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Câu 1 [732665]: Sự khác biệt cơ bản giữa "Chiến tranh lạnh" với các cuộc chiến tranh thế giới đã qua là gì? 

 A. Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng,giằng co và không phân thắng bại. 

 B. Không xung đột trực tiếp bằng quân sự. 

 C. Chiến tranh lạnh chỉ diễn ra chủ yếu giữa hai nước Liên Xô và Mĩ. 

 D. Chiến tranh lạnh làm cho thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. 

Câu 2 [732666]: Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho cuộc "Chiến tranh lạnh"? 

 A. Chiến lược toàn cầu của Rudơven. 

 B. Đạo luật viện trợ nước ngoài được Quốc hội Mĩ thông qua. 

 C. Diễn văn của ngoại trưởng Mácsan. 

 D. Thông điệp của Tống thống Tơ-ru-man. 

Câu 3 [732667]: Điểm khác nhau giữa chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và chiến lược "Chiến tranh đặc 

biệt" là gì? 

 A. Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

 B. Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ. 

 C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương. 

 D. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam. 

Câu 4 [732668]: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX là 

 A. sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và thuộc địa của các nước tư bản. 

 B. sự phân quốc giàu nghèo giữa các quốc gia. 

 C. sự liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. 

 D. cục diện "Chiến tranh lạnh". 

Câu 5 [732669]: Trật tự hai cực Ianta có điểm gì khác biệt so với hệ thống Vécxai- Oasinhtơn? 

 A. Không tồn tại sự đối lập hay khác biệt về hệ tư tưởng giữa các nước. 

 B. Do các cường quốc thắng trận thiết lập nên để phục vụ lợi ích cao nhất của các nước đó. 

 C. Hình thành trên cơ sở những quyết định của các hội nghị quốc tế sau chiến tranh thế giới. 

 D. Tồn tại sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng XHCN và TBCN. 

Câu 6 [732670]: Yếu tố nào dưới đây phản ánh không đúng nguyên nhân phát triển của kinh tế Mĩ sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Chi phí cho quốc phòng thấp. B. Áp dụng khoa học kĩ thuật. 

 C. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. D. Vai trò điều tiết của nhà nước. 

Câu 7 [732671]: Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch sử dân tộc ta? 

 A. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời. 

 B. Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc lần hai. 

 C. Phái đoán ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Hội nghị Pari. 

 D. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương. 
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Câu 8 [732672]: Từ thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" để lại cho cách mạng miền Nam kinh nghiệm gì? 

 A. Sử dụng bạo lực cách mạng. 

 B. Kết hợp giữa đầu tranh binh vận và đấu tranh chính trị. 

 C. Phải kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

 D. Đảng phải kịp thời đề ra chủ trương cách mạng phù hợp. 

Câu 9 [732821]: Thắng lợi nào buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại cuộc chiến tranh xâm lược nước ta? 

 A. Chiến tranh Vạn Tường. 

 B. Chiến thắng Mậu Thân 1968. 

 C. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 

 D. Chiến thắng hai mùa khô (1965 - 1966) và (1966 - 1967). 

Câu 10 [732822]: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai? 

 A. Liên Xô và Mĩ đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược. 

 B. Cả hai nước đều muốn làm bá chủ thế giới. 

 C. Mĩ muốn làm bá chủ thế giới. 

 D. Mĩ nắm độc quyền bom nguyên tử. 

Câu 11 [732824]: Đâu là ý nghĩa quan trọng nhất của trận "Điện Biên Phủ trên không"? 

 A. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá Miền Bắc?. 

 B. Buộc Mĩ kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

 C. Đánh bại âm mưu ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho miền Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

 D. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Câu 12 [732825]: Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là: 

 A. Xu thế đối đầu giữa các nước lớn. 

 B. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển. 

 C. Xu thế cạnh tranh để tồn tại. 

 D. Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường sức mạnh kinh tế quân sự. 

Câu 13 [732827]: Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị 

trong "Chiến tranh cục bộ" là lực lượng nào? 

 A. Lực lượng quân đồng minh. B. Lực lượng viễn chính Mĩ. 

 C. Lực lượng quân đội Sài Gòn. D. Lực lượng ngụy quân. 

Câu 14 [732844]: Mối quan hệ của cách mạng 2 miền Nam Bắc là 

 A. gắn bó mật thiết, tác động qua lại. B. hợp tác với nhau. 

 C. hỗ trợ lẫn nhau.  D. hợp tác, giúp đỡ nhau. 

Câu 15 [732849]: Âm mưu cơ bản của chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh là 

 A. tiếp tục âm mưu "dùng người Việt đánh người Việt". 

 B. thực hiện chính sách xâm lược thực dân mới ở Việt Nam. 

 C. dựa vào ưu thế quân sự để giành thắng lợi. 

 D. lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 

Câu 16 [732853]: Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện "Chiến lược toàn cầu" là 

 A. thắng lợi của cách mạng ở Cuba 1959. B. thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1949. 

 C. thắng lợi của cách mạng hồi giáo ở Iran 1979. D. thắng lợi của cách mạng Việt Nam 1975. 
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Câu 17 [732855]: Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là 

 A. dùng người Việt đánh người Việt. 

 B. dồn dân, lập ấp chiến lược nhằm tách nhân dân ra khỏi cách mạng. 

 C. tiến hành chính sách "tố cộng", "diệt công", đàn áp những người yêu nước. 

 D. lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 

Câu 18 [732859]: Nguyên nhân cơ bản (chủ yếu) nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản là 

 A. chi phí cho quốc phòng thấp. B. áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 

 C. các công ty có sức cạnh tranh cao. D. yếu tố con người là vốn quý nhất. 

Câu 19 [732861]: Ý nghĩa lớn nhất của phong trào "Đồng khởi" là 

 A. đánh dấu bước phát triển của cách mạng cả nước. 

 B. đánh dấu sự thất bại của Mĩ -Diệm ở miền Nam. 

 C. chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

 D. mở đầu phong trào đánh Mĩ ở miền Nam. 

Câu 20 [732863]: Chiến tranh quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ? 

 A. Chiến tranh Đồng Xoài. B. Chiến tranh Bình Giã. 

 C. Chiến tranh Ba Gia.  D. Chiến tranh Ấp Bắc. 

Câu 21 [732864]: Cuộc hành quân mang tên "Ánh sáng sao" được tiến hành trong chiến lược chiến tranh 

nào của Mĩ? 

 A. Chiến tranh cục bộ.  B. Chiến tranh đơn phương. 

 C. Việt Nam hóa chiến tranh. D. Chiến tranh đặc biệt. 

Câu 22 [732866]: Sau hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, nhiệm vụ của cách mạng nước ta là gì? 

 A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. 

 B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. 

 C. Tiến hành kháng chiến chống chế độ thực dân kiểu mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam. 

 D. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

Câu 23 [732867]: Trong cuộc gặp gỡ không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà lãnh đạo 

M. Goócbachốp và G. Buse (cha) đã cùng tuyên bố vấn đề gì? 

 A. Hạn chế vũ khí hạt nhân hủy diệt. 

 B. Tuyên bố chấm dứt việc chạy đua vũ trang. 

 C. Cùng nhau giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại. 

 D. Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 

Câu 24 [732868]: Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam là 

 A. quân Mĩ và quân đồng minh. 

 B. quân đội Sài Gòn và quân Đồng minh của Mĩ. 

 C. quân đội Sài Gòn đảm nhiệm, không có sự chi viện của Mĩ. 

 D. quân đội Sài Gòn. 

Câu 25 [732872]: Chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh có gì mới so với các loại hình thức chiến tranh 

nước đó? 

 A. Được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu. 

 B. Gắn Việt Nam hóa chiến tranh với "Đông Dương hóa" chiến tranh. 

 C. Tăng cường viện trợ kinh tế và quân sự cho quân Sài Gòn. 

 D. Tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN. 
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Câu 26 [732877]: Trong mùa khô lần thứ hai (1966-1967) Mĩ đã mở các cuộc hành quân then chốt đánh 

vào miền Đông Nam Bộ, hãy cho biết cuộc hành quân nào là lớn nhất? 

 A. Gian-xơn-xi-ti.  B. Xê-đa-phôn và Gian-xơn-xi-ti. 

 C. Át-tơn-bô-rơ.  D. Xê-đa-phô. 

Câu 27 [732880]: Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát 

triển theo hướng. 

 A. lấy phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. 

 B. lấy phát triển văn hóa nhằm thu hút và phát triển du lịch. 

 C. lấy phát triển vũ khí nhằm xây dựng sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia. 

 D. lấy phát triển khoa học kĩ thuật nhằm chinh phục vũ trụ. 

Câu 28 [732882]: Tác dụng của phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam từ năm 1961 - 1965 đã 

 A. góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". 

 B. phá vỡ từng mảng ấp chiến lược. 

 C. đánh sập từng mảng chính quyền Diệm ở địa phương. 

 D. đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Câu 29 [732889]: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng 

miền Nam 

 A. có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Nam. 

B. có vai trò quyết định đối với sự nghiệp thống nhất đất nước. 

 C. có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

 D. có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

Câu 30 [732891]: Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm mục đích gì? 

 A. Mĩ muốn biến Nhật trở thành căn cứ quân sự. 

 B. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế. 

 C. Hình thành liên minh Mĩ - Nhật chống các nước xã hội chủ nghĩa. 

 D. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật. 

Câu 31 [732897]: Sau khi trật tự "hai cực Ianta" bị sụp đổ, một trật tự thế giới mới dần hình thành theo 

xu hương "đa cực" với sự vươn lên của các cường quốc như: 

 A. Anh, Pháp, Đức, Ianta, Mĩ, Nhật. 

 B. Anh, Pháp, Đức, Ianta, Mĩ. 

 C. Mĩ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc. 

 D. Anh, Pháp, Đức. 

Câu 32 [732900]: Nét nổi bậy nhất về tình hình chính trị ở Việt Nam khi Hiệp định Giơnevơ về Đông 

Dương được kí kết là 

 A. đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau. 

 B. Pháp rút quân khỏi miền Bắc. 

 C. nhân dân hai miền tiến hành tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. 

 D. Hà Nội được giải phóng. 

Câu 33 [732901]: Tổng thống nào của Mỹ đề ra chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"? 

 A. Aixenhao. B. Kennơđi. C. Giônxơn. D. Rodơven. 
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Câu 34 [732902]: 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ được coi là 

 A. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. 

 B. trung tâm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới. 

 C. nền kinh tế chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới. 

 D. nước có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới. 

Câu 35 [732904]: Đâu là ý nghĩa quan trọng nhất của Hiệp định Pari 1973? 

 A. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho Mĩ cút, ngụy nhào. 

 B. Đánh cho Mĩ cút, Ngụy nhào. 

 C. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho ngụy nhào. 

 D. Phá sản hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ. 

Câu 36 [732905]: Thắng lợi nào của ta chứng tỏ sự đúng đắn của Đảng về việc chuyển hướng sử dụng 

bạo lực cách mạng? 

 A. Vạn Tường. B. Bình Giã. C. Ấp Bắc. D. Đồng khởi. 

Câu 37 [732906]: Phong trào "Đồng khởi" mang lại kết quả là 

 A. nông thôn miền Nam được giải phóng. 

 B. lực lượng vũ trang hình thành và phát triển. 

 C. phá vỡ từng mảng lớn bộ máy chính quyền của địch ở nông thôn. 

 D. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

Câu 38 [732907]: Tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Bắc 

 A. có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

 B. có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

 C. có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Nam. 

 D. có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng đất nước. 

Câu 39 [732909]: Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã chứng tỏ: 

 A. cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới. 

 B. bộ đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân viễn chính Mĩ. 

 C. bộ đội chủ lực của ra đủ khả năng đánh bại quân đồng minh của Mĩ. 

 D. quân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ. 

Câu 40 [732910]: Cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966 - 1967) của Mĩ ở miền Nam 

Việt Nam nhằm mục đích gì? 

 A. Tiêu diệt quân chủ lực của ta. B. Tiêu diệt chủ lực và cơ quan đầu não của ta. 

 C. Tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. D. Bình định. 

-----HẾT----- 


