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Câu 1: Thành tựu quan trọng nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH là 

A. phóng thành công tàu vũ trụ có người lái đầu tiên 

B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên 

C. chế tạo thành công bom nguyên tử 

D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới 

Câu 2: Vì sao cách mạng khoa học – kĩ thuật để lại những hậu quả tiêu cực? 

A. Do các thành tựu chưa được hoàn thiện 

B. Do con người chưa sử dụng đúng các thành tựu 

C. Do năng lượng nguyên tử có sức sát thương lớn 

D. Do chiến tranh thường xuyên xảy ra 

Câu 3: Từ ngày 12/3/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng khẩu hiệu “Đánh đuổi 

phát xít Nhật” vì 

A. phát xít Nhật đã trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương 

B. phát xít Nhật và thực dân Pháp mâu thuẫn sâu sắc 

C. hội nghị Ianta đã có quyết định sẽ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Nhật 

D. thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cho các dân tộc Đông Dương đã đến 

Câu 4: Nét mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991 là tăng 

cường quan hệ với các nước 

A. Đông Âu B. Đông Bắc Á C. Đông Nam Á D. Tây Âu 

Câu 5: Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930 – 1931 là 

A. nông dân, công nhân và tiểu tư sản B. công nhân, tư sản, tiểu tư sản 

C. nông dân, công nhân và tư sản D. nông dân và công nhân 

Câu 6: Nhân tố quan trọng quyết định thành công của cách mạng nước ta từ năm 1930 đến 

nay là 

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

B. xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân 

C. củng cố và tăng cường đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế 

D. xác định chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn 

Câu 7: Sách lược đối ngoại của Đảng trong thời gian từ tháng 9/1945 đến tháng 2/1946 là 

A. hòa Trung Hoa Dân quốc đánh Pháp 

B. hòa Trung Hoa Dân quốc đuổi Pháp 

C. hòa Pháp đuổi Trung Hoa Dân quốc 

D. hòa hoãn với Pháp và Trung Hoa Dân quốc 

Câu 8: Quyết tâm: “…Không, chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 

nước, nhất định không chịu làm nô lệ…” được trích trong văn kiện nào? 
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A. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

B. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh 

C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng 

D. “Tuyên ngôn Độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Câu 9: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã xác định nhiệm vụ của 

cách mạng miền Bắc là 

A. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

B. thực hiện hòa bình thống nhất  nước nhà 

C. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 

D. chống đế quốc Mĩ xâm lược 

Câu 10: Biểu hiện thắng thế hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng vô sản trước khuynh 

hướng cách mạng dân chủ tư sản trong những năm đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là sự ra đời 

của 

A. An Nam Cộng sản đảng B. Chi bộ Cộng sản đầu tiên 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam D. Đông Dương Cộng sản đảng 

Câu 11: Thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định 

Giơnevơ năm 1954? 

A. Chiến dịch Biên Giới B. Chiến dịch Việt Bắc 

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 

Câu 12: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, để nắm chặt thị trường Việt Nam và 

Đông Dương, thực dân Pháp đã 

A. đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào nước ta 

B. đánh thuế nặng vào hàng hóa trong nước và nước ngoài 

C. quản lí chặt ngân hàng Đông Dương 

D. hạn chế công nghiệp nặng phát triển 

Câu 13: Sự ra của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 khẳng định bước phát 

triển mới của cách mạng Việt Nam vì 

A. từ đây liên minh công – nông được hình thành và phát triển mạnh mẽ 

B. hội Việt Nam cách mạng thanh niên đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng 

C. chứng tỏ tư tưởng vô sản giành được ưu thế trong phong trào dân tộc 

D. thúc đẩy phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, tiểu thương phát triển 

Câu 14: Ý nghĩa to lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là 

A. đòn bất ngờ làm địch hoang mang 

B. làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ thừa nhận thất bại của chiến lược “Chiến 

tranh cục bộ” 

C. Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc 

D. Mĩ phải chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Đông 

Dương 

Câu 15: Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải 

phóng miền Nam trong thời gian: 

A. trong năm 1947 B. trong năm 1976 

C. trong năm 1975 D. trong hai năm 1975 và 1976 

Câu 16: Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đã sử dụng lực lượng quân đội 

nào là chủ yếu? 

A. Lực lượng quân Mĩ và quân viễn chinh B. Lực lượng quân viễn chinh Mĩ 
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C. Lực lượng quân đội Sài Gòn D. Lực lượng quân Mĩ 

Câu 17: Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động 

sang hợp tác trên lĩnh vực nào? 

A. Quân sự B. Chính trị 

C. Văn hóa – giáo dục D. Kinh tế 

Câu 18: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 

2/1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là 

A. Đảng Lao động Việt Nam B. Đảng Cộng sản Đông Dương 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam D. Đảng Lao động Đông Dương 

Câu 19: Sự kiện nào đã đánh dấu mốc mang tính đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở 

châu Âu? 

A. Tháng 7 – 1967, “Cộng đồng châu Âu” hình thành 

B. Năm 1957, “Cộng đồng kinh tế châu Âu” được thành lập 

C. Tháng 12 – 1991, Hội nghị cấp cao tại Ma-xtrích (Hà Lan) 

D. Tháng 4 – 1951 “Cộng đồng than – thép châu Âu” ra đời 

Câu 20: Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam 

đầu thế kỉ XX là 

A. công nhân B. tiểu tư sản C. tư sản D. nông dân 

Câu 21: Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục 

hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển 

B. Ít chi phi cho quốc phòng 

C. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật 

D. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước 

Câu 22: Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) được tập hợp trong 

tác phẩm nào? 

A. Đường Kách mệnh B. Đời sống công nhân 

C. Luận cương chính trị D. Bản án chế độ thực dân Pháp 

Câu 23: Từ năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bắt đầu thực hiện chủ trương 

A. tuyên truyền lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin 

B. vô sản hóa 

C. đưa hội viên về nước hoạt động cách mạng 

D. thi đua yêu nước 

Câu 24: Thời cơ của cách mạng tháng Tám năm 1945 được Đảng ta xác định trong khoảng 

thời gian nào? 

A. Ngay khi quân Đồng minh đánh bại phe phát xít 

B. Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản đến trước khi quân Đồng minh kéo 

vào nước ta giải giáp quân Nhật 

C. Ngay khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh 

D. Từ khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh kéo vào 

nước ta giải giáp quân Nhật 

Câu 25: Tháng 8 - 1945, ngay sau khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, những quốc gia nào 

đã nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền? 

A. Ấn Độ, Campuchia, Lào B. Việt Nam, Ai Cập, An-giê-ri 
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C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào D. Việt Nam, Campuchia, In-đô-nê-xi-a 

Câu 26: Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tổ chức nào đã ra đời? 

A. Mặt trận Việt Minh 

B. Căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai 

C. Đội Cứu quốc quân 

D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 

Câu 27: Chiến dịch Biên Giới năm 1950 đã mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp của nhân dân ta vì: 

A. đã làm phá sản kết hoạch Rơve của thực dân Pháp có sự can thiệp của Mĩ 

B. quân ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ 

C. đã giải phóng được một vùng đất đai rộng lớn và đông dân 

D. bộ đội chủ lực trưởng thành, khai thông biên giới Việt –Trung 

Câu 28: Tại sao nói Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là một thành công nhưng 

không trọn vẹn? 

A. Mĩ không kí vào văn bản cuối cùng của Hiệp định Giơnevơ 

B. Chưa hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước 

C. Lào mới được giải phóng 2 tỉnh Sầm Nưa và Phong-xa-lì 

D. Chưa giải phóng được miền Bắc 

Câu 29: Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari năm 1973 đối với sự nghiệp kháng chiến 

chống Mĩ của nhân dân ta là 

A. đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “ngụy nhào” 

B. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “ngụy nhào” 

C. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào” 

D. làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ 

Câu 30: Quốc gia giành được độc lập sớm nhất ở châu Phi là 

A. Mô-dăm-bích B. Ai Cập C. An-giê-ri D. Nam Phi 

Câu 31: Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, thành phố nào đã kìm chân 

thực dân Pháp trong thời gian lâu nhất? 

A. Hà Nội B. Nam Định C. Bắc Ninh D. Hải Phòng 

Câu 32: Sự kiện nào kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới ? 

A. Sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết 

B. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô 

C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể 

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) chấm dứt hoạt động 

Câu 33: Mục tiêu của phong trào cách mạng 1936 – 1939 là 

A. đòi Pháp rút quân B. đòi độc lập 

C. đòi tự do, dân chủ D. đòi ruộng đất cho dân cày 

Câu 34: Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai ưu 

tiên: 

A. phát triển kinh tế công – nông – thương nghiệp. 

B. phát triển công nghiệp nặng. 

C. phát triển nền công nghiệp truyền thống. 

D. phát triển nền công nghiệp nhẹ. 
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Câu 35: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh 

danh là gì ? 

A. "Lục địa bùng cháy". B. “Tiền đồn của CNXH” 

C. "Lục địa mới trỗi dậy". D. "Hòn đảo anh hùng” 

Câu 36: Thành tựu quan trọng nhất của công cuộc đổi mới đất nước năm 1986 đem lại là 

A. thực hiện được 3 chương trình kinh tế. 

B. phát triển kinh tế đối ngoại. 

C. kiềm chế được lạm phát. 

D. đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Câu 37: Sau chiến tranh lạnh, Mĩ có “âm mưu” 

A. thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình 

B. xác lập trật tự thế giới “đơn cực” 

C. đề ra một chiến lược mới 

D. dùng sức mạnh kinh tế thao túng mọi hoạt động 

Câu 38: Thành phần chính tham gia tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928) là 

A. nông dân, công nhân, địa chủ 

B. trí thức trẻ, công nhân, địa chủ 

C. tư sản dân tộc, công nhân 

D. trí thức trẻ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước 

Câu 39: Từ năm 1946 – 1954, Pháp và Mĩ đã xây dựng nơi nào trở thành “pháo đài bất khả 

xâm phạm”? 

A. Điện Biên Phủ B. Việt Bắc 

C. Luông Phra-bang D. Hà Nội 

Câu 40: Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới là 

A. trật tự thế giới “đa cực, nhiều trung tâm” 

B. trật tự thế giới “đơn cực” 

C. trật tự thế giới “ba cực” 

D. trật tự thế giới “đa cực” 

 

 

 

 

---------- HẾT ---------- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! 

Họ và tên thí sinh:  .....................................................................  Số báo danh:  ...............................  


