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Câu 1 [732923]: Tổng thống nào của Mĩ gắn liền với "Chiến lược toàn cầu" phản cách mạng? 

  A. Truman.  B. Ai-xen-hao.  C. Giôn- xơn.  D. Ken-nơ-đi. 

Câu 2 [732925]: Đặc điểm nổi bật trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cho dân tộc 

Việt Nam đầu những năm 20 của thế kỉ XX là 

  A. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

  B. tập hợp lực lượng cách mạng trong mặt trận dân tộc thống nhất. 

  C. xác định vị trí, vai trò của cách mạng Việt Nam với thế giới. 

  D.  đặt vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước. 

Câu 3 [732928]: Từ năm 1919 đến năm 1929, diễn ra nội dung quan trọng nào của lịch sử Việt Nam? 

  A. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ ba.  B. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 

  C. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai.  D. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ tư. 

Câu 4 [732929]: Vai trò cơ bản nhất của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu 

vực là gì? 

  A. Giải quyết các vấn đề về kinh tế, tiền tệ. 

  B. Giải quyết các vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực. 

  C. Giải quyết các vấn đề về kinh tế, tiền tệ, tài chính thế giới và khu vực. 

  D. Giải quyết các vấn đề về vốn, thị trường. 

Câu 5 [732930]: Bài học kinh nghiệm cho Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô 

và các nước Đông Âu tan rã là 

  A. tập trung xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc doanh. 

  B. xây dựng cương lĩnh phù hợp với thực tiễn đất nước và thế giới.  

  C. cần điều chỉnh mô hình quản lí kinh tế tập trung, bao cấp. 

  D. tiếp tục tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 6 [732931]: 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. “ Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày". 

  C. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít, chống chiến tranh". 

  D. "Giải phóng dân tộc" và"Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian". 

Câu 7 [732932]: Địa điểm nào từng chứng kiến cuộc gặp gỡ quan trọng giữa hai nguyên thủ hai nước Mĩ 

- Xô, cùng thống nhất tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh"? 

  A.  Crưm.  B. Xan Phranxixcô.  C.  Manta.  D. Ôđetxa. 
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Câu 8 [732933]: Trong quan hệ quốc tế, phong trảo giải phóng dân tôc ở châu Phi và Mĩ Latinh không 

đưa đến tác đông nào dưới đây: 

  A. Góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ. 

  B. Tạo ra xu thế toàn cầu hóa trong quan hệ giữa các nước. 

  C. Góp phần làm hình thành trật tự thế giới đa cực. 

  D.  Buộc Mĩ và Liên xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. 

Câu 9 [732934]: Năm 1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” vì nguyên nhân nào 

sau đây? 

  A. Nền kinh tế Mĩ và Liên Xô suy giảm, Mĩ bị Nhật Bản và Tây Âu canh tranh. 

  B. Các nước Tây Âu, Nhật Bản đã vượt xa Liên xô và Mĩ về khoa học- kĩ thuật. 

  C. Nhân dân trên thế giới phản đối cuộc chạy đua vũ trang của Mĩ và Liên xô. 

  D. Trong xu thế toàn cầu hóa, sức mạnh quân sự phải nhường chỗ cho sức mạnh kinh tế. 

Câu 10 [732937]: Ngày 15 - 10 - 2003, ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện quan trọng nào? 

  A. Phóng thành công tàu "Thần Châu 5".  B. Thử thành công bom nguyên tử. 

  C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.  D. Phóng thành công tàu “Thần Châu 3". 

Câu 11 [732940]: Nội dung nào dưới đây được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho 

tất cả các quốc gia trên thế giới? 

  A. Các nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật - công nghệ và kinh nghiệm quản lý bên ngoài. 

  B. Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới. 

  C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế thương mại, tài chính ở các khu vực. 

  D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 

Câu 12 [732944]: Một trong những mục đích khi Pháp thực hiện kế hoạch Rơve là gì? 

  A. Chia cắt chiến trường hai nước Việt Nam và Lào. 

  B. Ngăn chặn sự liên lạc giữa Việt Bắc với liên khu III, IV. 

  C. Khóa chặt biên giới Việt-Trung. 

  D. Củng cố vùng chiếm đóng ở biên giới phía Bắc  

Câu 13 [732949]: Cho các sự kiện:  

1. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ.  

2. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.  

3. Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.  

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian. 

  A. 3, 2, 1.  B.  1, 2, 3.  C. 1, 3, 2.  D. 2, 1, 3. 

Câu 14 [732957]: Việt Nam có thể học hỏi được gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải 

cách - mở cửa của Trung Quốc trong quá trình đổi mới đất nước? 

  A. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng chất xám” để trở thành nước xuất khẩu phần mềm. 

  B. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại trong xây dựng đất nướ  C.  

  C. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên. 

  D. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp để xuất khẩu lúa gạo. 
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Câu 15 [732964]: Điểm giống nhau của cách mạng Việt Nam trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945 là đều 

  A. thực hiện nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến tay sai. 

  B. đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

  C. nhận được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. 

  D. chống kẻ thù trực tiếp là đế quốc phát xít Pháp, Nhật. 

Câu 16 [732968]: Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu 

hiện rõ nét của xu thế nào? 

  A. Toàn cầu hóa.   B. Hòa hoãn Đông - Tây. 

  C. Liên kết khu vực.   D. Đa cực, nhiều trung tâm. 

Câu 17 [732974]: Biến đổi quan trọng của khu vực châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

  A. kinh tế của hai khu vực phát triển mạnh mẽ. 

  B. một loạt các quốc gia độc lập ra đời. 

  C. quan hệ hợp tác không ngừng được mở rộng. 

  D. nhiều nước Mĩ Latinh trở thành nước công nghiệp mới. 

Câu 18 [732981]: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 có vai trò như thế nào đối với 

Cách mạng tháng Tám 1945? 

  A. Củng cố được khối đoàn kết nhân dân. 

  B. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng. 

  C. Chủ trương thành lập Việt Minh. 

  D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

Câu 19 [733006]: Mục đích Mĩ đề ra kế hoạch Mácsan đối với các nước Tây Âu là 

  A. Chống lại các nước trong khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. 

  B. Nhằm lấy thuộc địa ở Á, Phi, Mĩ La-tinh của các nước Tây Âu. 

  C. Xoa dịu các nước Tây Âu. 

  D. Giúp các nước Tây Âu phát triển kinh tế. 

Câu 20 [733015]: Đâu không phải là vấn đề cấp bách đặt ra trong Hội nghị Ianta (2-1945)? 

  A. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh. 

  B. Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh. 

  C. Phân chia thành quả chiến tranh giữa các nước thắng trận. 

  D. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. 

Câu 21 [733019]: Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên (7-1969)? 

  A. Nhật. B. Trung Quốc.  C. Liên Xô.  D. Mĩ. 

Câu 22 [733026]: Nhận định nào không đúng khi nói về chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau "Chiến 

tranh lạnh"? 

  A. Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ.  B. Dựa vào Mĩ để nhận sự viện trợ về kinh tế. 

  C. Coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu.  D. Đa phương hóa, đa dạng hóa trong đối ngoại. 

Câu 23 [733042]: Khác với cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ nhất thì cuộc chiến tranh xâm lược Việt 

Nam lần thứ hai của thực dân Pháp được mở đầu bằng trận đánh ở 

  A. Huế.  B. Sài Gòn.  C. Hà Nội.  D. Đà Nẵng. 
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Câu 24 [733049]: Điểm tương đồng trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô (từ 1985) và đổi mới đất nước ở 

Việt Nam (từ 1986) là đều 

  A. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế. 

  B. kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. 

  C.  nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. 

  D. tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng. 

Câu 25 [733055]: Hành động trắng trợn nhất thể hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân 

Pháp là 

  A. đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn thuộc Bắc Bộ. 

 B. liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang. 

  C. gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng. 

  D. tập trung tấn công các trụ sở của Đảng ở Nam bộ. 

Câu 26 [733060]: Một trong những bài học kinh nghiệm ảnh hưởng sâu sắc đến Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 được Đảng Cộng sản Đông Dương rút ra sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) là 

  A. vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng dân chủ tư sản.  B. xác định nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng. 

  C. chờ thời cơ cách mạng.  D. sử dụng bạo lực. 

Câu 27 [733068]: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì? 

  A. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh ngoại giao. 

  B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. 

  C. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh báo chí. 

  D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh nghị trường. 

Câu 28 [733071]: Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai là 

  A. Đảng Quốc đại.  B. Đảng Dân tộc.  C. Đảng Cộng sản.  D. Đảng Nhân dân. 

Câu 29 [733086]: “ Nếu không giải quyết vấn đề được 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 trâu ngựa, mà quyền lợi 

của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi được" là nội dung của văn kiện Hội nghị nào dưới đây? 

  A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7. 

  B. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

  C. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6. 

  D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng. 

Câu 30 [733093]: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có 

sự khác biệt về 

  A. nhiệm vụ trước mắt.  B. nhiệm vụ chiến lược.  C. giai cấp lãnh đạo.  D. động lực đấu tranh. 

Câu 31 [733105]: Sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện trong hội nghị 

trung ương tháng 7/1936 là 

  A. xác định nhiệm vụ trực tiếp của cách mạng Đông Dương là đánh bọn phản động thuộc địa, chống 

phát xít. 

  B. xác định nhiệm vụ trực tiếp của cách mạng Đông Dương là đánh phong kiến. 
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  C. đưa ra phương pháp đấu tranh vũ trang, bí mật, bất hợp pháp. 

  D. xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là đánh đế quốc và phong kiến. 

Câu 32 [733128]: Cơ sở quan trọng nào dưới đây giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định giai cấp công nhân 

Việt Nam là lực lượng có vai trò và sứ mệnh lãnh đạo của mạng? 

  A. Đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất. 

  B. Có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo phong trào dân tộc, dân chủ. 

  C. Có tốc độ tăng nhanh nhất trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

  D. Có tư tưởng Mác-Lênin soi đường và có khả năng liên minh với giai cấp đông đảo nhất trong xã hội. 

Câu 33 [733142]: Hiệp ước Bali (2 - 1976) không đề cập đến nguyên tắc hoạt động cơ bản nào trong 

quan hệ giữa các nước ASEAN? 

  A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ giữa các nước. 

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

  C.  Mọi quyết định đều phải có sự nhất trí của 5 nước sáng lập. 

  D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

Câu 34 [733144]: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị (2/ 1930) và Luận cương chính trị 

(10/1930) là 

  A. lực lượng của cách mạng Việt Nam là công nhân, nông dân. 

  B. lực lượng của cách mạng Việt Nam là công nhân, nông dân, tư sản. tiểu tư sản... 

  C. cách mạng Việt Nam qua 2 giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và xã hội chủ nghĩa. 

  D. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau. 

Câu 35 [733401]: Năm 1972, vì lí do nào sau đây Mĩ muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc 

và Liên Xô? 

  A. Mĩ muốn thay đổi chính sách đối ngoại với các nước xă hội chủ nghĩa trên thế giới. 

  B. Mĩ muốn mở rộng các nước đồng minh để chống lại phong trào giải phóng dân tộc. 

  C.  Mĩ muốn bình thường hóa mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô để cùng phát triển. 

  D. Mĩ muốn hòa hoãn với Liên Xô, Trung Quốc để chống lại phong trào giải phóng dân tộc. 

Câu 36 [733409]: Trong bốn "con rồng kinh tế" ở châu Á, thì ở Đông Bắc Á có các "con rồng" là 

  A. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông.  B. Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. 

  C. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông.  D. Đài Loan, Hồng Kông, Xingapo. 

Câu 37 [733414]: Điểm giống nhau giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Tổ chức Hiệp ước 

Vacsava là gì? 

  A. Đều là tổ chức liên minh về quân sự.  B. Đều là liên minh của các nước tư bản. 

  C. Đều tuyên bố giải thể vào năm 1991.  D. Đều có chung mục đích hoạt động. 

Câu 38 [733424]: Sự kiện nào sau đây chứng tỏ tâm điểm đối đầu giữa 2 cực Xô - Mĩ ở châu Âu sau 

chiến tranh thế giới thứ hai? 

  A. Sự ra đời của “Hội đồng tương trợ kinh tế" ở các nước xã hội chủ nghĩa. 

  B. Sự ra đời hai nhà nước trên lãnh thổ Đức với hai chế độ chính trị khác nhau. 

  C. Sự ra đời "kế hoạch Mácsan", Mĩ viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế. 

  D. Sự ra đời "Tổ chức Hiệp ước Vácsava” của các nước Xã hội chủ nghĩa. 
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Câu 39 [733439]: So với phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919- 1925, thì 

phong trào công nhân trong những năm 1926-1929 có những điểm nào tiến bộ? 

  A. Đấu tranh đòi tất cả các quyền lợi về kinh tế. 

  B. Đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế kết hợp với chính trị.  

  C. Đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương. 

  D. Đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

Câu 40 [733444]: "Tự do - Bình đẳng - Bác ái” là nguyên tắc tư tưởng được nêu trong Chương trình hành 

động của tổ chức nào? 

  A. Tân Việt Cách mạng đảng.  B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

  C. Việt Nam Quốc dân đảng.  D. Việt Nam nghĩa đoàn.  

-----HẾT----- 


