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Câu 1 [730345]: Từ tháng 9-1930 trở đi phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam dẫn đạt tới đỉnh 

cao. Vì 

A. vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để. 

B. phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. 

C. đã sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lập chính quyền Xô viết. 

D. đã thực hiện được liên minh công - nông vững chắc. 

Câu 2 [730346]: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mỹ và 

chính quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây? 

 A. Triển khai hoạt động chống phá miền Bắc. B. Mở những cuộc hành quân "tìm diệt". 

 C. Tiến hành các cuộc hành quân càn quét. D. Tiến hành dồn dân lập "ấp chiến lược". 

Câu 3 [730386]: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là do 

 A. sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. 

B. nghệ thuật khởi nghĩa linh hoạt, sáng tạo. 

C. thắng lợi của quân Đồng minh với chủ nghĩa phát xít. 

D. sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương. 

Câu 4 [730397]: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã 

 A. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. B. giải phóng nước Nga khỏi áp bức bóc lột. 

 C. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng. D. đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản. 

Câu 5 [730420]: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam 

Việt Nam đang 

 A. chuyển dần sang đấu tranh chính trị. B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất. 

 C. giữ vững và phát triển thế tiến công. D. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược. 

Câu 6 [730446]: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 

hai ở Việt Nam thực dân Pháp đã 

A. quy mô khai thác lớn hơn, triệt để hơn, xã hội bị phân hóa sâu sắc hơn. 

B. các nước tư bản thắng trận xác lập vai trò lãnh đạo thế giới, nô dịch các nước bại trận. 

C. sự đối đầu giữa các đế quốc nhằm tranh giành thị trường và phạm vi ảnh hưởng. 

D. sự đối đầu căng thẳng, mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa. 

Câu 7 [730479]: Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. sự phân tuyến triệt để, mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước tư bản chủ nghĩa. 

B. các nước tư bản thắng trận xác lập vai trò lãnh đạo thế giới, nô dịch các nước bại trận. 

C. sự đối đầu giữa các đế quốc nhằm tranh giành thị trường và phạm vi ảnh hưởng. 

D. sự đối đầu căng thẳng, mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 
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Câu 8 [730468]: Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lần lượt ra đời theo thứ tự 

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

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

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

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

Câu 9 [730471]: Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta là 

A. làm thất bại âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của Pháp. 

B. buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 

C. giải phóng một vùng đất đai rộng lớn giáp biên giới Việt - Trung. 

D. giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính. 

Câu 10 [730473]: Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân 

như thế nào? 

A. Triều đình và nhân dân đồng lòng kháng chiến chống Pháp. 

B. Triều đình kiên quyết đánh Pháp, nhân dân hoang mang. 

C. Triều đình sợ hãi không dám đánh Pháp, nhân dân hoang mang. 

D. Triều đình do dự, nhân dân kiên quyết chống Pháp. 

Câu 11 [730486]: Tội ác tàn bạo nhất của đế quốc Mĩ trong việc đánh phá miền Bắc nước ta trong những 

năm (1965 - 1968) là 

A. nèm bom vào các mục tiêu quân sự. 

B. ném bom vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, công trình thủy lợi. 

C. ném bom vào các đầu mối giao thông. 

D. ném bom vào khu đông dân, trường học, nhà trẻ, bệnh viện. 

Câu 12 [730490]: Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm mở 

chiến dịch nào? 

A. "Tố cộng", "Diệt cộng" trên toàn miền Nam. 

B. "Thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót" trên toàn miền Nam. 

C. Đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. 

D. "Tiêu diệt cộng sản không thương tiếc" trên toàn miền Nam. 

Câu 13 [730492]: Trong những năm trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) điểm giống nhau 

của phong trào cách mạng ở Việt Nam là 

 A. có tổ chức và đường lối lãnh đạo đúng đắn. B. có hình thức đấu tranh phong phú. 

 C. thất bại do bế tắc về đường lối đấu tranh. D. diễn ra chủ yếu ở địa bàn Bắc Kỳ. 

Câu 14 [730494]: Hai nhà nước ra đời trên bán đảo Triều Tiên từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 

1945) đều bị chi phối bởi 

 A. Cuộc Chiến tranh lạnh. B. xu thế toàn cầu hóa. 

 C. cuộc đối đầu giữa Mĩ và Trung Quốc. D. Trật tự "hai cực" Ianta. 

Câu 15 [730495]: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam 

có điểm khác nhau về 

 A. hình thức đấu tranh. B. nhiệm vụ chiến lược. C. giai cấp lãnh đạo. D. động lực chủ yếu. 
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Câu 16 [730496]: Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)? 

A. Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn. 

B. Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến chống Pháp. 

C. Triều đình chủ trương đàm phán, thương lượng. 

D. Nhân dân ủng hộ triều đình kháng chiến. 

Câu 17 [730497]: Khó khăn nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2-9-1945 vào tình 

thế "ngàn cân treo sợi tóc"? 

A. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng đến cách mạng. 

B. Bọn phản cách mạng trong nước ngóc dậy chống phá cách mạng. 

C. Âm mưu của Trung Hoa Dân quốc và âm mưu của Pháp. 

D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng nghiêm trọng. 

Câu 18 [730498]: Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân lực dồi dào. 

B. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại vào sản xuất. 

C. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao. 

D. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh. 

Câu 19 [730499]: Năm 1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ giành thắng lợi đã: 

A. tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân Pháp trên chiến trường. 

B. đập tan hoàn toàn kế hoạch Rơve. 

C. bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava. 

D. tạo thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi. 

Câu 20 [730500]: Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân đội Việt Nam là: 

 A. đánh điểm diệt viện.  B. đánh nhanh thắng nhanh. 

 C. đánh chắc tiến chắc.  D. đánh du kích tiêu hao sinh lực. 

Câu 21 [730501]: Điểm giống nhau cơ bản giữa "Cương lĩnh chính trị" đầu tiên (đầu năm 1930) với 

"Luận cương chính trị" (10/1930) là: 

A. xác định đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. 

B. xác định đúng đắn mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương. 

C. xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo cách mạng Đông Dương. 

D. xác định đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản đối với cách mạng. 

Câu 22 [730505]: Khi chuyển hướng tấn công vào Gia Định, thực dân Pháp đã thay đổi kế hoạch xâm 

lược Việt Nam như thế nào? 

A. Chuyển từ kế hoạch "chinh phục từng gói nhỏ" sang "đánh nhanh thắng nhanh". 

B. Chuyển từ kế hoạch "đánh chớp nhoáng" sang "đánh lâu dài". 

C. Chuyển từ kế hoạch "đánh lâu dài" sang "đánh nhanh thắng nhanh". 

D. Chuyển từ kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" sang "chinh phục từng gói nhỏ". 
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Câu 23 [730507]: Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939 - 1945), Đảng Cộng sản Đông Dương 

đã có quyết định thể hiện sự nhạy bén trong lãnh đạo đó là: 

A. trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh Pháp và Nhật. 

B. rút vào hoạt động bí mật, chuẩn bị cho phong trào giải phóng dân tộc. 

C. liên minh chặt chẽ với phát xít Nhật để chống thực dân Pháp. 

D. phát động quần chúng nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Câu 24 [730511]: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ khác với "Chiến tranh đặc biệt" ở chỗ: 

A. quân Mĩ và quân đồng minh Mĩ trực tiếp tham chiến. 

B. Mĩ vừa giữ vai trò cố vấn vừa trực tiếp tham chiến. 

C. sử dụng toàn bộ tiền của và vũ khí hiện đại của Mĩ. 

D. tổ chức nhiều cuộc tấn công vào quân giải phóng. 

Câu 25 [730516]: Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, biến động nào của tình hình thế giới tạo bất lợi cho 

phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh?  

A. Liên Xô - Mĩ tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh. 

B. Sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta. 

C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu. 

D. Sự sụp đổ chế độ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. 

Câu 26 [730522]: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng quyết định của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, 

Anh tại Hội nghị Ianta (2-1945)? 

A. Các nước phát xít Đức, Italia ký văn kiện đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. 

B. Các nước thỏa thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng. 

C. các nước thỏa thuận chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức. 

D. Các nước Đồng minh đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước bại trận. 

Câu 27 [730524]: Đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam sau năm 1975 là 

A. Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ, chính trị, xã hội khác nhau. 

B. Miền Bắc được giải phóng, Miền Nam tiếp tục đánh đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai. 

C. đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

D. Miền Bắc giải phóng đi lên chủ nghĩa xã hội và chi viện cho tiền tuyến Việt Nam. 

Câu 28 [730526]: Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thế kỉ 

XX là 

A. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

B. không ngừng củng cố khối liên minh công - nông. 

C. giải quyết mối quan hệ giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp. 

D. thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày. 

Câu 29 [730528]: Trong khoảng ba thập kỉ đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), Liên Xô là 

nước đi đầu trong lĩnh vực: 

A. nông nghiệp và công nghiệp nặng.  

B. công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân. 

C. chế tạo vũ khí và chế biến than thép. 

D. công nghiệp dầu mỏ và điện hạt nhân. 
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Câu 30 [730530]: Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của Chiến tranh lạnh: 

 A. Cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. B. Xung đột trực tiếp giữa hai siêu cường Xô - Mĩ. 

 C. Xung đột ở khu vực Trung Cận Đông. D. Các cuộc chiến tranh cục bộ ở Đông Dương. 

Câu 31 [730532]: Định hướng phát triển của Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai (1939 - 1945) là 

A. Tập trung vào phát triển công nghiệp quân sự. 

B. Tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chinh phục vũ trụ. 

C. Tập trung vào lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng. 

D. Tập trung vào nghiên cứu khắc phục tình trạng khan hiếm tài nguyên. 

Câu 32 [730543]: Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa gì? 

A. Tạo cơ sở thực lực để ký Hiệp định sơ bộ với Pháp. 

B. Góp phần tạo ra sức mạnh đoàn kết để bảo vệ chế độ mới. 

C. Đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến. 

D. Tạo cơ sở để các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam. 

Câu 33 [730544]: Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN (1995) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các 

nước trong khu vực vì 

A. đã mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á. 

B. chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN ngày càng có hiệu quả. 

C. chứng tỏ sự đối đầu giữa hai khối nước ở Đông Nam Á có thể hòa giải. 

D. ASEAN đã trở thành một liên minh kinh tế - chính trị hùng mạnh. 

Câu 34 [730545]: Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho 

Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền. 

B. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một mặt trận riêng. 

C. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp. 

D. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Câu 35 [730546]: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2 - 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động 

công khai ở Việt Nam với tên gọi: 

 A. Đảng Lao động Việt Nam. B. Đảng Dân chủ Đông Dương. 

 C. Đảng Dân chủ Việt Nam. D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 36 [730547]: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), các nước Đông Nam Á (trừ Thái 

Lan) vốn là thuộc địa của: 

 A. các đế quốc Âu - Mĩ. B. phát xít Nhật. C. thực dân Pháp. D. đế quốc Mĩ. 

Câu 37 [730548]: Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là gì? 

A. Hòa bình, hợp tác để cùng nhau phát triển. 

B. Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự. 

C. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. 

D. Chống lại các tổ chức khủng bố, nhà nước hồi giáo cực đoan. 
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Câu 38 [730550]: Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, ngày 12-3-1945, Ban thường vụ 

Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã: 

A. ban bố "Quân lệnh số 1" chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa. 

B. "phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa". 

C. ra "Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". 

D. kêu gọi nhân dân "Sắm vũ khí đuổi thù chung". 

Câu 39 [730553]: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 

1954) của dân tộc Việt Nam? 

A. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội. B. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. 

C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết. D. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng. 

Câu 40 [730558]: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo. Vì 

A. Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối của cách mạng Việt Nam. 

B. khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

C. Cương lĩnh kêu gọi các dân tộc trên thế giới đoàn kết chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. 

D. Cương lĩnh thể hiện rõ tư tưởng cốt lõi của dân tộc Việt Nam: độc lập và tự do. 

-----HẾT----- 


