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Họ, tên thí sinh: .......................................................................  

Số báo danh: ............................................................................  

Câu 1 [732502]: Chiến tranh lạnh chấm dứt đưa đến hệ quả nào? 

 A. Mĩ từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới. 

 B. Vị thế của Mĩ và Liên Xô suy giảm nghiêm trọng. 

 C.  Một cực là Liên Xô không còn, trật tự hai cực Ianta tan rã. 

 D. Sự giải thể của NATO, Vácsava cùng hàng loạt các căn cứ quân sự khác. 

Câu 2 [732514]: Vai trò nổi bật của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước ở nước ta là 

 A. vận động quần chúng nhân dân kéo đi phá kho thóc chống đói. 

 B. đưa ra chỉ thị ―Nhật - Pháp bắn nhau và hành động cúa chúng ta" 

 C. lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giải thoát cho tù chính trị bị giam cầm. 

 D. lãnh đạo quần chúng nỗi dậy giành được chính quyền ở một số nơi. 

Câu 3 [732643]: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có cơ hội khách quan thuận lợi 

nào để đấu tranh giành độc lập? 

 A. Quân đội các nước Đồng minh tiến vào Đông Nam Á giải giáp phát xít Nhật. 

 B. Liên Xô giúp đỡ phong trào giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á. 

 C. Phát xít Nhật đầu hàng phe Đồng minh không điều kiện. 

 D.  Quân Đồng minh chiếm đóng Nhật Bản để thủ tiêu tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

Câu 4 [732644]: Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là gì? 

 A. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ. B. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ. 

 C. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng. D. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. 

Câu 5 [732645]: Sự kiện nào đánh dấu kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc? 

 A. tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari. 

 B. trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng  tổ chức, tuyên truyền lý luận cách mạng. 

 C. đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân lộc và thuộc địa của V.I.Lênin. 

 D. về nước chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Pác Bó (Cao Bằng). 

Câu 6 [732660]: Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 

Đảng tháng 5/1941? 

 A. Giải phóng dân tộc. 

 B. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 

 C. Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật. 

 D. Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp.  
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Câu 7 [732674]: Phong trào cách mạng 1930 -1931 không nhằm mục tiêu nào sau đây ? 

 A. Đòi cải thiện đời sống.  B. Lật đổ chính quyền thực dân Anh. 

 C. Đòi tăng lương, giảm giờ làm. D. Giảm sưu cao, thuế nặng.  

Câu 8 [732675]: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ và các 

nước tư bản? 

 A. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học- kĩ thuật . 

 B. Tài nguyên thiên nhiên dồi dào, lãnh thổ rộng lớn. 

 C. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt. 

 D. Lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí. 

Câu 9 [732676]: Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của 

 A. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. 

 B. cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. 

 C. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. 

 D. quá trình thống nhất thị trường thế giới. 

Câu 10 [732678]: Nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an là 

 A. phải được sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực. 

 B. chỉ cần 3 trong 5 nước ủy viên thường trực nhất trí. 

 C. phải được sự đồng ý của 10 nước không thường trực. 

 D. chỉ cần sự nhất trí của hai nước thường trực là Mĩ và Liên Xô. 

Câu 11 [732681]: Tại Hội Nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc  chủ trương thành 

lập mặt trận nào?  

 A. Mặt trận Đồng Minh. B. Mặt trận Việt Minh. C. Mặt trận Liên Việt. D. Mặt trận Phản đế. 

Câu 12 [732684]: Cho các sự kiện sau: 

1. Chủ trương ‖Vô sản hóa‖ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.  

2. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên.  

3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.  

4. Đông Dương cộng sản đảng thành lập.  

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian 

 A. 2, 1, 4, 3. B. 2, 1, 3, 4. C. 1, 2, 3, 4. D. 3, 2, 1, 4. 

Câu 13 [732685]: Tại Hội nghị BCH Trung ương tháng 11/1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ 

trương thành lập 

 A. Mặt trận dân chủ Đông Dương. B. Thống nhất Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương. 

 C. Mặt trận phản đế Đông Dương.  D. Mặt trận nhân dân phản đế. 

Câu 14 [732688]: Điểm mới của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

tháng 5 - 1941 so với Hội nghị tháng 11 -1939 là 

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

 B. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến. 

 C. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc. 

 D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức. 
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Câu 15 [732690]: Khẩu hiệu được Đảng đề ra trong chỉ thị ―Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta‖ là 

 A. "Đánh đuổi Pháp - Nhật". B. "Đánh đuổi phát xít Nhật". 

 C. "Thành lập chính quyền cách mạng". D. "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói". 

Câu 16 [732692]: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? 

 A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh. 

 B. Địa chủ phong kiến tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam. 

 C. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.  

 D. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 

Câu 17 [732696]: Hoạt động tiêu biểu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới ra đời là 

 A. tập hợp lực lượng.  B. mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng. 

 C.  xây dựng cơ sở trong kiều bào. D. xây dựng cơ sở trong nước. 

Câu 18 [732697]: Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 —1945 là 

 A. đế quốc và phát xít.  B. thực dân phong kiến. 

 C. phản động thuộc địa và tay sai. D. phát xít Nhật. 

Câu 19 [732698]: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam lên đến đỉnh cao với 

 A. sự hình thành khối liên minh công - nông. 

 B. sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh.  

 C. các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1 - 5 - 1930. 

 D. các cuộc biểu tình của nông dân. 

Câu 20 [732706]: Nhận xét về chính sách đối ngoại của Mĩ qua các đời Tổng thống từ năm 1945 đến 

trước 2000 là 

 A. hình thức thực hiện khác nhau, nhưng có cùng tham vọng muốn làm bá chủ thế giới. 

 B. tiến hành chạy đua vũ trang và chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. 

 C. tiến hành chiến tranh xâm lược và chống lại chủ nghĩa khủng bố. 

 D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và khống chế các nước đồng minh. 

Câu 21 [732823]: Nguyễn Ái Quốc khẳng định ―con đường giải phóng của nhân dân Việt Nam phải theo 

con đường cách mạng vô sản" sau khi 

 A. trở thành đảng viên Đảng Xã hội Pháp. 

 B. dự Hội nghị của các nước đế quốc thắng trận ở Vecxai. 

 C. tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua. 

 D. đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin. 

Câu 22 [732826]: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? 

 A. Chỉ sử dụng vũ lực khi được 2/3 nước thành viên đồng ý.  

 B. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

 C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

 D. Hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội. 
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Câu 23 [732828]: Phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 -1939 là 

 A. đấu tranh công khai, bí mật và đấu tranh vũ trang. 

 B. đấu tranh hợp pháp, bất hợp pháp và đấu tranh chính trị.  

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

 D. đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. 

Câu 24 [732829]: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) có ý nghĩa quan trọng đối với sự 

thành công của Cách mạng tháng Tám (1945)? 

 A. Hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 7/1936. 

 B. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

 C. Hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939. 

 D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

Câu 25 [732830]: Mục tiêu chung được thỏa thuận trong Hội nghị lanta là 

 A. chấm dứt tình trạng nội chiến Trung Quốc. 

 B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. 

 C.  thủ tiêu chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

 D. xây dựng nước Đức thành quốc gia thống nhất và dân chủ. 

Câu 26 [732860]: Sau khi từ Anh trở lại Pháp (1917), Nguyễn Tất Thành quyết định gia nhập Đảng xã 

hội Pháp là do 

 A. đó là tổ chức chính trị duy nhất ở Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam. 

 B. đó là một tổ chức chính trị duy nhất của quần chúng. 

 C. đó là một tổ chức chính trị duy nhất mang tính cách mạng. 

 D. đó là tổ chức chính trị duy nhất theo tư tưởng Đại Cách mạng Pháp. 

Câu 27 [732865]: Sự kiện Anh muốn rời Liên minh châu Âu (2016) đã tác động như thế nào đến tình 

hình chung của liên minh châu Âu? 

 A. Gây khó khăn trong quan hệ trao đổi về tài chính trong khu vực. 

 B. Làm đảo lộn nền kinh tế, tài chính của khu vực. 

 C. Làm đảo lộn chính trị khu vực. 

 D. Gây khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Anh và khu vực. 

Câu 28 [732874]: Đặc điểm kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

 A. phát triển ngang hàng với các nước châu Âu. 

 B. phát triển mạnh mẽ. 

 C. thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh. 

 D. suy giảm nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho công nghiệp quốc phòng. 

Câu 29 [732879]: Tại sao sau thời gian tiến hành chiến tranh lạnh cả Liên Xô và Mĩ đều suy giảm về vị 

thế của mình? 

 A. Liên Xô và Mĩ phải tăng cường viện trợ, giúp đỡ đồng minh của mình. 

 B. Phải tập trung đầu tư nghiên cứu chế tạo vũ khí hiện đại. 

 C.  Chi phí quốc phòng lớn, cạnh tranh gay gắt của Nhật Bản, Tây Âu. 

 D. Sự vươn lên mạnh mẽ về kinh tế của Nhật Bản, Tây Âu. 
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Câu 30 [732885]: Những hình thức đấu tranh mới được Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng trong 

phong trào dân chủ 1936 - 1939 1à gì? 

 A. Biểu tình có vũ trang, tổng bãi công chính trị. B. Đấu tranh nghị trường, mít tinh, hội họp.  

 C. Mít tinh, biểu tình đòi quyền sống. D. Đấu tranh nghị trường, đấu tranh báo chí. 

Câu 31 [732890]: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, 

ngoại trừ 

 A. Thái Lan. B. Miến Điện. C. Philíppin. D. Campuchia. 

Câu 32 [732893]: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam là 

 A. nông dân Việt Nam với toàn thể giai cấp phong kiến. 

 B. nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp và tay sai. 

 C. tư sản Việt Nam với tư sản Pháp và phong kiến. 

 D. nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp và tư sản người Việt. 

Câu 33 [732898]: Hạn chế lớn nhất về hoạt động của tư sản Việt Nam trong thời gian Pháp khai thác 

thuộc địa lần thứ hai 1à 

 A. khẩu hiệu đấu tranh không phù hợp. B. không lôi kéo được nhân dân tham gia. 

 C. còn liên minh với giai cấp đại địa chủ. D. khi Pháp nhượng bộ thì thỏa hiệp với chúng. 

Câu 34 [732903]: Điều kiện khách quan trực tiếp thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở 

Việt Nam là 

 A. Quân Nhật và Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim ở Đông Dương suy sụp. 

 B.  Quân Đồng minh tiến công áp đảo quân Nhật ở châu Á - Thái Bình Dương.  

 C. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử gây thiệt hại nặng nề cho Nhật Bản. 

 D. Liên Xô tổng công kích tiêu diệt đạo quân Quan Đông của Nhật Bản. 

Câu 35 [732908]: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN? 

 A. Việt Nam gia nhập vào tổ chức (1995). B. Hiệp định Ba-li được kí kết (1976). 

 C. Vấn đề Campuchia được giải quyết (1989). D. Mở rộng thành viên gồm 10 nước ở Đông Nam Á. 

Câu 36 [732911]: Sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam đã hoàn toàn sụp đổ là 

 A. Tổng khởi nghĩa giành được chính quyền ở  Huế (23-8-1945). 

 B. Tổng khởi nghĩa giành được chính quyền ở Hà Nội (19-8-1945). 

 C. Vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng (30-8-1945). 

 D. Tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi trên cả nước (28-8-1945). 

Câu 37 [732912]: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Bắc Á đều bị 

 A. Anh - Pháp chiếm làm thuộc địa. B. chủ nghĩa đế quốc xâm lược. 

 C. chủ nghĩa thực dân nô dịch. D. Liên Xô - Trung Quốc chiếm đóng. 

Câu 38 [732916]: Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ Tĩnh với phong trào đấu 

tranh cả nước năm 1930 là 

 A. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể. 

 B. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị. 

 C. Những cuộc đấu tranh của nông dân vũ trang tự vệ. 

 D. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống. 
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Câu 39 [732919]: Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay 

trở lại xâm lược Đông Dương? 

 A. Quân Anh sẽ mở đường cho quân Pháp quay trở lại Đông Dương. 

 B. Đồng ý cho quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc vào Đông Dương. 

 C. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

 D. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương. 

Câu 40 [732920]: Mục đích chính của Đảng khi tổ chức phong trào đón phái viên G.Gôđa vào đầu năm 

1937 là gì? 

 A. Tập hợp lực lượng cách mạng. B. Đưa ra những yêu sách dân sinh, dân chủ. 

 C. Biểu dương sức mạnh quần chúng. D. Thức tỉnh quần chúng đấu tranh. 

-----HẾT----- 


