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Câu 1: Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (1- 1959) đã quyết định để nhân 

dân miền Nam 

A. đấu tranh giữ gìn kết hợp với xây dựng và phát triển lực lượng. 

B. sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm. 

C. đấu tranh chính trị đòi Mĩ – Diệm thi hành hiệp định Giơnevơ. 

D. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân. 

Câu 2: Quân Mĩ và quân đồng minh rút khỏi chiến tranh để giảm xương máu của người Mĩ trên chiến 

trường ở Việt Nam, đó là âm mưu của chiến lược 

A. “Chiến tranh đặc biệt”. B. “Chiến tranh cục bộ”. 

C. “Việt Nam hóa chiến tranh”. D. “Chiến tranh đơn phương”. 

Câu 3: Để thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ 

điểm gồm: 

A. 48 cứ điểm và 3 phân khu. B. 45 cứ điểm và 3 phân khu. 

C. 49 cứ điểm và 3 phân khu. D. 50 cứ điểm và 3 phân khu. 

Câu 4: Trong đường lối đổi mới đất nước (tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây 

dựng 

A. chế độ pháp quyền nhân dân. B. nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

C. nhà nước dân chủ kiểu mới. D. một thể chế chính trị độc lập. 

Câu 5: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 

1930 là 

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

C. độc lập và tự do. D. độc lập và tự chủ. 

Câu 6: Chiến thắng của quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã có tác dụng như 

thế nào đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta? 

A. Cổ vũ tinh thần. B. Tạo niềm tin. C. Tạo thời cơ. D. Tạo thế chủ động. 

Câu 7: Vì sao Bộ chính trị quyết định chọn Tây Nguyên mở màn cuộc tấn công Xuân năm 1975? 

A. Tây Nguyên rất gần với trung tâm đề kháng của chính quyền Sài Gòn. 

B. Ở Tây Nguyên, địch bố phòng với lực lượng mỏng và sơ hở. 

C. Tây Nguyên rất gần với quân đoàn của chính quyền Sài Gòn. 

D. Tấn công Tây nguyên làm bàn đạp tấn công Huế - Đà Nẵng. 

Câu 8: Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” vì 

A. giải phóng khu vực Bắc Phi. B. 17 nước được trao trả độc lập. 

C. chủ nghĩa Apácthai bị xóa bỏ. D. chủ nghĩa thực dân bị lật đổ. 

Câu 9: Thắng lợi lịch sử quan trọng của Hiệp định Pari (1973) đã tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta 

A. chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. B. khắc phục hậu quả sau chiến tranh. 

C. tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. D. xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Câu 10: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập ở Việt Nam (12-1927) từ cơ sở hạt nhân đầu tiên 

là 

A. Tâm tâm xã. B. Nam Đồng thư xã. 
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C. Cộng sản đoàn. D. Hội Phục Việt. 

Câu 11: Bài học nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa quan trọng nhất đối với công 

cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay? 

A. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng. 

B. Linh hoạt trong việc kết hợp các hình thức đấu tranh cách mạng. 

C. Dự đoán chính xác, kịp thời nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức. 

D. Đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong mặt trận dân tộc thống nhất. 

Câu 12: Nha Bình dân học vụ được thành lập (8/9/1945) ở Việt Nam  nhằm mục đích 

A. Đào tạo công dân. B. Chống “giặc dốt”. 

C. Đào tạo cán bộ. D. Xây dựng trường học. 

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2- 1930) ở Việt Nam thất bại chấm dứt vai trò lãnh đạo cách 

mạng của giai cấp nào? 

A. Tư sản dân tộc. B. Tiểu tư sản. C. Công nhân. D. Nông dân. 

Câu 14: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đặt nhiệm 

vụ nào lên hàng đầu? 

A. giải phóng dân tộc. B. đánh đổ đế quốc. 

C. giải phóng giai cấp. D. cách mạng ruộng đất. 

Câu 15: Nội dung nào dưới đây là mục đích hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 

niên? 

A. Tập hợp đông đảo quần chúng đấu tranh. 

B. Bí mật truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin. 

C. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp, tay sai. 

D. Xây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng. 

Câu 16: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa. 

B. góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta. 

C. thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô. 

D. góp phần hình thành các liên minh kinh tế - khu vực quân sự. 

Câu 17: Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng tháng Tám 1945 là gì? 

A. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới. 

B. Thành lập chính phủ chính thức và thông qua hiến pháp mới. 

C. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản. 

D. Thực hiện các biện pháp giải quyết nạn đói và giặc dốt. 

Câu 18: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là 

A. Chủ nghĩa thực dân cũ. B. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

C. Chủ nghĩa thực dân mới. D. Chủ nghĩa Apác thai. 

Câu 19: Đặc điểm không phản ánh đúng tình hình nước Mĩ trong khoảng 20 năm đầu sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai? 

A. Kinh tế Mĩ vượt xa Tây Âu và Nhật Bản. 

B. Nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. 

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

D. Kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản. 

Câu 20: Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí bản Tạm 

ước 14/9/1946 có ý nghĩa 

A. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. 

B. Kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng cách mạng. 

C. Đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai ra khỏi nước ta. 

D. Tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải cùng lúc đối đầu với nhiều kẻ thù. 
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Câu 21: Kế hoạch quân sự nào của Pháp đã chứng tỏ Mỹ bắt đầu can thiệp sâu và “dính líu”  trực tiếp 

vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương? 

A. Kế hoạch Nava. B. Kế hoạch Đờ Lat đơ Tatxinhi. 

C. Kế hoạch Nava và Rơve. D. Kế hoạch Rơve. 

Câu 22: Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị 

A. Toàn dân kháng chiến. B. Trường kì kháng chiến. 

C. Kháng chiến toàn diện. D. Kháng chiến kiến quốc. 

Câu 23: Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến 

lược của cách mạng là 

A. Đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc. 

B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tay sai. 

C. Đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai. 

D. Đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng. 

Câu 24: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), tổ chức quốc tế nào sau đây được thành lập: 

A. Tổ chức Liên hợp quốc. B. Hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV). 

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. D. Liên minh châu âu (EU). 

Câu 25: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai: 

A. bùng nổ và đang diễn ra ác liệt. B. đã hoàn toàn kết thúc. 

C. ngày càng lan rộng. D. bước vào giai đoạn kết thúc. 

Câu 26: Tình hình nổi bật của nước Nga sau thắng lợi Cách mạng tháng Hai (1917) là 

A. Quân đội cũ nổi dậy chống phá cách mạng. 

B. Các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga. 

C. tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. 

D. Nhiều đảng phái phản động chống phá cách mạng. 

Câu 27: Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành trong 

những năm đầu thế kỉ XX? 

A. Phong trào cách mạng thế giới đang diễn ra mạnh mẽ. 

B. Do yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

C. Những hoạt động cứu nước của các vị tiền bối đều thất bại. 

D. Tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp. 

Câu 28: Năm 1961, I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến 

A. hành trình chinh phục Mặt Trăng. B. thám hiểm Sao Mộc. 

C. hành trình khám phá Sao Hỏa. D. bay vòng quanh Trái Đất. 

Câu 29: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản Đồng minh 

chống phát xít không có? 

A. Thiếu thốn lương thực, thực phẩm. 

B. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh. 

C. Là nước bại trận và mất hết thuộc địa. 

D. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ. 

Câu 30: Sau khi thực dân Anh thực hiện “phương án Maobáttơn”, nhân dân Ấn Độ vẫn tiếp tục đấu 

tranh vì 

A. Không đồng ý với quy chế tự trị. 

B. Không muốn bị chia rẽ về tôn giáo . 

C. Không chấp nhận phương án Maobatton. 

D. Muốn thực dân Anh trao trả độc lập hoàn toàn. 

Câu 31: Năm 1969, nước Mĩ đã đạt được thành tựu vĩ đại về khoa học – kĩ thuật là 

A. phóng thành công tàu vũ trụ. 

B. phát minh ra máy tính điện tử đầu tiên. 

C. đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng. 

D. công bố “Bản đồ gen người”. 
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Câu 32: Điểm khác biệt căn bản trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu 

Trinh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là 

A. xu hướng và phương pháp thực hiện.      B. khuynh hướng hoạt động cứu nước. 

C. chủ trương và xu hướng cứu nước.          D. công tác tuyên truyền, tập hợp lực lượng. 

Câu 33: Năm 1925, tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản ở Pháp? 

A. “Đường Kách mệnh”. B. “Nhật kí trong tù”. 

C. “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”. D. “Bản án chế độ thực dân Pháp”. 

Câu 34: Phong trào dân chủ 1936-1939 là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng 

Tám năm 1945 vì đã 

A. khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930. 

B. bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân. 

C. xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng hùng hậu. 

D. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai. 

Câu 35: Ngay sau khi ra đời, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (1944) đã đánh thắng hai 

trận đầu tiên ở 

A. Bắc Giang và Hải Dương. B. Phay Khắt và Nà Ngần. 

C. Tuyên Quang và Thái Nguyên. D. Hà Tĩnh và Quảng Nam. 

Câu 36: Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là 

A. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN. 

B. chỉ coi trong quan hệ với các nước Tây Âu, Hàn Quốc. 

C. chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á. 

D. Không còn chú trọng hợp tác với Mĩ và các nước Tây Âu. 

Câu 37: Tác động thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân (1953 – 1954) và chiến dịch 

Điện Biên Phủ (1954) tạo điều kiện thuận lợi cho 

A. Cuộc đấu tranh quân sự của ta giành thắng lợi. 

B. Cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. 

C. Miền Bắc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

D. Cuộc đấu tranh quân sự và ngoại giao của ta giành thắng lợi. 

Câu 38: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 5/1941 quyết định tạm 

gác khẩu hiệu nào dưới đây? 

A. chia lại ruộng đất. B. người cày có ruộng. 

C. đánh đổ địa chủ. D. cách mạng ruộng đất. 

Câu 39: Tháng 6-1925, tổ chức cách mạng được thành lập ở Việt Nam là 

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Việt Nam Quốc dân đảng. 

C. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức. 

Câu 40: Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. chống đế quốc, chống phong kiến. B. chống phong kiến và tay sai. 

C. chống phong kiến và tư sản. D. chống đế quốc và tư sản. 

 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 


