
 

Truy cập www. moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 1/6 – Mã ID đề: 83823 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

VĨNH PHÚC 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(Đề thi có 06 trang) 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019  

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 [731209]: Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh 

A. Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vinh Yên. 

B. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 

C. Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên. 

D. Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 

Câu 2 [731212]: Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong 

những năm 1936 - 1939 là 

A. ở Đông Dương có Toàn quyền mới. 

B. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII. 

C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. 

D. Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương. 

Câu 3 [731215]: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là 

A. đánh đổ đế  quốc, tư sản phản cách mạng. 

B. đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng. 

C. đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai. 

D. đánh đổ phong kiến, đế quốc. 

Câu 4 [731217]: “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 

cải để giữ vững nền tự do và độc lập ấy”. Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào? 

A. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. B. Chi thị Toàn dân kháng chiến. 

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. D. Tuyên ngôn độc lập. 

Câu 5 [731221]: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện lịch sừ nào? 

A. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn dề Campuchia (10/1991). 

B. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Góocbachốp tại đảo Manta (12/1989). 

C. Hiệp ước về hạn chế hệ  thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972. 

D. Định ước Henxinki năm 1975. 

Câu 6 [731222]: So với chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) có gì khác về 

kết quả và ý nghĩa lịch sử? 

A. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. 

B. Bộ đội chủ lực trưởng thành thêm một bước. 

C. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch. 

D. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ). 
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Câu 7 [731224]: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mới là do 

nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây? 

 A. Chính sách đầu tư vốn.  B. Chính sách tăng thuế khóa. 

 C. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai. D. Chính sách tăng cường đầu tư vào công nghiệp. 

Câu 8 [731321]: Việc kí văn kiện nào đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN? 

 A. Hiến chương ASEAN.  B. Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. 

 C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. D. Tuyên bố nhân quyền ASEAN. 

Câu 9 [731327]: Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 là 

A. thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 

B. đời sống của nhân dân lao động đói khổ trầm trọng. 

C. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. 

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào. 

Câu 10 [731345]: Lựa chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Cuộc cách mạng khoa 

học - kĩ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu 

.....ngày càng cao của con người”. 

 A. cuộc sống và sản xuất.  B. vật chất và tinh thần.  

 C. dân số và môi trường.  D. kinh tế và chiến tranh. 

Câu 11 [731350]: Nước Mĩ đã làm gì để đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 

1929 - 1933? 

 A. Phát xít hóa bộ máy nhà nước. B. Khai thác bóc lột thuộc địa. 

 C. Chuẩn bị chiến tranh thố giới. D. Tiến hành cải cách kinh tế, xã hội. 

Câu 12 [731354]: Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động gì tại Pháp vào ngày 25-12-1920? 

A. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin. 

B. Dự Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp, 

C. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

D. Gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam. 

Câu 13 [731355]: Nhận định nào sau đây là đúng nhất sau vụ khủng bố 11/9/2001 ớ Mĩ? 

A. Chủ nghĩa khủng bố không chỉ là vấn đề riêng của Mĩ mà là vấn đề chung của toàn thế giới. 

B. Nước Mĩ luôn đứng trước nguy cơ khủng bố và an ninh chính trị bị đe dọa.  

C. Mĩ và các nước Tây Âu luôn đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố. 

D. Các nước Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố. 

Câu 14 [731356]: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam 

những năm 1919 - 1925? 

A. Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. 

B. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécxai và Oasinhtơn.  

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 

D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 1917. 
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Câu 15 [731357]: Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi 

và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật. B. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 

C. Chi phí cho quốc phòng thấp. D. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước. 

Câu 16 [731358]: Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân Pháp? 

A. Những hành động phá hoại Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946) của thực 

dân Pháp. 

B. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng. 

C. Được Mĩ giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta. 

D.  Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại. 

Câu 17 [731359]: Quốc gia nào dưới đây đi đầu trong việc đòi chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa” để 

được tự do buôn bán ớ Trung Quốc? 

 A. Đế quốc Nhật. B. Thực dân Pháp. C. Đế quốc Mĩ. D. Thực dân Anh. 

Câu 18 [731360]: Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 là 

 A. kháng chiến chống Mĩ.  B. xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 C. đấu tranh giành độc lập. D. kháng chiến chống Pháp. 

Câu 19 [731361]: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương 

chính trị của Đảng (10/1930) là gì? 

A. Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp vô sản. 

B. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ 

nghĩa. 

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

D. Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân. 

Câu 20 [731362]: Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, 

Đời sống công nhân là 

A. tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc. 

B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.  

C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam. 

D. truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân. 

Câu 21 [731363]: Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức 

cộng sản năm 1929? 

 A. Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng. 

B. Thống nhất trong lực lượng lãnh đạo. 

C.  Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc. 

D. Thống nhất về tư tưởng chính trị. 

Câu 22 [731364]: Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam 

Quốc dân đảng là ở 

 A.  khuynh hướng cách mạng. B. phương pháp, hình thức đấu tranh. 

 C. địa bàn hoạt động.  D. thành phần tham gia. 
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Câu 23 [731365]: Vì sao sau khi trật tự hai cực lanta bị sụp đổ, Mĩ không thể thiết lập trật tự thế giới một cực? 

A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố. B. Hệ thống thuộc địa kiểu mới của Mĩ bị sụp đổ. 

C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc. D. Bị Nhật Bản vượt qua trong lĩnh vực tài chính. 

Câu 24 [731366]: Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế 

(1946-1950) dựa vào 

 A. những tiến bộ khoa học kĩ thuật. B. sự giúp đỡ của các nước Đông Âu. 

 C. tinh thần tự lực, tự cường. D. có nguồn tài nguyên phong phú. 

Câu 25 [731367]: Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị 

Ianta là 

A. phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận. 

B. kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

C. giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm. 

D. thành lập tổ chức quốc tế - Liên hợp quốc. 

Câu 26 [731368]: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc? 

A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

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

C. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc. 

Câu 27 [731369]: Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng 

Tám năm 1945? 

A. Hơn 90% dân số không biết chữ.  

B. Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá. 

C. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành. 

D. Chính quyền cách mạng non trẻ. 

Câu 28 [731370]: Thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 1950 - nửa 

đầu những năm 70) có ý nghĩa 

A. đạt thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự với Mĩ. 

B. nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.  

C. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. 

D. thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 

Câu 29 [731371]: Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được Đảng ta xác 

định từ sau ngày 

A. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

B. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

C. Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp. 

D. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật. 
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Câu 30 [731372]: Chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là 

A. “Toàn dân kháng chiến”. 

B. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

C. kháng chiến kiến quốc. 

D. phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp. 

Câu 31 [731380]: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu 

thập niên 90 (thế kỉ XX)? 

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

B. Khi cải tổ lại mắc phải sai lầm. 

C. Sự chống phá của các thế lực thù địch. 

D. Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật. 

Câu 32 [731381]: Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là 

A. tiêu diệt nhiều sinh lực địch. 

B. bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc. 

C. bộ đội chủ lực của ta trưởng thành hơn trong chiến đấu. 

D. làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc địch chuyển sang đánh lâu dài với ta. 

Câu 33 [731386]: Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. ngăn chặn tiến tới xóa bỏ CNXH trên thế giới. 

B. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh. 

C. triển khai “chiến lược toàn cầu”. 

D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 

Câu 34 [731393]: Vì sao Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Pháp (6-3-1946) không được 

coi là một văn bản mang tính pháp lý quốc tế? 

A. Vì Pháp không công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập tự chủ. 

B. Vì Hiệp định này chỉ có hai nước kí kết, Pháp có thể bội ước. 

C. Vì Hiệp định không công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện riêng. 

D.  Vì Hiệp định chỉ công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng. 

Câu 35 [731396]: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong 

những năm 1919-1925? 

A. Công hội thành lập ở  Sài Gòn - Chợ Lớn. B. Công nhân Ba Son bãi công. 

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời. D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 

Câu 36 [731411]: Chủ trương cải cách - mở cửa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đề ra tại 

A. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978). 

B. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9/1982). 

C. Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1976). 

D. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10/1987). 
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Câu 37 [731413]: Hai xu hướng trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ờ Việt 

Nam đầu thế kỷ XX có sự khác nhau về 

 A. mục đích. B. phương pháp. C. tư tưởng. D. tầng lớp lãnh đạo. 

Câu 38 [731414]: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ hai (1919-1929) của Pháp có điểm mới nào dưới đây? 

A. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn. 

B. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng. 

C. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ. 

D. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa. 

Câu 39 [731416]: Sự phát triển kinh tế của Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là do 

nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây? 

A. Do lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên phong phú. 

B. Yếu tố con người được coi là vốn quý nhất. 

C. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 

D. Chi phí cho quốc phòng thấp. 

Câu 40 [731419]: Thách thức lớn nhất của Việt Nam khi phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là 

A. sự chênh lệch về trình độ dân trí khi tham gia hội nhập. 

B. sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thế giới. 

C. sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế. 

D. quản lí, sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài. 

-----HẾT----- 


