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Câu 1 [729142]: "Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập . Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ 

dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam..." là đoạn trích trong  

A. Đường Kách mệnh. 

B. Lời kêu gọi. 

C. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Câu 2 [729157]: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào 

 A. khai mỏ. B. công nghiệp dệt. C. nông nghiệp. D. công nghiệp nặng. 

Câu 3 [729168]: Sau khi học xong các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ ở Quảng Châu phần lớn học viên 

bí mật về nước truyền bá 

 A. lý luận cách mạng dân chủ tư sản. B. lý luận giải phóng dân tộc. 

 C. chủ nghĩa Mác - Lênin. D. tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Câu 4 [729176]: Đâu không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở 

Việt Nam? 

A. Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động. 

B. Lực lượng trung gian đã ngã hẳn về phía cách mạng. 

C. Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. 

D. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

Câu 5 [729180]: Tại Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng Sản (1924), Nguyễn Ái Quốc đã ba lần phát 

biểu về vấn đề 

 A. dân tộc và giai cấp .  B. dân tộc và dân chủ. 

 C. dân tộc và thuộc địa.  D. dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Câu 6 [729181]: Nền kinh tế Nhật Bản đạt tới sự phát triển "thần kỳ" trong những năm 

 A. 1952 - 1960. B. 1960 - 1973. C. 1952 - 1973. D. 1973 - 1991. 

Câu 7 [729211]: Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận "muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy 

vào lực lượng của bản thân mình" khi 

A. ra đi tìm đường cứu nước. 

B. gửi bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai nhưng không được chấp nhận. 

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

D. tham gia địa hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp. 

Câu 8 [729216]: Tổ chức nào sau đây không phải của tư sản Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

 A. Việt Nam nghĩa đoàn.  B. Nhóm Trung Bắc tân văn. 

 C. Đảng Lập hiến.  D. Nhóm Nam Phong. 

Câu 9 [729224]: Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam với tư cách 

A. người sáng lập Cộng sản đoàn.  

B. người sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

C. người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D. phái viên của Quốc tế Cộng sản. 
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Câu 10 [729244]: Điểm mới của Hội nghị tháng 5 - 1941 so với Hội nghị tháng 11 - 1939 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là 

A. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến. 

B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc 

C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức. 

D. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương. 

Câu 11 [729245]: Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là Nhà nước của 

 A. công nhân và nông dân. B. toàn thể nhân dân. 

 C. công, nông và trí thức.  D. công, nông, binh. 

Câu 12 [729246]: Nhận xét nào dưới đây về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam 

là phù hợp 

A. Là một cương lĩnh giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giải cấp. 

B. Là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc,giai cấp đúng đắn sáng tạo. 

C. là một cương lĩnh kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 

D. là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn,sáng tạo. 

Câu 13 [729254]: Mâu thuẫn gay gắt thứ hai trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là  

A. mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến. 

B. mâu thuẫn giữa tư sản với địa chủ phong kiến. 

C. mâu thuẫn giữa toàn bộ nhân dân với thực dân Pháp và tay sai. 

D. âu thuẫn giữa công nhân và tư sản. 

Câu 14 [729255]: Năm 1967, tổ chức nào sau đây được thành lập ở châu Âu? 

 A. Cộng đồng Châu Âu (EC). B. Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC). 

 C. Liên minh Châu Âu (EU). D. Cộng đồng than thép Châu Âu. 

Câu 15 [729256]: Điểm nào sau đây không phải là nét mới của cuộc bãi công Ba Son(1925) so với các 

cuộc bãi công trước đây của công nhân Việt Nam? 

A. Đòi quyền lợi kinh tế. 

B. Có tổ chức lãnh đạo. 

C. Thể hiện tình đoàn kết quốc tế. 

D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. 

Câu 16 [729258]: Tổ chức nào được thành lập nhằm liên lạc với các dân tộc bị áp bức để cùng làm cách 

mạng, đánh đổ đế quốc? 

 A. Hội Liên Hiệp thuộc địa. B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên. 

 C. Quốc tế Cộng sản.  D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 

Câu 17 [729260]: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành 

A. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

C. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 

D. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

Câu 18 [729262]: Tổ chức nào được thành lập nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết,tranh đấu 

để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình? 

A. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. B. Hội Liên hiệp thuộc địa. 

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. D. Việt Nam Quốc dân Đảng. 

Câu 19 [729263]: "Chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" là cuộc vận động của giai cấp nào trong xã 

hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Tư sản. B. Công nhân. C. Nông dân. D. Tiểu tư sản. 
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Câu 20 [729267]: Lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam là  

A. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức,phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư sản. 

B. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. 

C. công nhân. 

D. công nhân, nông dân. 

Câu 21 [729276]: 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. Nguyễn Ái Quốc xác định con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản. 

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

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

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

Câu 22 [729282]: Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất đến đầu năm 1930 là 

A. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh. 

B. cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau. 

C. khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm của khuynh hướng tư sản. 

D. sự tồn tại song song của khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản. 

Câu 23 [729289]: Bản chỉ thị "Nhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" (12/03/1945) của Ban 

Thường vụ Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là 

 A. phát xít Nhật và thực dân Pháp. B. thực dân Pháp. 

 C. thực dân Pháp và tay sai. D. phát xít Nhật. 

Câu 24 [729291]: Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai,nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương  

A. có sự chuyển biến ít nhiều nhưng chỉ có tính chất cục bộ. 

B. phổ biến vẫn trong tình trạng nghèo nàn.lạc hậu. 

C. có bước phát triển mới. 

D. bị cột chặt vào kinh tế Pháp. 

Câu 25 [729295]: Đầu năm 1930, khuynh hướng vô sản thắng thế hoàn toàn khuynh hướng tư sản ở  

Việt Nam vì 

A. khuynh hướng vô sản giải quyết triệt để tất cả các mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam. 

B. khuynh hướng vô sản giải quyết được yêu cầu ruộng đất của giai cấp nông dân Việt Nam. 

C. giai cấp công nhân chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cơ cấu xã hội Việt Nam. 

D. khuynh hướng vô sản đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc.  

Câu 26 [729301]: Tờ báo tiếng Việt của tiểu tư sản trí thức Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

 A. Người nhà quê. B. Chuông rè. C. An nam trẻ. D. Hữu thanh. 

Câu 27 [729305]: Bản chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng không xác định thời kì 

cuối cùng  

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

B. sử dụng bạo lực chính trị quần chúng. 

C. bất hợp tác với chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn. 

D. cổ đông bãi công. 

Câu 28 [729308]: Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương tháng 5-1941 

so với Luận cương chính trị tháng 10 -1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương 

A. thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  

B. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng. 

C. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. 

D. thành lập hình thức chính quyền công nông binh. 
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Câu 29 [729311]: Tổ chức nào được thành lập ra để tập hợp tất cả những người dân thuộc địa sống trên 

đất Pháp cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân? 

 A. Đảng xã hội Pháp.  B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 

 C. Đảng Cộng sản Pháp.  D. Hội Liên hiệp thuộc địa. 

Câu 30 [729313]: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp không làm việc gì sau đây ở Đông Dương  

A. Tăng cường chính sách cai trị ở Đông Dương. 

B. Khuyến khích xuất bản các sách báo cổ vũ chủ trương "Pháp - Việt đề huề". 

C. nới rộng quyền tự do, dân sinh, dân chủ cho người dân Đông Dương. 

D. Đẩy mạnh khai thác thuộc địa. 

Câu 31 [729334]: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1930 – 1945 là 

A. đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc. 

B. đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ. 

C. lật đổ chế độ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày. 

D. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, giành quyền dân chủ. 

Câu 32 [729349]: Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương lấy lực lượng nào làm chủ lực? 

 A. Công nhân.  B. Nông dân.  

 C. Tư sản dân tộc.  D. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ. 

Câu 33 [729373]: Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận thống 

nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam? 

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 - 1936). 

B. Hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (3 - 1938). 

C. Hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (11 - 1939). 

D. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (5 - 1941). 

Câu 34 [730488]: Một trong những khó khăn của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1936 - 1939 là  

A. hệ thống tổ chức của Đảng và quần chúng chưa được phục hồi. 

B. có nhiều Đảng phái chính trị tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. 

C. chính quyền thực dân ở Đông Dương đẩy mạnh khai thác thuộc địa. 

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

Câu 35 [730489]: Tính theo thời gian ra đời, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp mới ra đời trong 

xã hội Việt Nam là  

 A. địa chủ phong kiến. B. công nhân. C. tư sản. D. nông dân. 

Câu 36 [730677]: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 của nhân dân Việt Nam 

A. có hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 

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

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

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

Câu 37 [730678]: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại 

A. do tình trang bùng nổ dân số trên thế giới. B. do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất. 

C. yêu cầu sản xuất các loại vũ khí mới, hiện đại. D. do sự vơi cạn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Câu 38 [730679]: Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927 - 1930) đã nhận thức đúng 

khách quan của lịch sử dân tộc? 

A. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực. 

B. Phát triển cơ sở Đảng ở một số địa phương Bắc Kì. 

C. Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp. 

D. Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 
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Câu 39 [730680]: Trong chiến lược cam kết và mở rộng, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu nào để can thiệp vào 

nội bộ của các nước? 

 A. Thúc đẩy dân chủ. B. Bình đẳng. C. Chủ quyền. D. Tự do. 

Câu 40 [730681]: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của Mĩ phát triển như thế nào? 

 A. Nhanh chóng. B. Thần kì. C. Mạnh mẽ. D. Ổn định. 

Câu 41 [730682]: Trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam ,Nguyễn Ái Quốc không đòi 

 A. quyền tự do,dân chủ. B. quyền tự quyết. C. quyền bình đẳng. D. quyền độc lập. 

Câu 42 [730685]: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã khôi phục kinh tế nhờ vào sự viện 

trợ của Mĩ trong kế hoạch 

 A. Maobatton. B. Nava. C. Mácsan. D. Rơve. 

Câu 43 [730687]: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có 

điểm khác biệt về 

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

Câu 44 [730688]: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa ngày nay? 

A. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn. 

B. Sự hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 

C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia. 

D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. 

Câu 45 [730690]: Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên thành 

A. siêu cường tài chính số một thế giới. 

B. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 

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

D. cường quốc chính trị của thế giới. 

Câu 46 [730692]: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”? 

A. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven. 

B. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ. 

C. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman. 

D. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan. 

Câu 47 [730789]: Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và tổ chức Hiệp ước Vácsava đã 

A. thể hiện cuộc chạy đua vũ trang giữa Mĩ và Liên Xô lên đến đỉnh điểm. 

B. đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. 

C. đặt thế giới đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới. 

D. chứng tỏ mâu thuẫn Đông - Tây, Xô - Mĩ đã lên đến đỉnh điểm. 

Câu 48 [730795]: Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa vì vấn đề gì? 

A. Vấn đề lực lượng nòng cốt của cách mạng. 

B. Vấn đề thành lập Đảng cộng sản. 

C. Vấn đề đoàn kết quốc tế. 

D. Vấn đề tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết. 

Câu 49 [730799]: Trong thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc không viết bài cho báo nào? 

 A. Đông Pháp thời báo. B. Người cùng khổ. C. Đời sống công nhân. D. Nhân đạo. 

Câu 50 [730803]: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một phong trào  

 A. có tính chất dân tộc.  B. chỉ có tính chất dân chủ. 

 C. không mang tính cách mạng. D. không mang tính dân tộc. 

-----HẾT----- 


