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Câu 1 [735801]: Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch 

Điện Biên Phủ  (1954) ở Việt Nam là về 

 A. sự huy động lực lượng. B. quyết tâm giành thắng lợi. 

 C. phương châm tác chiến. D. kết cục quân sự. 

Câu 2 [735849]: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào " Đồng khởi" (1959-1960) ở miền Nam Việt 

Nam là gì? 

A. chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

B. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ. 

C. Buộc Mỹ phải thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. 

D. Vùng giải phóng của cách mạng được mở rộng . 

Câu 3 [735853]: "Xương sống" của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt "mà đế quốc Mỹ tiến hành ở miền 

Nam Việtu Nam (1961-1965) là gì? 

A. Quân Mỹ và quân các nước đồng minh Mỹ. 

B. Vũ khí, trang thiết bị hiện đại của Mỹ. 

C. Chiến thuật mới "trực thăng vận" và "thiết xa vận". 

D. "Ấp chiến lược" (còn gọi là "ấp tân sinh"). 

Câu 4 [735857]: Điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936-1939 so với 

phong trào cách mạng 1930-1931 là sự kết hợp của đấu tranh 

 A. công khai và hợp pháp. B. ngoại giao với vận động quần chúng. 

 C. chính trị và ngoại giao.  D. chính trị và vũ trang. 

Câu 5 [735860]: Từ sau ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa đã thực hiện sách lược gì đối với thực dân Pháp? 

 A. Kiên quyết kháng chiến. B. Kháng chiến và hòa hoãn. 

 C. Vừa kháng chiến vừa hòa hoãn. D. Hòa hoãn, nhân nhượng. 

Câu 6 [735865]: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất , lực lượng xã hội nào ở Việt Nam không tham gia vào 

phong trào dân tộc dân chủ? 

 A. Tư sản mại bản và đại địa chủ. B. Công nhân. 

 C. Tiểu tư sản và tư sản dân tộc. D. Trung và tiểu địa chủ. 

Câu 7 [735870]: Đâu không phải là biến đổi của các nước Đông Bắc Á ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.  

B. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

C. Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi. 

D. Các nước đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế. 
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Câu 8 [735875]: Điểm khác biệt về hướng đi trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 

so với các bậc tiền bối là đi sang  

 A. phương Tây. B. châu Phi. C. châu Mỹ. D. phương Đông. 

Câu 9 [735878]: Vì sao chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền của dân, do dân và vì dân? 

A. Là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

B. Là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

C. Do nhân dân thành lập, làm chủ và đem lại lợi ích cho nhân dân. 

D. Thực hiện những quyền tự do dân chủ của một dân tộc độc lập. 

Câu 10 [735881]: Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga có điểm khác 

nhau cơ bản về  

 A. lực lượng cách mạng.  B. lãnh đạo cách mạng. 

 C. nhiệm vụ cách mạng.  D. phương pháp đấu tranh. 

Câu 11 [735886]: Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam, lực lượng nào với danh nghĩa đồng minh vào 

nước ta làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam ? 

 A. Thực dân Pháp. B. Trung Hoa Dân Quốc. C. Đế quốc Mỹ. D. Thực dân Anh. 

Câu 12 [735920]: Trong những năm 90 của thế kỷ XX, chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu có sự 

điều chỉnh quan trọng do 

A. tình hình chính trị ở châu Âu bớt căng thẳng. 

B. Pháp và Đức trở thành đồng minh thân cận của Mỹ. 

C. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã. 

D. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. 

Câu 13 [735924]: Kinh tế Việt Nam từ năm 1930 bước vào thời kỳ khủng hoảng,suy thoái do 

A. chịu tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

B. vấp phải sự chèn ép quyết liệt của tư sản Hoa Kiều và tư sản Pháp. 

C. hậu quả của việc thực dân Pháp đàn áp dã man cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

D. phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở Pháp. 

Câu 14 [735929]: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt 

Nam vì đã  

A. bước đầu truyền bá lý luận giải phóng dân tộc về nước. 

B. trực tiếp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thành lập Đảng Cộng Sản. 

C. củng cố khối liên minh công - nông. 

D. đoàn kết giai cấp công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Câu 15 [735934]: Yêu sách số một của Liên Xô khi tham chiến chống Nhật ở châu Á là : 

A. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin. 

B. trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin. 

C. giữ nguyên trạng Mông Cổ. 

D. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất trong chiến tranh Nga - Nhật (1904). 
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Câu 16 [736191]: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) khẳng định cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò như thế nào đối với cách mạng cả nước? 

 A. Hậu phương tại chỗ. B. Quyết định nhất. C. Quyết định trực tiếp. D. Tiền tuyến lớn. 

Câu 17 [736196]: Quyết định và địa vị pháp lí mà Liên bang Nga được kế thừa từ sau khi Liên Xô tan rã 

là gì? 

A. Tiếp tục giữ vai trò là một đối trọng về quân sự với Mỹ. 

B. Tiếp tục giữ vai trò là một đối trọng về kinh tế với Mỹ. 

C. Giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. 

D. Ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Câu 18 [736198]: Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là gì? 

 A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. B. Cách mạng tư sản. 

 C. Cách mạng giải phóng dân tộc. D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 19 [736199]: Đặc điểm mang tính khách quan quyết định sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

của giai cấp công nhân là  

A. sống tập trung ở các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền. 

B. đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến. 

C. có quan hệ gắn bó tự nhiên với giai cấp nông dân. 

D. sống tập trung, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. 

Câu 20 [736211]: "Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn 

đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta" (trích Văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX) đề cập đến thời cơ của Việt Nam trong  

 A. sự nghiệp thống nhất đất nước. B. khuôn khổ trật tự hai cực Ianta. 

 C. sự nghiệp giải phóng dân tộc. D. xu thế toàn cầu hóa. 

Câu 21 [736218]: Giai đoạn 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách 

mạng ruộng đất vì 

A. Pháp không cướp đoạt ruộng đất của nông dân. 

B. muốn tập hợp lực lượng toàn dân tộc. 

C. nhiệm vụ dân chủ đã hoàn thành. 

D. khẩu hiệu này không còn cần thiết. 

Câu 22 [736229]: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường 

cách mạng vô sản " là khẳng định của Nguyễn Ái Quốc sau khi  

A. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. 

B. bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản. 

C. đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. 

D. gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội Nghị Vécxai. 

Câu 23 [736255]: Nét độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 là gì? 

A. Một Đảng lãnh đạo thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau. 

B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng ruộng đất ở miền Nam. 

C. Làm cách mạng ruộng đất ở miền Bắc và cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam. 

D. Cả nước cùng kháng chiến chống Mỹ cứu nước để thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 
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Câu 24 [736261]: Tiến hành chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, đế 

quốc Mĩ nhằm thực hiện âm mưu  

A. "giành lại thế chủ động trên chiến trường ". 

B. "dùng người Việt đánh người Việt". 

C. "dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương ". 

D. "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh". 

Câu 25 [736265]: Xác định yếu tố tác động đến chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mĩ khi bước 

sang thế XXI? 

 A. Chủ nghĩa khủng bố.  B. Xung đột sắc tộc, tôn giáo. 

 C. Chủ nghĩa li khai.  D. Sự suy thoái về kinh tế. 

Câu 26 [736267]: Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành được độc lập ngay khi Chiến 

tranh thế giới thứ hai kết thúc? 

A. Các nước đón bắt được thời cơ để giành chính quyền. 

B. Có Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 

C. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của các quốc gia ở Đông Nam Á. 

D. Các nước Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật. 

Câu 27 [736326]: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam (1919-1930) là sự  

A. phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 

B. phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng cách mạng vô sản. 

C. tồn tại của hai khuynh hướng cách mạng vô sản và dân chủ tư sản. 

D. phát triển của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác. 

Câu 28 [736343]: Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong đông- xuân 1953-

1954 là tập trung lực lượng, mở các cuộc tiến công vào  

A. những hướng quan trọng về chiến dịch mà địch tương đối yếu. 

B. đồng bằng Bắc Bộ, nơi tập trung quân cơ động chiến lược của Pháp. 

C. toàn bộ chiến trường Đông Dương. 

D. Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của kế hoạch Nava. 

Câu 29 [736346]: Tính chất của phong trào Cần vương ( cuối thế kỷ XIX) ở Việt Nam là  

 A. phong trào nông dân tự phát. B. phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến. 

 C. phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản. D. phong trào giúp vua cứu nước. 

Câu 30 [736352]: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi dựa trên những nhân tố nào ? 

A. Các lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. 

B. Điều kiện chủ quan và khách quan thuận lợi. 

C. Sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm giành chính quyền. 

D. Các tầng lớp nhân dân sẵn sàng đứng lên giành chính quyền. 

Câu 31 [736360]: Thắng lợi của nhân dân Môdămbích, Ănggôla (năm 1975) chứng tỏ 

A. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản đã tan rã. 

B. phong trào đấu tranh giành độc lập hoàn toàn thắng lợi ở châu Phi. 

C. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bắt đầu sụp đổ ở châu Phi. 

D. chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai hoàn toàn sụp đổ. 
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Câu 32 [736363]: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam có điểm gì mới so 

với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất? 

A. Hạn chế phát triển các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng. 

B. Cướp đoạt toàn bộ ruộng đất của nông dân để lập đồn điền. 

C. Tăng cường vốn đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế. 

D. Vốn đầu tư nhiều, quy mô lớn, tốc độ nhanh. 

Câu 33 [736365]: Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. tận dụng tốt các nguồn viện trợ từ bên ngoài. 

B. áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 

C. lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

D. chi phí quốc phòng thấp. 

Câu 34 [736368]: Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở đi, mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô chuyển sang 

đối thoại và hòa hoãn vì 

A. các nước Đông Âu đã tan rã và sụp đổ. 

B. cả hai nước muốn cô lập phong trào giải phóng dân tộc. 

C. Mỹ không còn đủ sức để chạy đua vũ trang. 

D. chi phí tốn kém và bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt. 

Câu 35 [736369]: Có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức kỷ luật cao, gắn với nền sản xuất hiện đại, có 

quan hệ gắn bó với nông dân. Đó là đặc điểm của lực lượng xã hội nào ở Việt Nam ? 

 A. Trung và tiểu địa chủ. B. Tư sản. C. Tiểu tư sản. D. Công nhân. 

Câu 36 [736377]: Đâu là đóng góp của Việt Nam vào sự hòa hợp, ổn định và phát triển của tổ chức 

ASEAN ? 

A. Đề xuất ý tưởng thành lập Khu vực mậu dịch tự do (AFTA). 

B. Đề xuất ý tưởng thành lập Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (ARF). 

C. Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa ASEAN và EU. 

D. Góp phần chấm dứt tình trạng chia rẽ, đối đầu căng thẳng trong khu vực. 

Câu 37 [736387]: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 

XIX diễn ra trong hoàn cảnh nào? 

A. Nền kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi. 

B. Nhà Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp. 

C. Thực dân Pháp đang tiến hành khai thác thuộc địa. 

D. Tư tưởng dân chủ tư sản tiếp tục dội vào Việt Nam. 

Câu 38 [736393]: Chính phủ Việt Nam đã đề ra biện pháp cấp thời nào để giải quyết nạn đói sau ngày 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công? 

A. Quyên góp, lập "hũ gạo cứu đói". B. Bãi bỏ các thuế vô lý, giảm tô, giảm tức. 

C. Không bỏ hoang ruộng đất. D. Tăng gia sản xuất. 
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Câu 39 [736399]: Yếu tố chủ quan nào tác động mạnh mẽ đến phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 

(1919-1929)? 

A. Sự thành lập các tổ chức cộng sản đầu năm 1929. 

B. Sự chuyển biến về kinh tế- xã hội. 

C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường. 

D. Khối liên minh công - nông được hình thành. 

Câu 40 [736423]: Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của cách mạng miền Nam Việt Nam sau năm 

1954 là  

A. khôi phục kinh tế và đi lên xã hội chủ nghĩa. 

B. hàn gắn vết thương chiến tranh và đi lên xã hội chủ nghĩa. 

C. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

D. kết hợp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

-----HẾT----- 


