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Câu 1 [730105]: Mục tiêu nào dưới đây không thuộc chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Mỹ? 

 A. Sử dụng khẩu hiệu "thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. 

 B. Khôi phục và phát triển tính năng động cùng sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.  

 C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. 

 D. Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu. 

Câu 2 [730107]: Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX là 

 A. không ngừng củng cố khối liên minh công nông trong đấu tranh. 

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

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

 D. kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày. 

Câu 3 [730109]: Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông 

Dương được xây dựng dựa trên cơ sở của những văn kiện nào? 

 A. "Tuyên ngôn độc lập ", chỉ thị "Toàn dân kháng chiến", "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến". 

 B. Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến", "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" và tác phẩm "Kháng chiến 

nhất định thắng lợi". 

 C. Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến”, "Toàn quốc kháng chiến”, chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc". 

D. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”, chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến” và “Lời kêu gọi toàn 

quốc kháng chiến". 

Câu 4 [730112]: Nội dung nào dưới đây phản ánh ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái 

 A. Đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc. 

 B. Thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản. 

 C. Nối tiếp truyền thống yêu nước của giai cấp tư sản. 

 D. Cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân Việt Nam. 

Câu 5 [730114]: Nội dung phản ánh đúng quyết định của Hội nghị lanta (2-1945) là việc các nước 

 A. Đồng minh thỏa thuận chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức. 

 B. Đồng minh thỏa thuận khu vực đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng. 

 C. Đồng minh đàm phán, ký kết nhiều hiệp ước với các nước bại trận. 

 D. Phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. 

Câu 6 [730115]: Đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam (1919-1930) là 

 A. cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản. 

 B. sự chuyển biến về tư tưởng của tiểu tư sản trước tác động của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

 C. sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng dân chủ tư sản. 

 D. phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác. 
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Câu 7 [730116]: Nội dung nào dưới đây không thuộc chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước 

sáng lập ASEAN? 

 A. Thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật của nước ngoài. 

 B. Tập trung hàng hóa để xuất khẩu. 

 C. Tiến hành "mở cửa" nền kinh tế. 

 D. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất. 

Câu 8 [730119]: Nguyễn Ái Quốc rút ra bài học chủ yếu nào từ việc gửi bản Yêu sách của nhân dân An 

Nam đến Hội nghị Véc-xai(1919)? 

 A. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc. 

 B. Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản. 

 C. Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng. 

 D. Phân biệt rõ bạn và thù của dân tộc. 

Câu 9 [730122]: Nội dung nào là mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam năm 

1950? 

 A. Phục vụ kháng chiến,phục vụ dân sinh và phục vụ sản xuất. 

 B. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. 

 C. Tiến hành"Kháng chiến hóa văn hóa,văn hóa hóa kháng chiến". 

 D. Đẩy lùi nạn thất học,mù chữ của nhân dân. 

Câu 10 [730123]: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu thất bại của Mỹ trong âm mưu kéo dài,mở rộng,quốc tế 

hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương? 

 A. Mỹ tuyên bố Mỹ hóa chiến tranh,tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Việt Nam hóa chiến 

tranh". 

 B. Mỹ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari năm 1968. 

 C. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết năm 1954. 

 D. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh,lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. 

Câu 11 [730172]: Bài học kinh nghiệm nào của việc ký Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946)còn nguyên giá trị với 

Việt Nam hiện nay? 

 A. Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế. B. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong kẻ thù. 

 C. Kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao. D. Mềm dẻo trong chính sách đối ngoại. 

Câu 12 [730176]: "Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 

không chịu làm nô lệ". Đoạn trích này thuộc văn bản nào dưới đây? 

 A. Tác phẩm"Kháng chiến nhất định thắng lợi" của đồng chí Trường Chinh. 

 B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 C. Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của Ban Thường vụ Trung Ương Đảng. 

 D. Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 13 [730189]: Từ năm 1959, ngoài con đường bạo lực cách mạng, nhân dân miền nam không có con 

đường nào khác vì 

 A. đây là thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. 

 B. chỉ có bạo lực cách mạng mới đánh bại được bạo lực phản cách mạng của Mỹ - Diệm. 

 C. lực lượng cách mạng miền Nam đã lớn mạnh. 

 D. chính quyền Ngô Đình Diệm đã suy yếu. 
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Câu 14 [730199]: Thời cơ "ngàn năm có một" của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng 

Cộng sản Đông Dương xác định từ sau ngày 

 A. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

 B. Nhật đầu hàng đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

 C. Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp. 

 D. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp của quân đội Nhật. 

Câu 15 [730208]: Ưu điểm cơ bản trong phong trào đấu tranh của tư sản và tiểu tư sản những năm 1919-

1925 là tích cực chống  

 A. thực dân Pháp và địa chủ phong kiến. 

 B. thực dân Pháp và thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân. 

 C. địa chủ phong kiến và kêu gọi nhân dân đấu tranh. 

 D. địa chủ phong kiến và thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân. 

Câu 16 [730220]: Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Việt Nam là 

 A. chiến thắng của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 B. yêu nước truyền thống nồng nàn, bất khuất của dân tộc. 

 C. toàn Đảng, toàn dân đoàn kết nhất trí chống ngoại xâm. 

 D. sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Câu 17 [730248]: Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của Việt Nam Tuyên truyền giải phóng 

quân với 

 A. đội du kích Bắc Sơn. B. du kích Thái Nguyên. C. Cứu quốc dân. D. du kích Ba Tơ. 

Câu 18 [730254]: "Quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú, thu hút đông đảo quần chúng tham 

gia" là đặc điểm của 

 A. phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX. B. phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

 C. cao trào kháng Nhật cứu nước. D. cuộc đấu tranh chuẩn bị lực lượng cách mạng. 

Câu 19 [730257]: Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi:"Nước Việt Nam có 

quyền hưởng tự do và độc lập,và sự thật đã thành một nước tự do,độc lập".Đoạn trích trên khẳng định 

 A. quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. 

 B. chủ quyền của Việt Nam trên phương diện pháp lý và thực tiễn. 

 C. quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. 

 D. quyết tâm bảo vệ chủ quyền của nhân dân các dân tộc Việt Nam. 

Câu 20 [730261]: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

 A. Phong trào đấu tranh diễn ra liên tục từ Bắc vào Nam. 

 B. Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến. 

 C. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, giành được thắng lợi ở một số địa phương và thành lập chính 

quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh. 

 D. Qua phong trào,khối liên minh công - nông được hình thành,được củng cố một cách vững chắc ở các 

địa phương trên cả nước. 

Câu 21 [730263]: Nội dung nào không phản ánh đúng điểm chung trong các kế hoạch Rơve (1949), Đờ 

lát đơ Tát-xi-nhi (1950), Nava (1953) của thực dân Pháp? 

 A. Ra đời trong thế bị động, sa lầy. B. Có sự đồng ý và viện trợ của Mỹ. 

 C. Nhằm mục đích nhanh chóng kết thúc chiến tranh.  D. Phô trương thanh thế cho chính quyền tay sai. 
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Câu 22 [730266]: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của nhân dân Việt Nam, 

thắng lợi nào đã khai thông con đường liên lạc giữa Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa?  

 A. Thượng Lào năm 1954. B. Điện Biên Phủ năm 1954. 

 C. Việt Bắc thu - đông năm 1947. D. Biên giới thu - đông năm 1950. 

Câu 23 [730269]: Thắng lợi nào của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

(1945-1954) đã buộc Pháp phải thay đổi chiến lược từ "đánh nhanh thắng nhanh"sang "đánh lâu dài"? 

 A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

 B. Cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954. 

 C. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. 

 D. Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950. 

Câu 24 [730274]: Phương hướng chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam trong Đông - Xuân 1953-

1954 là 

 A. tập trung lực lượng tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 

 B. trong vòng 18 tháng sẽ chuyển bại thành thắng. 

 C. giành thắng lợi nhanh chóng trên mặt trận quân sự. 

 D. tránh tham chiến ở miền Bắc với thực dân Pháp để chuẩn bị đàm phán kết thúc chiến tranh Đông Dương. 

Câu 25 [730282]: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhận định "Đảng cộng sản Việt Nam ra 

đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam"? 

 A. Đảng có đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo. 

 B. Cách mạng Việt Nam Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mang thế giới. 

 C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

 D. Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. 

Câu 26 [730290]: Để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước các công 

ty,nhất là công ty khoa học-kỹ thuật cần 

 A. Chú ý tới sự tác động của các công ty xuyên quốc gia. 

 B. sáp nhập và hợp nhất thành những tập đoàn lớn. 

 C. phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực. 

 D. phát triển nhanh chóng các công ty thương mại quốc tế. 

Câu 27 [730293]: Bài học cơ bản mà Việt Nam có thể rút ra từ sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 

Liên Xô và Đông Âu trong phát triển kinh tế hiện nay là phải xây dựng nền kinh tế 

 A. thị trường. 

 B. hàng hóa nhiều thành phần. 

 C. thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp. 

 D. thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 28 [730300]: Nguyên tắc cơ bản nào của Việt Nam trong việc ký kết Hiệp định Sơ bộ(6-3-1946) và 

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

 A. đàm phán giành thắng lợi từng bước. B. không vi phạm chủ quyền dân tộc. 

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

Câu 29 [730328]: Một trong những điểm  khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện 

đại so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỷ XVIII là mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ 

 A. các ngành khoa học cơ bản. B. nghiên cứu khoa học. 

 C. thực tiễn cuộc sống.  D. thực tiễn sản xuất. 
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Câu 30 [730329]: Nội dung nào dưới đây không phải bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 ở Việt Nam? 

 A.  Đảng cần tập hợp tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong mọi trận dân tộc thống nhất. 

 B. Truyền bá lý luận giải phóng dân tộc vào giai cấp công nhân Việt Nam, coi đó là điều kiện tiên quyết 

để giải phóng dân tộc. 

 C.  Đảng phải nắm bắt tình hình thế giới và trong nước đã đề ra chủ trương biện pháp cách mạng phù hợp. 

 D. Đảng phải có đường lối đúng đắn trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn 

cách mạng Việt Nam. 

Câu 31 [730332]: Nguyên nhân cơ bản nào giúp ba nước Inđônêxia,Việt Nam và Lào giành độc lập sớm 

nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Có sự chuẩn bị lâu dài kết hợp chớp đúng thời cơ. 

 B. Kẻ thù suy yếu và được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ. 

 C. Điều kiện khách quan thuận lợi, sự ủng hộ của nhân dân. 

 D. Điều kiện khách quan thuận lợi và chớp đúng thời cơ. 

Câu 32 [730333]: Bài học nào của phong trào dân chủ 1936-1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay? 

 A. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh. 

 B. Vận dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin. 

 C. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. 

 D. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 

Câu 33 [730336]: Từ thành công của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-

1951),Việt Nam có thể rút ra bài học cơ bản nào để giải quyết vấn đề biển đảo hiện nay? 

 A. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. B. Củng cố quan hệ hợp tác quốc tế. 

 C. Củng cố tiềm lực kinh tế,quốc phòng. D. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. 

Câu 34 [730339]: Nhận xét nào dưới đây không đúng về thời cơ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 

Việt Nam? 

 A. Nhân dân Việt Nam không cam chịu kiếp nô lệ thêm nữa. 

 B. Không còn lực lượng đế quốc thống trị nhân dân Việt Nam. 

 C. Quân Đồng minh chưa kịp vào Đông Dương. 

 D. Đảng đã chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt cho Tổng khởi nghĩa. 

Câu 35 [730343]: Theo kế hoạch Rơve,thực dân Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 

nhằm mục đích nào dưới đây? 

 A. Củng cố vùng chiếm đóng ở biên giới phía Bắc. 

 B. Chia cắt chiến trường hai nước Việt Nam, Lào. 

 C. Ngăn chặn sự liên lạc giữa căn cứ địa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III và IV. 

 D. Khóa chặt biên giới Việt -Trung ,ngăn chặn sự liên lạc của Việt Nam với thế giới. 

Câu 36 [730344]: Nội dung nào trong Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương thể hiện thắng lợi lớn 

nhất của Việt Nam? 

 A. Các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Đông Dương được cam kết tôn trọng. 

 B. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do(7-1956). 

 C. Các bên thực hiện ngừng bắn trên chiến trường. 

 D. Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực. 
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Câu 37 [730347]: Tinh thần yêu chuộng hòa bình của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được Đảng Cộng 

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

 A. Chấp nhận đổi một phần chủ quyền vì một số lợi ích khác. 

 B. Nhân nhượng Trung Quốc một số điều khoản. 

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

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

Câu 38 [730348]: Cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán tại Hội Nghị Giơnevơ năm 1954 về vấn đề Đông 

Dương diễn ra gay gắt và phức tạp do 

 A. quân viễn chinh Pháp chưa thất bại hoàn toàn. 

 B. sự chống phá của các thế lực thù địch ở chiến trường Việt Nam. 

 C. lập trường thiếu thiện chí,ngoan cố của Pháp-Mỹ. 

 D. xu thế đối đầu giữa các cường quốc trong trật tự hai cực Ianta. 

Câu 39 [730363]: Nội dung nào là bài học kinh nghiệm chủ yếu từ sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản 

cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam? 

 A. Tận dụng tốt các điều kiện bên ngoài để phát triển. 

 B. Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu quả của nhà nước. 

 C. Con người được đào tạo chu đáo và áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật. 

 D. Các công ty, tập đoàn năng động có tầm nhìn xa cùng sức cạnh tranh cao. 

Câu 40 [730372]: "Nếu không giải quyết vấn đề được dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do 

cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi 

của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi được" là nội dung của Nghị quyết 

 A. Hội nghị Ban chấp Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 11-1940. 

 B. Hội nghị Ban chấp Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 11-1930. 

 C. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương. 

 D. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

-----HẾT----- 


