B. khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh vũ trang là chủ yếu.  

 C. phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang chính quy để đánh đổ ách thống trị của Mĩ - Diệm.  

 D. khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu.  

Câu 13 [736764]: Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?  

 A. Giai cấp tư sản thiếu một đường lối chính trị đúng đắn. 

 B. Giai cấp tư sản chỉ chủ trương đấu tranh đòi quyền lợi giai cấp.  

 C. Tổ chức của giai cấp tư sản thiếu cơ vững chắc trong quần chúng.  

 D. Giai cấp tư sản non yếu về kinh tế, bạc nhược về chính trị.  

Câu 14 [736767]: Đặc điểm của nền kinh tế Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991 là   

 A. suy thoái và khủng hoảng kéo dài. B. cơ bản được phục hồi, đạt mức trước chiến tranh.  

 C. phát triển xem kẽ với những đợt suy thoái ngắn.  D. có bước phát triển nhanh và " thần kì".  

Câu 15 [736770]: Trong những năm 1950 - 1951, để can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương, Mĩ đã  

 A. tăng cường viện trợ chiến phí cho Pháp lên 73%. 

 B. đồng ý cho thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve.  

 C. viện trợ cho quân Pháp thực hiện kế hoạch Bôlae.  

 D. kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.  

Câu 16 [736789]: Hiệp định Pari về Việt Nam (27 - 1 - 1973) được kí kết có ý nghĩa gì?  

 A. Góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. 

 B. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.  

 C. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.  

 D. Đánh dấu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam.  

Câu 17 [736798]: Nhận xét nào dưới đây đúng về đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam những 

năm 1925 - 1929?  

 A. Bắt đầu sử dụng phổ biến hình thức bãi công. B. Phụ thuộc vào phong trào yêu nước nói chung,  

 C. Bó hẹp trong phạm vi một xưởng, một ngành.  D. Bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung.  

Câu 18 [736807]: Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương thành lập Chính phủ nhân 

dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?  

 A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (tháng 2 - 1943). 

 B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (tháng 11 - 1939).  

 C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (tháng 5 - 1941).  

 D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (tháng 7- 1936).  

Câu 19 [736820]: Các chiến lược chiến tranh Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) đều sử 

dụng thủ đoạn   

 A. "tìm diệt" và " bình định". B. xây dựng quân đội Mĩ làm nòng cốt.  

 C. viện trợ về kinh tế.   D. mở rộng chiến tranh toàn Đông Dương.  

Câu 20 [736830]: Sự kiện nào mở đầu kỉ nguyên độc lập, tự do, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng 

giai cấp ở Việt Nam?  

 A. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954). 

 B. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).  

 C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).  

 D. Cách mạng tháng Tám thành công (1945).  

Câu 21 [736833]: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia đầu tiên tuyên bố độc lập ở Đông Nam Á là   

 A. Lào. B. Việt Nam.  C. Inđônêxia.  D. Campuchia.  

Câu 22 [736836]: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển 

mạnh, trước hết là khu vực  

 A. Bắc Phi. B. Tây Phi.  C. Nam Phi.  D. Trung Phi.  
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Câu 23 [736846]: Nội dung nào không phải là ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam?  

 A. Quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất. 

 B. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành trong đấu tranh.  

 C. Đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kì trực tiếp vận động giải phóng dân tộc.  

 D. Đảng tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.  

Câu 24 [736853]: Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?  

 A. Không can thiệp vào cộng việc nội bộ của bất kì nước nào. 

 B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của tất cả các nước.  

 C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc.  

 D. Tiến hành hợp tác giữa các nước trên nguyên tắc bình đẳng và tự quyết.  

Câu 25 [736869]: Ở Việt Nam chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 thắng lợi đã  

 A. phá vỡ thế bao vây của quân Pháp cả trong lẫn ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc. 

 B. đưa cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn mới.  

 C. bước đầu làm phá sản kế hoạch "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp.  

 D. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố một thời gian.  

Câu 26 [736878]: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 

(1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam đều  

 A. kết thúc cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

 B. mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.  

 C. có ý nghĩa quyết định hoàn thành nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.  

 D. mở ra bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc thế kỉ XX.  

Câu 27 [736893]: Xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là do   

 A. Mĩ và Liên Xô muốn có thời gian để sản xuất vũ khí chiến lược. 

 B. tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.  

 C. Mĩ và Liên Xô không còn đủ sức viện trợ cho các nước đồng minh.  

 D. chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô khủng hoảng sụp đổ.  

Câu 28 [736904]: Điểm chung trong nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc và Định ước Henxinki ( 

tháng 8- 1975) là   

 A. tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các nước đang phát triển. 

 B. giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.  

 C. thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa.  

 D. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.  

Câu 29 [736929]: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là sự phản ánh đầy đủ   

 A. tương quan lực lượng giữa các bên trong quá trình tham gia đàm phán. 

 B. mối qua hệ gữa cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc thế giới.  

 C. tương quan lực lượng giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Pháp.  

 D. mối quan hệ giữa thắng lợi của quân dân Việt Nam và xu thế chung thế giới.  

Câu 30 [736939]: Điểm chung của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga và Cách mạng tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam là gì?  

 A. Lực lượng cách mạng gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp. 

 B. Khởi nghĩa ở thành thị đóng vai trò quyết định thắng lợi.  

 C. Nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc.  

 D. Nhiệm vụ chủ yếu là đấu tranh giai cấp.  

Câu 31 [736945]: Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng có điểm 

chung gì?  

 A. Chủ trương dụa vào binh lính người Việt trong quân đội Pháp. 

 B. Xây dựng được nhiều cơ sở trong quần chúng.  

 C. Mục tiêu là đấu tranh giành độc lập dân tộc.  

 D. Chủ trương xây dựng khối liên minh công nông làm nền tảng.  

Câu 32 [736951]: Đặc điểm của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là   

 A. nhiệm vụ chiến lược là chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. 

 B. nhiệm vụ trước mắt là chống đế quốc và phong kiến tay sai.  

 C. hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt, lực lượng tham gia đông đảo.  

 D. hình thức đấu tranh phong phú, lực lượng tham gia đông đảo.  
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Câu 33 [736971]: Nội dung nào phản ánh đúng nhất về chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000?  

 A. Quan hệ chặt chẽ với Mĩ và Nhật Bản là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của các nước 

Tây Âu. 

 B. Các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ, chính sách đối ngoại tương đối nhất quán nhưng có sự 

phân hóa trong những vấn đề cụ thể.  

 C. Mặc dù vẫn gắn bó chặt chẽ với Mĩ nhưng đường lối đối ngoại của Tây Âu ngày càng đa dạng và 

hướng về châu Á.  

 D. Duy trì lực lượng quân sự mạnh để sẵn sàng hợp tác với Mĩ là nguyên tắc không thay đổi trong chính 

sách đối ngoại của Tây Âu.  

Câu 34 [736980]: Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

chủ trương thực hiện quyền dân tộc tự quyết trên phương diện nào?  

 A. Chính đảng lãnh đạo cách mạng và lực lượng tham gia cách mạng. 

 B. Hình thức đấu tranh vũ trang.  

 C. Cách thức tập hợp lực lượng.  

 D. Mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới.  

Câu 35 [736992]: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị (tháng 2 - 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam 

được thể hiện qua việc xác định   

 A. nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng. 

 B. mối quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.  

 C. lực lượng chủ yếu của cách mạng.  

 D. giai cấp lãnh đạo cách mạng và hình thức chính quyền.  

Câu 36 [736995]: Hình thái phát triển của cách mạng  miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu 

nước (1954 - 1975) là    

 A. kết hợp khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ đến tổng khởi nghĩa. 

 B. chủ động tiến công bao vây địch rồi tiến hành phản công và tiến công chiến lược.  

 C. từ đấu tranh chính trị phát triển lên khởi nghĩa từng phần rồi chiến tranh cách mạng.  

 D. từ tiến công chính trị của quần chúng nhân dân đến nổi dậy của lực lượng vũ trang.  

Câu 37 [737005]: Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng Lao Động Việt Nam trong giai đoạn kết thúc 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và chống đế quốc Mĩ (1954 - 1975) có điểm giống 

nhau là   

 A. kết hợp tiến công của bộ đội chủ lực và nổi dậy của quần chúng nhân dân. 

 B. kết hợp giành thắng lợi quân sự quyết định để đi đến một giải pháp ngoại giao.  

 C. thực hiện tổng tiến công và nổi dậy.  

 D. đồng loạt nổi dậy tổng khởi nghĩa.  

Câu 38 [737012]: Tính chất dân chủ tư sản kiểu mới của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

do yếu tố nào quyết định?  

 A. Lực lượng tham gia.  B. Lực lượng lãnh đạo.  

 C. Phương pháp cách mạng.  D. Hình thức cách mạng.  

Câu 39 [737015]: Các chiến dịch của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) đều  

 A. có bước phát triển về hướng tiến công chủ yếu. 

 B. nhằm giữ vững quyền chủ dộng chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.  

 C. từng bước làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.  

 D. kết hợp đánh du kích, phục kích với công kiên.  

Câu 40 [737016]: Điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á và khu vực Mĩ Latinh sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?  

 A. Chỉ chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới. B. Chỉ đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.  

 C. Mức độ giành độc lập không đồng đều.  D. Hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.  

 

 

 

-----HẾT----- 
 


