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Câu 1 [731401]: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919), 

nền kinh tế Việt Nam 

A. phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn. 

B. có sự phát triển độc lập với nền kinh tế Pháp. 

C. có sự chuyển biến rất nhanh và mạnh về cơ cấu. 

D. có đủ khả năng cạnh tranh với nền kinh tế Pháp. 

Câu 2 [731404]: Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước 19 - 12 - 1946 

phản ánh quy luật nào của lịch sử Việt Nam 

 A. kiên quyết chống giặc ngoại xâm. B. luôn giữ vững chủ quyền dân tộc. 

 C. mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại. D. dựng nước đi đôi với giữ nước. 

Câu 3 [731407]: Mục tiêu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng trong thời kì cuối cùng là 

A. đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

B. đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

C. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 

D. đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. 

Câu 4 [731410]: Thành quả cơ bản mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến 

lược kinh tế hướng ngoại là 

A. bộ mặt kinh tế - xã hội có sự biến đổi to lớn. 

B. giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng với công bằng xã hội. 

C. tổng kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh. 

D. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng rất nhanh. 

Câu 5 [731434]: Mục đích chủ yếu của Đảng khi tổ chức phong trào đón phái viên G. Gôđa vào đầu năm 1937 là 

 A. đưa ra những yêu sách dân sinh, dân chủ. B. biểu tượng sức mạnh quần chúng. 

 C. thức tỉnh quần chúng đấu tranh. D. tập dượt lực lượng cách mạng. 

Câu 6 [731480]: Vấn đề nào không nằm trong quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945)? 

A. Hợp tác giữa các nước nhằm khôi phục lại kinh tế đất nước sau chiến tranh. 

B. Thỏa thuận đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu. 

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. 

D. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc và duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

Câu 7 [731490]: Mục đích chủ yếu của Đảng khi tổ chức phong trào đón phái viên G. Gôđa vào 

đầu năm 1937 là 

 A. thức tỉnh quần chúng đấu tranh. B. tập dượt lực lượng cách mạng. 

 C. đưa ra những yêu sách dân sinh, dân chủ. D. biểu dương sức mạnh quần chúng. 
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Câu 8 [731495]: Hiệp định Giơnevơ đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt 

Nam kết thúc nhưng thắng lợi chưa trọn vẹn vì 

A. thực dân Pháp chưa thừa nhận quyền độc lập của Việt Nam. 

B. thực dân Pháp mới công nhận quyền tự trị của Việt Nam. 

C. Việt Nam mới được giải phóng Bắc vĩ tuyến 17. 

D. quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam chưa được đảm bảo. 

Câu 9 [731549]: Mục tiêu của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là 

A. tổ chức giai cấp công nhân đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. 

B. tổ chức, lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh đánh đổ đế quốc, tay sai. 

C. tổ chức, đoàn kết nhân dân thế giới đánh đổ đế quốc và phong kiến. 

D. tổ chức nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp và tư sản phản cách mạng. 

Câu 10 [731562]: Đoạn trích sau thuộc văn kiện nào dưới đây? 

"Không! Chúng ra thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu là nô lệ". 

A. Tuyên ngôn độc lập. 

B. Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh. 

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D. Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của Ban thường vụ Trung ương Đảng. 

Câu 11 [731572]: Tháng 5 - 1953, Nava đề ra kế hoạch quân sự mang tên mình với hi vọng 

 A. làm hài lòng người Mĩ.  B. đẩy quân ta vào tình thế đối phó bị động. 

 C. xoay chuyển cục diện chiến tranh. D. kết thúc chiến tranh trong danh dự. 

Câu 12 [731582]: Sự kiện trực tiếp nào dưới đây đưa đến quyết định phát động toàn quốc kháng chiến 

của Đảng và Chính phủ? 

A. Hội nghị Phôngtennơblô thất bại. 

B. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giao quyền kiểm soát thủ đô và giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu. 

C. Pháp đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn. 

D. Pháp tấn công Nam Bộ, Nam Trung Bộ và một số khu vực khác. 

Câu 13 [731609]: Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 

1954) có ý nghĩa quốc tế sâu sắc vì 

A. đã góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, cổ vũ mạnh mẽ phong 

trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh. 

B. đã góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, cổ vũ mạnh mẽ phong 

trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh. 

C. đã chọc thủng một khâu trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ mạnh mẽ phong trào 

giải phóng dân tộc trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Lào và Campuchia. 

D. đã mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa 

của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh. 
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Câu 14 [731621]: Vì sao tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương 

quyết định tách Đảng và thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác - Lênin? 

A. Vì xu thế phát triển chung của thế giới. B. Vì đặc điểm riêng của từng quốc gia. 

C. Vì sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản. D. Vì đề nghị của lực lượng kháng chiến Lào. 

Câu 15 [731628]: Trong những năm 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù của cách 

mạng là 

 A. đế quốc, phát xít.  B. phát xít Nhật, tay sai. 

 C. thực dân, phong kiến.  D. bọn phản động thuộc địa và tay sai. 

Câu 16 [731634]: Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của cách mạng Cuba năm 1959 với cách mạng 

tháng Tám năm 1945 của Việt Nam là gì?  

 A. Đấu tranh vũ trang.  B. Đấu tranh ngoại giao. 

 C. Đấu tranh chính trị.  D. Khởi nghĩa từng phần. 

Câu 17 [731641]: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 

1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21 - 7 - 1954) là 

 A. đảm bảo giành thắng lợi từng bước. B. không vi phạm chủ quyền dân tộc. 

 C. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. D. phân hóa cô lập cao độ kẻ thù. 

Câu 18 [731647]: Bài học kinh nghiệm từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) được Đảng ta vận 

dụng như thế nào trong chính sách đối ngoại hiện nay? 

A. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.  

B. Sự đồng thuận trong việc giải quyết tranh chấp. 

C. Lợi dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.  

D. Kiên trì trong đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Câu 19 [731658]: Bài học cơ bản nào cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam được rút 

ra từ quá trình đàm phán kí kết Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946)? 

 A. Đa phương hóa các mối quan hệ. B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

 C. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. D. Kiên trì trong đấu tranh ngoại giao. 

Câu 20 [731688]: Ý nào sau đây không phải vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam 

trong những năm 1919 - 1925? 

A. Chuẩn bị tư tưởng chính trị cho sự thành lập Đảng. 

B. Xác định đúng đắn con đường cứu nước cho dân tộc. 

C. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D. Chuẩn bị về mặt tổ chức, cán bộ cho sự thành lập Đảng. 

Câu 21 [731691]: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 của nhân dân Việt Nam 

A. vô cùng quyết liệt, nhưng chỉ diễn ra ở nông thôn. 

B. diễn ra vô cùng quyết liệt, nhất là ở các thành thị. 

C. mang tính thống nhất cao, nhưng chưa rộng khắp. 

D. có hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 
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Câu 22 [731700]: Tại sao cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) được coi là mốc quan trọng trên 

con đường phát triển của phong trào công nhân Việt Nam? 

A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến của Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của 

nhân dân và thủy thủ Trung Quốc. 

B. Vì nó đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đã tiếp thu được tư tưởng của cách mạng tháng Mười 

Nga. 

C. Vì sau cuộc bãi công này có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân trong cả nước đã diễn ra. 

D. Vì nó đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, từ đây công nhân Việt Nam bắt 

đầu bước vào đấu tranh tự giác. 

Câu 23 [731701]: Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là 

A. đánh đổ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc. 

B. thực hiện cách mạng ruộng đất. 

C. tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. 

D. tiến hành cuộc "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". 

Câu 24 [731702]: Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ 

XX được đánh dấu bằng sự kiện 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng đắn. 

B. cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng. 

C. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản. 

D. Nguyễn Ái Quốc xác định con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản. 

Câu 25 [731703]: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? 

A. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12 - 1920). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18 - 6 - 1919). 

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 - 1920). 

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 26 [731704]: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của 

A. sự phát triển mạnh của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. 

B. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt cho nhân dân Việt Nam. 

C. cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam. 

D. phong trào dân tộc phát triển mạnh. 

Câu 27 [731705]: Tinh thần yêu chuộng hòa bình của "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" được Đảng ta 

phát huy như thế nào trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay? 

A. Nhân nhượng với Trung Quốc một số điều khoản. 

B. Đấu tranh hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. 

C. Đàm phán, chia sẻ quyền lợi với Trung Quốc. 

D. Chấp nhận đổi một phần chủ quyền biển đảo cho một số lợi ích khác. 
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Câu 28 [731706]: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi. 

B. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lí cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ 

thuật nâng cao năng suất lao động. 

C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao. 

D. Quân sự hóa nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

Câu 29 [731707]: Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học 

kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay? 

A. Luôn mềm dẻo trong đấu tranh và trong sách lược. 

B. Luôn nhân nhượng với kẻ thù để có được môi trường hòa bình. 

C. Mềm dẻo về sách lược, cương quyết trong đấu tranh. 

D. Cương quyết trong đấu tranh, cứng rắn về sách lược. 

Câu 30 [731708]: Cuộc mít tinh ở Việt Nam có sự tham gia của 2,5 vạn người tại khu Đấu Xảo (Hà Nội) 

năm 1938 diễn ra nhân dịp kỉ niệm 

A. ngày Quốc tế chống chiến tranh. B. ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. 

C. ngày Quốc tế Lao động. D. ngày thành lập Đảng Cộng sản Pháp. 

Câu 31 [731709]: Điểm giống nhau về chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương (11 - 1939) và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 8 (5 - 1941) là gì? 

A. Chủ trương thành lập các hình thức mặt trận phản đế. 

B. Khẳng định mục tiêu trước mắt là chống đế quốc và phát xít. 

C. Xác định hình thái khởi nghĩa vũ trang ở Việt Nam. 

D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách. 

Câu 32 [731710]: Lí do nào Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện Chính phủ Pháp bản Tạm ước (14-9-1946)? 

 A. Bản Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) đã hết hiệu lực, nhưng chưa có hiệp định mới. 

B. Quan hệ Việt - Pháp ngày càng căng thẳng, Việt Nam cần thêm thời gian chuẩn bị kháng chiến. 

C. Nhằm thực hiện thỏa thuận tại Hội nghị Phông-ten-nơ-blô giữa phái đoàn ngoại giao hai nước. 

D. Quân Pháp đã tiến ra miền Bắc, Việt Nam cần thêm những điều khoản ràng buộc Pháp. 

Câu 33 [731711]: "Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này 

có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng" là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi chiến dịch 

 A. Chiến dịch Tây Nguyên năm 1954. B. Chiến dịch Biên giới năm 1950. 

 C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. D. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947. 

Câu 34 [731712]: Điểm khác nhau căn bản nhất của phong trào cách mạng (1930 - 1931) so với các 

phong trào cách mạng trước đó của nhân dân Việt Nam là gì? 

A. Giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh. 

B. Diễn ra trên địa bàn cả nước, mang tính chất triệt để. 

C. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản. 

D. Nhằm cả mục tiêu kinh tế và mục tiêu chính trị. 
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Câu 35 [731713]: Sự khác nhau cơ bản của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với tổ chức Việt Nam 

Quốc dân đảng là ở 

 A. thành phần tham gia.  B. khuynh hướng cách mạng. 

 C. địa bàn hoạt động.  D. phương pháp, hình thức đấu tranh. 

Câu 36 [731714]: Hai khẩu hiệu chính mà Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong phong trào cách 

mạng 1930 - 1931 là 

A. "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hòa bình". 

B. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Pháp" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến". 

C. "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc" và "Đả đảo phong kiến". 

D. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít". 

Câu 37 [731715]: Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954, nhân dân Việt Nam đã buộc 

thực dân Pháp phải phân tán lực lượng ra những địa bàn nào? 

A. Điện Biên Phủ, Xênô, Plâyku, Luông Phabang - Mường Sài. 

B. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Plâyku, Luông Phabang - Sầm Nưa. 

C. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang - Mường Sài. 

D. Điện Biên Phủ, Xênô, Plâyku, Luông Phabang - Sầm Nưa. 

Câu 38 [731717]: Trong thời gian 1919 - 1930, tăng thuế là một trong những biện pháp của thực dân 

Pháp nhằm 

A. kiểm soát mọi hoạt động kinh tế ở Đông Dương. 

B. thi hành chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam. 

C. phục vụ chính sách tổng động viên ở Việt Nam. 

D. tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Đông Dương. 

Câu 39 [731719]: Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách 

mạng Tháng Tám đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây? 

A. Mềm dẻo trong sách lược đấu tranh. 

B. Phải biết phân hóa, cô lập kẻ thù. 

C. Phát huy sức mạnh làm chủ đất nước của nhân dân. 

D. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng. 

Câu 40 [731720]: Nhân dân Việt Nam hăng hái tham gia phong trào dân chủ 1936 - 1939 là do đời sống 

của họ 

 A. được cải thiện hơn. B. có phần ổn định. C. không quá khó khăn. D. khó khăn, cực khổ. 

-----HẾT----- 


