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BÀI 1 ậ SỰ HÌNH THÀNH TR T TỰ TH  GI I M I SAU CTTG TH  HAI. 
 
Câu 1. Trong các tổ ch c (có tên vit tắt theo ti ngăAnh)ăsauăđơy, tổ ch c nào không 
trực thuộc Liên h p quốc ?  
A. WHO. 
B. UNICEF. 
C. UNESCO. 
D. WTO. 
 
Câu 2. Hội nghị c păcaoăIantaăđ c tổ ch c  n ớc nào? Thi gian diễn ra hội nghị? 
A. Liên Xô (2-1945). 
B.ăMĩă(6-1945). 
C. Pháp (4-1945). 
D. Liên Xô (7-1945). 
 
Câu 3.  Nộiă dungă nƠoă sauă đơyă không ph i là quy tă định c a Hội nghị I-an-ta (2-
1945)? 
A. Nhanh chóng kt thúc chi n tranh và têu diệt tận gốc rễ ch  nghĩaăphátăxít. 
B. Thống nh t về việc thành lập tổ ch c Liên h p quốc. 
C. Tho  thuận về việcăđóngăquơnăt iăcácăn ớc nhằm gi iăgiápăquơnăđội phát xít. 
D. Thành lập toà án quốc t  Nuyrĕmbeăđể xét xử tội ph m chi n tranh. 
 
Câu 4. Khi mới thành lập, các yăviênă th ng trực c a Hộiă đồng B o an Liên hp 
quốc gồm: 
A.ăMĩ,ăAnh,ăPháp,ăLiênăXô,ăTơyăĐ c. 
B.ăMĩ,ăAnh,ăPháp,ăLiênăXô,ăTrung Quốc. 
C.ăMĩ,ăAnh,ăPháp,ăLiênăXô,ăNhật B n. 
D.ăMĩ,ăAnh,ăTơyăĐ c, Liên bang Nga, Nhật B n. 
 
Câu 5. Nội dung nào không ph i là nguyên tắc ho tăđộng c a Liên h p quốc? 
A. Duy trì hòa bình, anh ninh th giới. 
B. Gi i quy t các tranh chp quốc t  bằng biện pháp hòa bình. 
C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ vƠăđộc lập chính trị c a t t c  cácăn ớc. 
D.ăBìnhăđ ng ch  quyền giữaăcácăn ớc và quyền tự quy t c a các dân tộc. 
 
Câu 6. Tổ ch c Liên h p quốc thành lập không nhằm m căđíchănƠoăsauăđơy? 
A. Duy trì hòa bình, an ninh th giới. 
B. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 



C. Ti n hành hp tác quốc t  giữaăcácăn ớc. 
D. Phân chia thành qu thắng l i sau Chin tranh th giới th  hai. 
 
Câu 7. Ngày 16 – 10 – 2007ăĐ i hộiăđồng Liên h p quốcăđưăbầu Việt Nam làm: 
A. yăviênăkhôngăth ng trực Hộiăđồng B o an, nhiệm kì 2008 – 2009. 
B. yăviênăth ng trực Hộiăđồng B o an, nhiệm kì 2008 – 2009. 
C. Ch  tịchăĐ i Hộiăđồng,  nhiệm kì 2009 – 2010. 
D. TổngăTh ăkí,ănhiệm kì 2010 – 2015. 
 
Câu 8. Hội nghị quốc t  Xan Phranxixcô (từ 4-1945ăđ n 6-1945)ăthôngăquaăvĕnăkiện 
quan trọng nào? 
A. Thông qua bn Hi năch ngăLiênăh p quốc. 
B. Tuyên bố c a Liên h p quốc về vũăkhíăh t nhân. 
C.ăCôngă ớc c a Liên h p quốc về gi i trừ quân bị.  
D.ăCôngă ớc c a Liên h p quốc về luật biển. 
 
Câu 9. C ăquanănƠoăc a Liên h p quốc có sự thamăgiaăđầyăđ  đ i diệnăcácăn ớc thành 
viên, có quyềnăbìnhăđ ng về lá phi uăkhiăđ aăraănhững quy tăđịnh quan trọng c a Liên 
h p quốc? 
A.ăBanăTh ăkí. 
B.ăĐ i Hộiăđồng. 
C. Hộiăđồng B o an. 
D. Hộiăđồng qu n thác. 
 
Câu 10. M căđíchăc a Liên h p quốcăđ cănêuărõătrongăvĕnăkiệnănƠoăsauăđơy? 
A. Hi năch ngăLiênăh p quốc. 
B.ăCôngă ớc Liên h p quốc. 
C. Tuyên ngôn Liên hp quốc. 
D.ăVĕnăkiện về quyềnăconăng i. 
 
Câu 11. C ăquanănƠoăsauăđơyăkhông thuộc tổ ch c Liên h p quốc? 
A.ăĐ i hộiăđồng. 
B. Hộiăđồng B o an. 
C. Hộiăđồng kinh t  - xã hội. 
D. Hộiăđồng châu Âu. 
 
Câu 12. Ngày 24 – 10 – 1945ăvĕnăkiệnănƠoăsauăđơyăc a Liên H p quốc chính th c có 
hiệu lực? 
A. Hi năch ngăLiênăh p quốc. 
B.ăCôngă ớc Liên h p quốc. 
C. Tuyên ngôn Liên hp quốc. 
D.ăVĕnăkiện về quyềnăconăng i.  
 



Câu 13.ăSauăh nănửa th  kỉ tồn t i và ho tăđộng, Liên H p quốc là 
A. một diễnăđƠnăvừa h p tác, vừaăđ u tranh. 
B. tổ ch c liên k t chính trị, kinh t . 
C. tổ ch c liên minh về chính trị. 
D. liên minh về kinh t  vƠăvĕnăhóa.  
 
Câu 14. Tháng 9 - 1977, Việt Nam tr  thành thành viên th 149 c a tổ ch cănƠoăd ới 
đơy? 
A. Hộiăđồngăt ngătr  kinh t  (SEV). 
B. Liên h p quốc (UNO). 
C. Hiệp hội các quốcăgiaăĐôngăNamăÁă(ASEAN). 
D. Tổ ch căth ngăm i th  giới (WTO). 
 
 
BÀI 2 ậ LIÊN XÔ VĨăCÁCăN CăĐỌNGăỂU.ăLIÊNăBANGăNGA 
 
Câu 1. Sau Chin tranh th giới th  hai, thuận l i ch  y uăđể Liên Xô xây dựng l iăđ t 
n ớc là: 
A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng ch  nghĩaăxưăhộiătr ớc chi n tranh. 
B.ăSựă ngăhộăc aăphongătrƠoăcáchăm ngăth  giới. 
C. Tính uăviệtăc aăXHCNăvà tinhăthầnăv tăkhóăc aănhơnădơnăsauăngƠyăchi n thắng. 
D.ăLưnhăthổărộngălớn,ătƠiănguyênăphong phú. 
 
Câu 2. ViệcăLiênăXôăch ăt oăthƠnhăcôngăbomănguyênătửăvƠoănĕmă1949ăđư: 
A.ăĐánhăd uăb ớcăphátătriểnănhanhăchóngăc aăKH-KT,ăpháăvỡ th ăđộcăquyềnăvũăkhíă
nguyênătửăc a Mĩ. 
B.ăCh ngătỏăLiênăXôăđ tăđ căth ăcơnăbằngăchi năl căvềăs căm nhăquơnăsựăsoăvớiăMĩă
và cácăn ớcăđồng minh 
C.ăCh ngătỏăkhoaăhọc- kĩă thuậtăquơnăsựăvà chinhăph căvũătr ăc aăLiênăXôăđưăđ tătớiă
đỉnh cao 
D.ăĐánhăd uăsựăphát triểnăv tăbậtăc aăLiênăXôătrongălĩnhăvựcăcôngănghiệpăđiệnăh tă
nhân nguyên tử. 
 
Câu 3. Đ ngătr ớc cuộc kh ng ho ng dầu mỏ trên toàn th giớiănĕmă1973,ăLiênăXôă
đư: 
A. Ti n hành ci cách kinh t ,ăvĕnăhoá,ăxưăhội cho phù hp 
B.ăKịpăth iăthayăđổiăđểăthíchă ng vớiătìnhăhìnhăth  giới 
C.ăChậmăđềăraăđ ngălốiăc iăcáchăcầnăthi tăvềăkinhăt ăvà xã hội 
D.ăCóăsửaăchữaănh ngăch aătriệt để. 
 
Câu 4. Trongăđ ng lối xây dựng CNXH  Liênăxô,ăcácănhƠălưnhăđ oăđưămắc ph i sai 
lầm nghiêm trọngăđóălƠ: 
A. Không xây dựngănhƠăn ớc công nông vững m nh 



B. Ch  quan duy ý chí, thiu công bằng dân ch, vi ph m pháp ch XHCN 
C.ăKhôngăchúătrọngăvĕnăhoá,ăgiáoăd c,ăy t  
D.ăRaăs căch yăđuaăvũătrang,ăkhôngătậpătrungăvƠoăphátătriểnăkinh t . 
 
Câu 6. Sau chin tranh th giới th  hai,ăcácăn ớcăđ  quốcădoăMĩăcầmăđầuăđưăthực hiện 
ơmăm uăc ăb năgìăđể chống l i Liên Xô? 
A.ăĐẩy m nh chi n tranh tổng lực. 
B.ăPhátăđộng cuộc "Chi n tranh l nh". 
C.ăTi năhƠnhăbaoăvơyăkinh t . 
D.ăLôiăkéoăcácăn ớcăđồngăminhăchốngăl iăLiên Xô. 
 
Câu 7. ụănghĩaăc a những thành tựu trong công cuộc xây dựng Ch  nghĩaăxưăhội  
Liên Xô (1945- 1975) là gì? Chọnăđápăánăđúngănh t. 
A. Làm đ o lộn chi n l c toàn cầu c a Mỹ. Thể hiện tính u việt c a ch  nghĩaăxưă
hội. Phát triển kinh t  nơngăcaoăđ i sống nhân dân, cng cố quốc phòng. 
B. Xơyădựng,ăphátătriểnăkinhăt ănơngăcaoăđ iăsốngănhơn dân. 
C.ăThểăhiệnătínhă uăviệtăc aăch ănghĩaăxư hội. 
D. Làm đ oălộnăchi năl cătoƠnăcầuăc a Mĩ 
 
Câu 8. Một trong nhữngăđóngăgópăquanătrọng c a Liên Xô từ nĕmă1945ăđ n nửaăđầu 
nhữngănĕmă70ălƠăđề ra 
A. Tuyên ngôn th tiêu hoàn toàn ch nghĩaăthực dân (1947) 
B.ăTuyênăngônăc măthửăvũăkhíăh tănhơn (1955) 
C.ăTuyênăngônăvềăth ătiêuăt tăc ăcácăhìnhăth căc aăch ăđộăphơnăbiệtăch ngătộc (1963) 
D.ăCh ăđộăb oăđ măanăninhăc aăcácăquốcăgia và vì hòaăbình,ăti năbộ,ădơnăch ăc aăt tăc ă
các n ớc. 
 
Câu 9. Hãy cho bi t vai trò c a Liên bang Nga ti Hộiăđồng b o an Liên hp quốc và 
t iăcácăc ăquanăngo i giao c a Liên Xô  n ớc ngoài sau khi Liên Xô tan rã? 
A. Giữ vai trò quan trọng quy tăđịnh thay Liên Xô gii quy t mọi v năđề. 
B. Là quốcăgiaă“k  t c”ăLiênăXô,ăđ c k  thừaăđịa vị pháp lí c a Liên Xô t i Hộiăđồng 
b o an Liên hp quốcăvƠăcácăc ăquanăngo i giao c a Liên Xô  n ớc ngoài. 
C. Thừaăh ng mọi quyền l i c a Liên Xô t i Hộiăđồng b o an Liên hp quốc và các 
c ăquanăngo i giao c a Liên Xô  n ớc ngoài. 
D. M t quyền k  thừaăđịa vị pháp lí c a Liên Xô t i Hộiăđồng b o an Liên hp quốc 
vƠăcácăc ăquanăngo i giao c a Liên Xô  n ớc ngoài. 
 
Câu 10. Từ sau 1945, hệ thống XHCN th  giớiăđ c hình thành, lớn m nh, h p tác 
chặt ch  với nhau. Vậy,ăc ăs  h p tác lẫnănhauăc ăb n nh t là: 
A. Cùng chung mc tiêu xây dựng CNXH, chung hệ t ă t ng Mác-Lênin,ă d ới sự 
lưnhăđ o c aăĐ ng cộng s n. 
B.ăCùngăchungăm cătiêuăxơyădựngămộtăxưăhộiădơn ch . 



C.ăCùngămuốnăc ngăcốă thêmă tiềmă lựcăquốcăphòng,ăgópăphầnăduyă trìăhòaăbìnhă và an 
ninh nhân lo i. 
D.ăSựăđoƠnăk t,ăt ngătr ,ăgiúpăđỡănhauăcùngăphát triển. 
 
 
BÀI 3 ậ CÁCăN CăĐỌNGăB C Á 
 
Câu 1. ĐặcăđiểmănƠoăsauăđơyăkhông ph iălƠăđặcăđiểm chung caăcácăn ớcăĐôngăBắc 
Á từ sau Chin tranh th giới th  hai? 
A.ăĐ u tranh gi i phóng dân tộc. 
B. Lầnăl tăraăđ iăcácănhƠăn ớcăđộc lập. 
C. Tập trung xây dựng và phát triển kinh t . 
D.ăĐ tăđ c sự tĕngătr ng nhanh chóng về kinh t ,ăđ i sốngănhơnădơnăđ c c i       
thiện. 
 
Câu 2. Sau chin tranh th giới th  hai,ăbánăđ o Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền, 
l yăvĩătuy n 38 làm ranh giới, dựaătrênăc ăs  nào? 
A. Quy tăđịnh c a Hội nghị Ianta (2/1945). 
B. Quy tăđịnh c aăcácăn ớcăt ăb n ch  nghĩaă(đ ngăđầuălƠăMĩ). 
C. Quy tăđịnh c a Liên Xô. 
D.ăThôngăquaătr ngăcầu dân ý trên bán đ o Triều Tiên. 
 
Câu 3. NộiădungănƠoăsauăđơyăkhông ph i là nội dung c aăđ ng lối c i cách – m  cửa 
(từ nĕmă1978)ă  Trung Quốc? 
A. Thực hiện cuộcă“Đ i cách mngăvĕnăhóaăvôăs n”. 
B. L y phát triển kinh t  làm trung tâm. 
C. Ti n hành ci cách – m  cửa. 
D. Chuyển nền kinh t  k  ho ch hóa tập trung sang nền kinh t  thị tr ng xã hội       
ch  nghĩa. 
 
Câuă4.ă“Ph năđ u xây dựngă thƠnhăn ớc Xã hội ch  nghĩaă hiệnăđ i, giàu m nh, dân 
ch ,ăvĕnăminh”ălƠăm c tiêu c aăn ớc 
A. Cộng hòa nhân dân Trung hoa. 
B. Cộng hòa Cu-Ba. 
C. Cộng hòa dân ch nhân dân Lào. 
D. Cộng hòa xã hội ch  nghĩaăViệt Nam. 
 
Câu 5. Trung Quốcăđưăđ tăđ c nhiều thành tựu to lớn về kinh t , ổnăđịnh l i tình hình 
chính trị, xã hộiăvƠăđịa vị c a Trung Quốcăđ cănơngăcaoătrênătr ng quốc  t  từ sau 
khi 
A. thực hiện công cuộc c i cách – m  cửa (1978). 
B. tuyên bố thành lậpăn ớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949). 
C.ăbìnhăth ng hoá quan hệ với Liên Xô (1989). 



D. tr  thƠnhăthƠnhăviênăth ng trực c a Hộiăđồng b o an Liên Hiệp Quốc       
(1971) 
 
Câu 6. Quốc gia đầu tiên  chơuăÁăcóătƠuăđ aăconăng iăbayăvƠoăvũătr  là 
A. Trung Quốc.    
B. Nhật B n.   
C. Việt Nam.   
D. năĐộ.  
 
Câu 7. Trong nhữngănĕmă80ă– 90 c a th  kỉ XX và nhữngănĕmăđầu c a th  kỉ XXI, t i 
vùngăĐôngăBắc Á,  nền kinh t  có tốcăđộ tĕngă tr ng nhanh và cao nht th  giới là 
quốc gia nào? 
A. Cộng hòa  Nhân dân Trung Hoa. 
B. Trung hoa Dân Quốc. 
C. Nhật B n. 
D.ăĐ i Hàn Dân quốc. 
 
Câu 8. Cuộc chi nătranhănƠoăđưădiễn ra khốc liêt, b t phân thắng b iăvƠăđ c coi là 
mộtă“s n phẩm”ăc a chi n tranh l nh và là sự đ ngăđầu trực ti păđầuătiênăgi ưă2ăpheă
XHCN và TBCN? 
A. Chi n tranh Triều Tiên 1950 – 1953. 
B. Chi nătranhăxơmăl c Việt nam c aăMĩ. 
C. Chi nătranhăxơmăl căĐôngăD ngăc a thực dân Pháp. 
D. Chi nătranhăxơmăl căInđônêxiaăc a thực dân Hà lan. 
 
Câu 9. Sự kiệnăkháchăquanănƠoătácăđộng tích cực, trực ti păđ n ho tăđộng quân sự lớn 
c a Việt Nam nữa sau trong 1950? 
A.ăCHNDăTrungăHoaăraăđ iă(10/1949)ăvƠăsauăđóăđưăđặt quan hệ ngo i giao với Việt 
Nam (1/1950). 
B.ă Liênă Xôă vƠă cácă n ớcă XHCNă Đôngă Âuă đặt quan hệ ngo i giao với Viet Nam 
(1/1950). 
C. năĐộ tuyên bố độc lập và thành lập Cộng hòa năĐộ (1/1950). 
D. Chi n tranh giữa hai miền Triều Tiên bùng nổ (6/1950)’ 
 
Câu 10. CHNDăTrungăHoaăraăđ iă (10/1949)ăđưăcóăỦănghĩaă tíchăcựcăđ n cuộc kháng 
chi n chống Pháp (1945 – 1954) c a Việt Nam b i vì 
A. Từ đơyăconăđ ng liên l c c a ta vớiăcácăn ớcăXHCNăđ c khai thông. 
B. Từ đơyăquơnăđộiătaăcóăđiều kiệnăđể giành th ch  động trên chinătr ng Bắc Bộ. 
C. Từ đơyătaăpháăth  bao vây caăđịchăđối vớiăcĕnăc  địa Việt Bắc. 
D. Từ đơyăđ  quốcăMĩăs  ngày càng can thiệpăsơuăvƠoătìnhăhìnhăĐôngăD ng. 
 
BÀI 4 - CÁCăN ƠCăĐNÁă&ă NăĐ  
 



Câu 1. Cácăn ớcăĐNÁăđ ngălênăđ uătranhăgiƠnhăđ căđộc lậpătrongăđiều kiện th iăc : 
A. Chi n tranh th giới th  hai k t thúc. 
B. NhậtăđầuăhƠngăquơnăđồng minh. 
C. Đ căđầuăhƠngăquơnăđồng minh. 
D. Nhật th t b i liên ti pătrênăChơuăÁăTháiăBìnhăD ng. 
 
Câu 2. Cuộc kháng chin chốngăMĩăc uăn ớc c aăLƠoăd ới sự lưnhăđ o c a: 
A.ăĐ ng nhân dân Lào. 
B.ăĐ ng Cộng s năĐôngăD ng. 
C. Mặt trận tự do Lào. 
D. Mặt trận dân ch Lào. 
 
Câu 3. Sự kiện nào chng tỏ LƠoăđưăb ớc sang một th i kỳ mới xây dựngăđ tăn ớc và 
phát triển kinh t  xã hội ? 
A. Chính ph  Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập. 
B. HiệpăđịnhăGi ăneăv ă(7/1954)ăCôngănhậnăđộc lập ch  quyền c a Lào. 
C. HiệpăđịnhăViênăchĕn (2/1973) lập l i hòa bình và thực hiện hòa hp dân tộc  Lào. 
D.ăN ớc Cộng hòa Dân ch Nhân dân Lào chính thcăđ c thành lập. 
 
Câu 4. Đ i sống chính trị và kinh t  c aănhơnădơnăCampuchiaăb ớc sang một th i kỳ 
phát triển mới sau sự kiện: 
A. HiệpăđịnhăGi  neăv ă1954ăcôngănhậnăđộc lập ch  quyền, thống nh t và toàn vẹn 
lãnh thổ c a Campuchia. 
B.ăN ớc cộngăhòaănhơnădơnăCampuchiaăđ c thành lập 
C. Hiệpăđịnh hòa bình về Campuchiaăđ c kí k t t i Paris. 
D.ăV ngăquốcăCampuchiaăđ c thành lập. 
 
Câu 5. Công nghiệp hóa l y xu t khẩu làm ch  đ o (chi năl c kinh t  h ớng ngo i). 
ĐóălƠăchi năl c kinh t  trong nh ngănĕmă60-70 c aăcácăn ớc 
A. Thái Lan, Malai, Phi, Indo, Sing. 
B. Thái Lan, Camp, Phi, Lào, Sing. 
C. Việt Nam, Sing, Thái Lan, Phi, Malai. 
D. Miama, Sing, Indo, Phi, Malai. 
 
Câu 6. Hiệp ước thân thiện và hợp tác  ĐNÁăđ c kí vào tháng 2/1976 gọi tắt là: 
A. Hiệpă ớc SEATO 
B. Hiệpă ớc Bali 
C. Hiệpă ớc NPT 
D. Hiệpă ớc ABM 
 
 
Câu 7. Đơuăkhôngăph i là những nguyên tắtăc ăb n trong hiệpă ớc Bali: 
A. Tôn trọng ch  quyền toàn vẹn lãnh thổ 



B. Không can thiệp vào nội bộ c a nhau 
C. Gi i quy t tranh chp bằng biện pháp hòa bình 
D. Không thử hoặc sử d ngăvũăkhíăh t nhân 
 
Câu 8. Nh  “Cáchăm ng ch tăxám”ă năĐộ tr  thƠnhăc ng quốc 
A. s n xu t phần mềm lớn nh t th  giới 
B.ăđ ng thử 10 s n xu t công nghiệp lớn nh t th  giới 
C. sử d ngănĕngăl ng h t nhân vào sn xu tăđiện lớn nh t th  giới 
D. công nghệ vũătr  lớn nh t th  giới 
 
Câu 9. Sự kiênă26/01/1950ăcóăỦănghĩaănh ăth  nƠoăđối với nhân dân năĐộ 
A. năĐộ tuyên bố độc lập và thành lậpăn ớc Cộng hòa 
B.ăĐánhăd u thắng l i to lớn c a nhân dân năĐộ  
C.ăB ớc vào th i kỳ xây dựng và phát triểnăđ tăn ớc 
D. năĐộ tr  thƠnhăc ng quốc công nghiệp lớn trên th giới . 
 
 
BÀI 5 ậ CÁCăN CăCHỂUăPHIăVĨăMƾăLAăTINH 
 
Câu 1:ăVìăsaoănĕmă1960ăđiăvào lịch sử cácăn ớc châu Phi với tên gọiă lƠă“ănĕmăchơuă
Phi”? 
A.ăLƠănĕmăchơuăphiăhoƠnăthƠnhăviệc xóa bỏ ch  độ phân biệt ch ng tộc 
B. T t c  cácăn ớcăChơuăphiăđ c trao tr  độc lập 
C. Châu Phi là châu lc có phong trào gii phóng dân tộc phát triển sớm nh t, m nh 
nh t 
D.ăCóă17ăn ớc Châu Phi tuyên bố độc lập 
 
Câu 2: Tr ớc th  kỉ 19,ăcácăn ớc  Mĩălaă tinhăchịu sự thống trị c a những quốc gia 
nào? 
A. Bồ ĐƠoăNhaăvƠăMĩ 
B. Anh và Hà Lan 
C. Tây Ban Nha và Pháp 
D. Tây Ban Nha và Bồ ĐƠoăNha 
 
Câu 3: Cuộc t n công pháoăđƠiăMônă– ca – đaăvƠoăngƠyăthángănĕmănƠo?ăChọn câu tr  
l iăđúng. 
A. 26 – 7 – 1953 
B. 26 – 7 - 1954 
C. 26 – 7 – 1952 
D. 27 – 6 – 1953 
 
Câu 4: Sự kiệnăđánhăd  chơuăPhiăđưăhoƠnăthƠnhăcuộcăđ uătranhăđánhăđỗ nền thống trị 
c a ch  nghĩaăthựcădơnăcũălƠ: 



A. Nam bi a tuyên bố độc lập 
B. An giê ri tuyên bố độc lập 
C.ăĔngăgôălaătuyênăbố độc lập 
D. Nam Phi tuyên bố độc lập 
Câu 5: QuốcăgiaănƠoăgiƠnhăđộc lập sớm nh t  châu Phi sau chin tranh th giới th  
hai? 
A. An giê ri 
B. Ai Cập 
C. Ma rốc 
D. Tuy ni di 
 
Câu 6: Sự kiệnănƠoăđ căđánhăgiáălƠătiêuăbiểu nh t và là lá c  đầu trong phong trào 
gi i phóng dân tộc   Mĩălaătinhăsauăchi n tranh th giới th  hai? 
A. Thắng l i c a cách mng Cu Ba 
B. Thắng l i c a cách mng Mê hi cô 
C. Thắng l i c a cách mng e cu a do 
D. T t c  đềuăđúng 
 
Câu 7: Nhữngăn ớcănƠoăsauăđơyă  Mĩă laă tinhă sauăkhiăcáchăm ngă thƠnhăcôngăđưă tr  
thành nhữngăn ớc công nghiệp mới? chọnăcơuăđúng 
A. Ác hentina, Bolivia, Chile 
B. Braxin, Ác hen ti na, Me hi cô 
C. B ra xin, Cu Ba, Ác hen ti na 
D. Mê hi cô, Chi lê, Ve nê Zuê la 
 
Câu 8: PhongătrƠoăđ u tranh  châu Phi diễn ra sớm nh t  khu vực nào? 
A. Bắc  Phi 
B. Tây Phi 
C.ăĐôngăPhiă 
D. Nam Phi 
 
Câu 9: Sau chin tranh th giới th  hai,ăMĩălaătinhăđ c mệnh danh là gì? 
A. L căđịa bùng cháy 
B. L căđịa mới trỗi dậy 
C. L căđịaăđen 
D. L căđịa phát triển. 
 
 
BÀI 6 - N CăMƾ 
 
Câu 1. NhậnăđịnhănƠoălƠăđúngăvới sự phát triển c aăn ớcăMĩătrongăvòngă20ănĕmăsauă
chi n tranh th giới th  II?  
A. trung tâm kinh t, tài chính lớn nh t th  giới.               



B. trung tâm nghiên cuăvũătr  lớn nh t th  giới. 
C. trung tâm công nghiêp̣ quân sự lớn nh t th  giới.  
D. trung tâm xuơt khẩuăt ăbản lớn nh t th  giới.  
 
Câu 2. Nguyên nhân dỡnăđên s  ̣suy yêu của nên kinh tê Mi ̃trong nhữngănĕmă1973ă– 
1991 là gì? 
A. S  ̣v nălênăcaṇh tranh của Tây Âu va Nhật B n  
B. Do vơp phải nhiêu cuôc̣ suy thoai, khủng hoảng.  
C.ăDoătheoăđuổi tham voṇg ba chủ thê gi i.  
D. S  ̣giau ngheo qua chênh lêc̣h trong cac tơng l p xã hôị. 
 
Câu 3. Cuộc cách mng khoa học – công nghệ hiệnăđ i đ c kh iăđầu từ đơu? 
A. Liên Xô.  
B. Anh.  
C.ăMĩ.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
D. Nhật B n. 
 
Câu 4. Sau chin tranh th giới th  2,ăl ng vàng dự trữ c aăMĩăchi m 
A. 1/2 trữ l ng vàng ca th  giới. 
B. 3/4 trữ l ng vàng ca th  giới. 
C. 1/4 trữ l ng vàng ca th  giới. 
D. 2/4 trữ l ng vàng ca th  giới. 
 
Câu 5. Trong cacănguyênănhơnăđ aănên kinh tê Mi ̃phat triển, nguyên nhân nao quyêt 
điṇh nhơt ? 
A. Nh  áp d ng những thanh t ụ Khoa họcăkĩăthuật.          
B. Nh  tai nguyên thiên nhiên phong phu.  
C. Nh  trinhăđô ̣tơp̣ trung sản xuơt ,tơp̣ătrungăt ăbản cao.  
D. Nh  quân s  ̣hoa nên kinh tê.  
 
Câu 6. Mĩăthực hiện chi năl c toàn cầu nhằm m căđíchăgì? 
A.ăPhôătr ngăs c m nh về quân sự. 
B.ăPhôătr ngăs c m nh về kinh t  . 
C. Khống ch  cácăn ớcăđồngăminhăvƠăcácăn ớc xã hội ch  nghĩa. 
D. Thực hiện tham vọng làm bá ch th  giới. 
 
Câu 7. Nguyên nhân nào không t oăđiều kiện cho nền kinh t  Mĩăphátătriển? trong và 
sau Chin tranh th giới th  hai? 
A. Không bị chi n tranh tàn phá. 
B.ăĐ c yên ổn s n xu tăvƠăbuônăbánăvũăkhíăchoăcácăn ớc tham chin. 
C. Tập trung sn xu tăvƠăt ăb n cao. 
D. Ti n hành chinătranhăxơmăl c và nô dịchăcácăn ớc. 
 



Câu 8. ĐặcăđiểmănƠoăsauăđơyăkhông ph năánhăđúngătìnhăhìnhăn ớcăMĩăă20ănĕmăđầu 
sau chin tranh th giới th  2 ? 
A. Nền kinh t  Mĩăphátătriển nhanh chóng. 
B. Tr  thành trung tâm kinh t tài chính lớn nh t c a th  giới . 
C. Kinh t  Mĩăv t xa Tây Âu và Nhật B n. 
D. Kinh t  Mĩăchịu sự c nh tranh ca Tây Âu và Nhật B n 
 
Câu 9. Th  đo năMĩăsử d ngăđể can thiệp vào công việc nội bộ c aăcácă n ớc khác 
đ căđề ra trong « Chinăl c cam k t và m  rộng » là 
A. tự do tín ng ỡng. 
B. ng hộ độc lập dân tộc. 
C.ăthúcăđẩy dân ch. 
D. chống ch  nghĩaăkh ng bố. 
 
Câu 10 . Đặcăđiểm nổi bật c a nền kinh t  Mĩătừ sau chin tranh th giới II là gì?  
A. Phát triển nhanh và luôn giữ vững vị trí số 1 th  giới. 
B. Bi ̣cacăn căt ăbản Tây Âu va Nhơṭ Bản caṇh tranh gay gĕt.  
C. Phat triểnănhanh,ănh ngăth ng xuyên xảy ra nhiêu cuôc̣ suy thoai.  
D. Kinh t  phát triểnăđiăđôiăvới phát triển quân sự. 
 
Câu 11. Xácăđịnh thành tựu quan trọng nh t c a cách mng khoa học kỉ thuật trong 
nông nghiệp  Mĩă? 
A. Sử d ngăc ăkhíăhóa,ăhóaăhọc hóa trong nông nghiệp. 
B. Sử d ng máy móc thit bị hiệnăđ i trong nông nghiệp. 
C. ng d ng công nghệ sinh học trong lai t o giống 
D. Thực hiện cuộcă“cáchăm ng xanh trong nông nghiệp” 
 
Câu 12. Sau Chin tranh th giới th  hai, dựa vào tiềm lực kinh t -tài chính và lực 
l ng quân sự to lớn, giới cầm quyềnăMĩătheoăđuổi tham vọng 
A. thống trị toàn th giới. 
B. xóa bỏ ch  nghĩaăxưăhội. 
C. thống trị toàn th giới và xóa bỏ ch  nghĩaăxưăhội. 
D. làm bá ch th  giới. 
 
Câu 13. Trong chi năl c toàn cầu c aăMĩ,ăm c tiêu nào có nhăh ng trực ti păđ n 
cách mng Việt Nam ?  
A.ăNgĕnăchặn và ti n tới tới xóa bỏ ch  nghĩaăxưăhội.  
B.ăĐƠn áp phong trào gii phóng dân tộc. 
C.ăĐƠnăápăphongătrƠoăcôngănhơnăvƠăcộng s n quốc t . 
D. Khống ch  cácăn ớcăt ăb năđồng minh. 
 
Câu 14. Điểm giốngănhauătrongăchínhăsáchăđối ngo i c aăcácăđ i Tổng thốngăMĩătừ 
nĕmă1945ăđ nănĕmă2000ălƠăgì? 



A. Chuẩn bị ti n hành « Chin tranh tổng lực ». 
B. ng hộ « Chi năl c toàn cầu ». 
C. Xác lập một trật tự th  giới có l iăchoăMĩ. 
D.ăTheoăđuổi « Ch  nghĩaăl p chỗ trống ». 
 
Câu 15. Vìăsaoănĕmă1972,ăMĩă ti n hành thỏa hiệp với Trung Quốc và hòa hoãn với 
Liên Xô?  
A. Muốn bình th ng hóa mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô 
B. Nhằm h n ch  sự giúpăđỡ c aăcácăn ớcănƠyăđối với Việt Nam. 
C. Muốnăthayăđổiăchínhăsáchăđối ngo i vớiăcácăn ớc xã hội ch  nghĩa 
D. Muốn m  rộngăcácăn ớcăđồngăminhăđể chống l iăcácăn ớc thuộcăđịa 
 
Câu 16. Y u tố nƠoăthayăđổiăchínhăsáchăđối nộiăvƠăđối ngo i c aăn ớcăMĩăkhiăb ớc 
sang th kỉ XXI? 
A. Ch  nghĩaăkh ng bố. 
B. Ch  nghĩaăliăkhai. 
C. Sự suy thoái về kinh t  
D.ăxungăđột sắc tộc, tôn giáo. 
 
Câu 17. Vì sao từ nhữngănĕmă80ătr  đi,ămối quan hệ giữaăMĩăvƠăLiên Xô chuyển sang 
đối tho i và hòa hoãn? 
A. Cô lập phong trào gii phóng dân tộc. 
B. Địa vị kinh t , chính trị c aăMĩăvƠăLiênăXôăsuyăgi m. 
C. Kinh t  c a Tây Âu và Nhật B n v nălên. 
D.ăMĩăch m d t các cuộc ch yăđuaăvũătrang. 
 
Câu 18. Th t b i c aăMĩă trong cuộc chi nă tranhăxơmă l c ViệtăNam,ăMĩăph i ch p 
nhận 
A. rút quân về n ớc và tôn trọng quyền dân tộcăc ăb n c a Việt Nam. 
B.ăbìnhăth ng hóa với ViệtăNamăvƠăthayăđổiăchínhăsáchăđối ngo i. 
C. rút quân về n ớc và cam kt hàn gắn v tăth ngăchi n tranh. 
D. kí HiệpăđịnhăPariănĕmă1973ăvƠărútăquơnăvề n ớc. 
 
Câu 19. Giaiăđo n từ 1991ăđ nănĕmă2000,ăkhoaăhọc - kĩăthuật c aăMĩăvẫn ti p t c phát 
triển nh t th  giới vì  
A. chi m 1/3 số l ng b n quyền phát minh sáng ch c a toàn th giới,ă GDPă nĕmă
2000 là 9765 tỉ USD. 
B. chi m 1/3 số l ng b n quyền phát minh sáng ch, dẫnă đầu th  giới về số l t 
ng i nhận gi i Nôben. 
C.ăMĩădẫnăđầu về số l tăng i nhận gi i Nôben, gi i Grammy có ting vang và nh 
h ng quan trọngăđ n nh c trẻ th  giới. 
D. t o ra 25 % giá trị s n phẩm c a toàn th giới,ă lƠăkinhăđôăc aăđiện nhăvƠăc ng 
quốc thể thao. 



 
Câu 20. Nhận xét về chínhă sáchăđối ngo i c aăMĩă quaă cácă đ i Tổng thống từ nĕmă
1945ăđ nănĕmă2000? 
A. Hình th c thực hiệnăkhácă nhau,ă nh ngăcóăcùngă thamăvọng muốn làm bá ch th  
giới. 
B.Ti n hành chyăđuaăvũătrangăvƠăchống l iăcácăn ớc xã hội ch  nghĩa. 
C.ăĐƠnăápăphongătrƠoăgi i phóng dân tộc và khống ch  cácăn ớcăđồng minh. 
D. Ti n hành chinătranhăxơmăl c và chống l i ch  nghĩaăkh ng bố. 
Câu 21. Sự kiện nào chng tỏ cuộc kháng chin chống Mĩăc aănhơnădơnătaăđ c nhân 
dơnăMĩăđồng tình ng hộ?  
A. Cuộcăđ u tranh thu hút 25 triệuăng i tham gia, lan rộng khắp 125 thành phố. 
B. Từ 1969-1973, những cuộcăđ u tranh caăng i da màu diễn ra m nh m  
C. Chị Raymôngđiêngănằmătrênăđ ngărayăxeălửa chặnăđoƠnătƠuăch  vũăkhíăsangăViệt 
Nam.   
D. Phong trào chống chi n tranh caănhơnădơnăMĩădiễn ra sôi nổiă lƠmăchoăn ớcăMĩă
chia r . 
 
 
BÀI 7 - TÂY ÂU 
 
Câu 1. Nhân tố kháchăquanănƠoăđưăgiúpăkinhăt  cácăn ớc Tây Âu ph c hồi sau chin 
tranh th  giới th  hai? 
A. Sự nỗ lực c a toàn thể nhơnădơnătrongăn ớc. 
B. Sự viện tr  c aăMĩătheoă“ăk  ho chăMácsan”. 
C. Tiền bồiăth ng chi n phí từ cácăn ớc b i trận. 
D. Sự giúpăđỡ và viện tr  c a Liên Xô. 
 
Câu 2. Thành tựu lớn nh tămƠăcácăn ớcăTơyăÂuăđ tăđ c trong nhữngănĕmă50- 70 c a 
th  kỉ XX là: 
A. tr  thành một trong 3 trung tâm kinh t - tài chính lớn nh t th  giới. 
B. chi phối toàn bộ th  giới về chính trị, kinh t . 
C.ăngĕnăchặnăđ c sự nhăh ng c a CNXH lan ra toàn th giới. 
D. cùng với Liên Xô phóng nhiều vệ tinh nhân to lên quỹ đ oătráiăđ t. 
 
Câu 3. Hãy sắp x p các sự kiện theo th  tự th i gian về quá trình hình thành liên kt 
khu vựcăTơyăÂu:ă1.ăSáuăn ớc Tây Âu thành lậpă“ăCộngăđồng than – thépăChơuăÂu”;ă2.ă
Phát hành và sử d ngăđồng tiền chung Châu Âu (EURO); 3. Hp nh t ba cộngăđồng 
thƠnhă “Cộngă đồngă Chơuă Âu”ă (EC);ă 4.ă ECă đ că đổi tên thành Liên minh Châu Âu 
(EU). 
A. 1,2,3,4.          
B. 1,2,4,3.       
C. 4,1,2,3.        
D. 1,3,4,2. 



 
Câu 4. M c tiêu c aăLiênăminhăChơuăÂuă(EU)ălƠăđẩy m nh h p tác liên minh giữa các 
n ớc thànhăviênătrongălĩnhăvực: 
A.ătƠiăchínhăvƠăđối ngo i. 
B. kinh t , chính trị vƠăvĕnăhóa. 
C. kinh t , tiền tệ, chính trị,ăđối ngo i và an ninh chung 
D. chính trị,ăđối ngo i và an ninh chung. 
 
Câu 5.ăĐịnhă ớcăHenxinkiăđ c kí k tă33ăn ớc Châu Âu vớiăMĩăvƠăCaănaăđaăđưăt o ra 
mộtăc ăch  gi i quy t v năđề gì? 
A. V năđề liênăquanăđ n hòa bình, an ninh  Châu Âu. 
B. V năđề chống kh ng bố  Châu Âu. 
C. V năđề liên quan kinh t, tài chính  Châu Âu. 
D. V năđề về vĕnăhóaă  Châu Âu. 
 
Câu 6. Ba trung tâm kinh t - tài chính lớn c a th  giới hình thành sau chin tranh th 
giới th  hai là 
A.ăMĩ,ăTơyăÂu,ăLiênăXô.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
B.ăMĩ,ăTơyăÂu,ăNhật B n. 
C.ăMĩ,ăTơyăÂu,ăTrungăQuốc.                               
D.ăMĩ,ăNhật B n, Liên Xô 
 
Câu 7. Sự khác biệt trongăchínhăsáchăđối ngo i c a Tây Âu trong nhữngănĕmă1950ă– 
1973 so với nhữngănĕmăđầu sau chin tranh th giới th  hai là: 
A. chịu sự chi phối và nhăh ng sâu sắc c aăMĩ. 
B. t t c  cácăn ớc chuyển sang thực hiệnăđaăph ngăhóaăquanăhệ với bên ngoài. 
C. ng hộ Mĩătrongăchi nătranhăxơmăl c ViệtăNamăvƠăxơmăl c tr  l i các thuộcăđịa 
cũăc a mình. 
D. nhiềuăn ớc một mặt vẫn ti p t c liên minh chặt ch  vớiăMĩ,ămặt khác cố gắngăđaă
d ngăhóa,ăđaăph ngăhóaătrongăquanăhệ đối ngo i. 
Câu 8.ăụănƠoă sauă đơyă không ph nă ánhăđúngă tìnhă hìnhă cácă n ớc Tây Âu sau chin 
tranh th  giới th  hai ? 
A.ăĐ tăn ớc bị tàn phá nặng nề. 
B. Hàng triệuăng i ch t, m t tích hoặc bị tàn ph. 
C. Nhậnăđ c kho n bồiăth ng chi n phí và thu nguồn l i lớn qua việcăbuônăbánăvũă
khí. 
D. S n xu t công, nông nghiệp sa sút nghiêm trọng. 
 
Câu 9. Y u tố không ph i lí do khi n nền kinh t  cácăn ớc Tây Âu phát triển nhanh 
chóng trong nhữngănĕmă1950-1973 là 
A. áp d ng những thành tựu c a cuộc cách mng khoa học – kĩăthuậtăđể tĕngănĕngăsu t 
laoăđộng, nâng cao cht l ng, h  giá thành sn phẩm. 
B.ănhƠăn ớc có vai trò lớn trong qunălí,ăđiều ti t,ăthúcăđẩy nền kinh t . 



C.ăngơnăsáchăNhƠăn ớc chi cho quốc phòng thp. 
D. tận d ng tốtăcácăc ăhộiăbênăngoƠiăđể phát triển và h p tác có hiệu qu  trong khuôn 
khổ cộngăđồng Châu Âu. 
 
Câu 10. Từ nhữngănĕmă50ăc a th  kỉ XX,ăcácăn ớcăTơyăÂuăcóăxuăh ớngăđẩy m nh 
liên k t khu vực vì 
A. muốn xây dựngămôăhìnhănhƠăn ớc chung, mang bn sắc c a Châu Âu. 
B. kinh t  đưăph c hồi, muốn thoát khỏi sự khống ch , nhăh ng c aăMĩ. 
C. bị c nh tranh khốc liệt b iăMĩăvƠăNhật B n. 
D. muốn kh ngăđịnh s c m nh và tiềm lực kinh t  c a Tây Âu. 
 
 
BÀI 8 -  NHỂṬ BẢN 
 
Câu 1. Nên tảngăcĕnăbản trong chinh sachăđôi ngoaị của Nhơṭ Bản la 
A. liên minh chĕṭ che ̃v i cacăn c Tây Âu va Canađa. 
B. liên minh chĕṭ che ̃v i cacăn căĐôngăNamăA. 
C. liên minh chĕṭ che ̃v i cacăn c Liên Xô va Trung Quôc. 
D. liên minh chĕṭ che ̃v i M i.̃ 
 
Câu 2. T  đơu nh ̃ ngănĕmă70 tr ̉  đi,ăNhơṭ Bản tr ̉  thanh 
A. môṭ trong 3 trung tâm kinh tê-tai chinh l n của thê gi i. 
B.ăn căđiăđơu vê công nghê ̣phơn mêm. 
C.ăn căđ ngăđơu vê khoa hoc̣-ky ̃thuơṭ. 
D. co nên tai chinh sô môṭ thê gi i. 
 
Câu 3. Y nao không phản anhă đung nh ̃ng haṇ chê của nên kinh tê Nhơṭ Bản sau 
chiên tranh TG th hai? 
A. Lãnh thổ Nhơṭ Bản không rôṇg, tai nguyên khoang sản ngheo nan. 
B.ăC ăcơu kinh tê của Nhơṭ Bản thiêuăcơnăđôi. 
C. Vôn chủ yêuăđơuăt ăchoăquôc phong. 
D. Nhơṭ Bản luôn gĕp̣ s  ̣caṇh tranh quyêt liêṭ của nên kinh tê Mi,̃ Tây Âu. 
 
Câu 4. Y nao không phản anhăđung tinh hinhăđơtăn c của Nhơṭ Bản sau chiên tranh 
TG th  hai? 
A. Không bi ̣chiên tranh tan pha, kinh tê phat triển nhanh. 
B. Chiênătranhăđã để laị cho Nhơṭ Bản nh ̃ng hơụ quả hêt s c  nĕṇg nê. 
C.ăĐã loaị bỏ chủ nghiã quân phiêṭ va bô ̣may chiên tranh của Nhơṭ 
D. Bi ̣quơnăđôị M i,̃ v i danh nghiã l c̣ăl ṇgăĐông minh chiêmăđong. 
 
Câu 5.  Hiêp̣ă c an ninh Mi-̃Nhơṭănĕmă1951 đã đĕṭ Nhơṭ Bản 
A. luôn ̉  trong tinh traṇg phu ̣thuôc̣ Mi ̃vê kinh tê. 
B. luôn ̉  trong tinh traṇg phu ̣thuôc̣ Mi ̃vê chinh tri.̣ 



C.ăđ ngăd i “chiêc ô”ăbảo hô ̣haṭ nhân của Mi,̃ăđể cho Mi ̃đong quân va xây d ṇg cac 
cĕnăc  quân s  ̣trên lãnh thổ. 
D.ăđ ngăd i “chiêc ô”ăbảo hô ̣vê kinh tê va an ninh của Mi.̃ 
 
Câu 6. Yêu tô nao không phản anh s  ̣v nă lênă nhanhă chong của Nhơṭ Bảnă để tr ̉  
thanh môṭăsiêuăc ng kinh tê (sau Mi)̃? 
A. ̉  Nhơṭ Bản,ăconăng iăđ c̣ coi la vôn qui nhơt, la nhân tô quyêtăđiṇh hangăđơu. 
B. Vai tro lãnhăđaọ, quản ly co hiêụ quả của nha n c. 
C. Nhơṭ Bản co tai nguyên phong phu, nhân công dôi dao. 
D. Nhơṭ Bản biêt ap duṇg cac thanh t ụ khoa hoc̣-kỹ thuơṭ hiêṇăđaịăđể nơngăcaoănĕng 
suơt, chơtăl ṇg, ha ̣gia thanh sản phởm.  
 
Câu 7.  Hãy xĕp xêp cac d ̃ liêụ vê s  ̣phat triển kinh tê của Nhơṭ Bản t  1945ăđên 
nĕmă2000 
1. kinh tê co b c phat triển nhanh la giaiăđoaṇ phat triển thơn ki. 
2. kinh tê bi ̣chiên tranh tan pha nĕṇg nê. 
3. kinh tê lâm vao tinh traṇg suy thoaiănh ngăvỡn la môṭ trong 3 trung tâm kinh tê, tai 
chinh của thê gi i. 
4. kinh tê phat triển xen kẻ v i nh ̃ ngăgiaiăđoaṇ suy thoai ngĕn. 
A. 1, 3, 4, 2. 
B. 2, 1, 4, 3 
C. 2, 4, 1, 3. 
D. 4, 3, 1, 2. 
 
Câu 8.  Sau chiên tranh thê gi i lơn th  hai, gi ̃a Nhơṭ Bản va cacăn c Tây Âu co gi 
khac biêṭ trong quan hê ̣v i M i?̃ 
A. Nhơṭ Bản va Tây Âu luôn liên minh chĕṭ che ̃v i M i.̃ 
B. Nhơṭ Bản liên minh chĕṭ che ̃v i M i,̃ănh ngănh ̃ngăn c Tây Âu tim cach thoat dơn 
ảnhăh ̉ ng của Mi.̃ 
C. Tây Âu liên minh chĕṭ che ̃nh ngăNhơṭ Bản tôn taịăđôc̣ lơp̣ v i M i.̃ 
D. Nhơṭ Bản liên minh cả v i M i ̃va Liên Xô, con Tây Âu chỉ liên minh v i M i.̃ 
 
Câu 9.  T  đơu thơp̣ kỉ 90,ăđiểm m i trong chinh sachăđôi ngoaị của Nhơṭ Bản la  
A. m ̉  rôṇg hoaṭă đôṇgă đôi ngo i v i cacăđôi tac khacă đên phaṃ vi toan cơu va chu 
troṇg phat triển quan hê ̣v i cacăn căĐôngăNamăA. 
B. m ̉  rôṇg quan hê ̣v i cacăn c trên Mi,̃ăCanađaăva Tây Âu. 
C. m ̉  rôṇg quan hê ̣v i Nga va Trung Quôc. 
D.ăđaădaṇg hoa,ăđaăph ngăhoa quan hê ̣đôi ngoaị. 
 
Câu 10.  T  n ̉ a sau nh̃ngănĕmă80,ănên kinh tê Nhơṭ bản co điểm gi nổi trôịăh năso 
v i M i ̃va Tây Âu: 
A.ăđiăăđơu vê khoa hoc̣ – kỹ thuơṭ. 
B.ăđ ngăđơu vê sảnăl ṇg công nghiêp̣. 



C.ăđiăđơu vê khoa hoc̣ vũ tru.̣ 
D.ăsiêuăc ng tai chinh sô môṭ thê g i. 
 
 
BÀI 9 ậ QUAN H  QUỐC T  TRONG VÀ SAU TH I KÌ CHI N TRANH 
LẠNH 
 
Câu 1. Nhân tố ch  y u chi phối các quan hệ quốc t  trongăh năbốn thập kỉ nửa sau 
th  kỉ XX là 
A. c c diện chi n tranh l nh. 
B. xu th  toàn cầu hóa. 
C. sự hìnhăthƠnhăxuăh ớngă“đaăcực”,ănhiều trung tâm. 
D. sự raăđ i c a các tổ ch c liên k t khu vực. 
 
Câu 2. Hãy sắp x p các sự kiệnăsauătheoăđúngătrìnhătự th i gian: 1. Tổ ch c Hiệpă ớc 
Đ iăTơyăD ngă (NATO)ă thƠnhă lập;ă 2.ăMĩă thực hiệnă “K  ho chăMácSan”;ă 3.ăThôngă
điệp c a Tổng thống Truman ti Quốc hộiăMĩ. 
A. 3, 2, 1. 
B. 2, 1, 3. 
C. 1, 2, 3. 
D. 3, 1, 2. 
 
Câu 3. Việc thực hiệnă“K  ho chăMácSan”ăđưăt o nên sự phơnăchiaăđối lập về kinh t  
và chính trị giữa  
A.ăcácăn ớcăTơyăÂuăt ăb n ch  nghĩaăvƠăcácăn ớcăĐôngăÂuăxưăhội ch  nghĩa. 
B.ăhaiăsiêuăc ng Xô - Mĩ. 
C.ăcácăn ớcăĐôngăÂuăxưăhội ch  nghĩaăvới nhau. 
D.ăcácăn ớc Tây Âuăt ăb n ch  nghĩaăvới nhau. 
 
Câu 4. Sự raăđ i c a các tổ ch cănƠoăd ớiăđơyăđưăđánhăd u sự xác lập c a cực diện hai 
cực, hai phe, chin tranh l nh bao trùm th giới? 
A. HộiăđồngăT ngătr  kinh t , Tổ ch c Hiệpă ớc Vácsava. 
B. Tổ ch c Hiệpă ớc BắcăĐ i Tây D ngăvƠăLiênăminhăvìăti n bộ. 
C. Tổ ch c Hiệpă ớc BắcăĐ iăTơyăD ng,ăTổ ch c Hiệpă ớc Vácsava. 
D. Liên minh châu Âu, Tổ ch c Hiệpă ớc Vácsava. 
 
Câu 5. MĩăvƠăcácăn ớcăt ăb năph ngăTơyăthƠnhălập Tổ ch c Hiệpă ớc BắcăĐ i Tây 
D ngă(NATO)ăvới m căđíchănhằm 
A. chốngăphongătrƠoăđ u tranh gi i phóng dân tộc  cácăn ớcăÁ,ăPhi,ăMĩăLatinh. 
B. chốngăLiênăXôăvƠăcácăn ớc xã hội ch  nghĩaăĐôngăÂu. 
C.ăngĕnăchặn và ti n tới xóa bỏ ch  nghĩaăxưăhội trên toàn th giới. 
D. chống phong trào cộng s n quốc t . 
 



Câu 6. Xu th  hòaăhoưnăĐôngă- Tơyăđưăxu t hiện từ đầu  
A. nhữngănĕmă50ăc a th  kỉ XX. 
B. nhữngănĕmă60ăc a th  kỉ XX. 
C. nhữngănĕmă70ăc a th  kỉ XX. 
D. nhữngănĕmă80ăc a th  kỉ XX. 
 
Câu 7. Sự kiệnănƠoăd ớiăđơyăkhông ph năánhăđúngăsự xu t hiện c a xu th  hòa hoãn 
Đôngă- Tây? 
A.ăThôngăđiệp c a Tổng thống Truman ti Quốc hộiăMĩă(3ă- 1947). 
B.ă Haiă n ớc Cộng hòa Dân ch Đ c và Cộngă hòaă Liênă bangă Đ c kí Hiệpă định về 
nhữngăc ăs  c a quan hệ giữaăĐôngăĐ căvƠăTơyăĐ c (1972). 
C.ăHaiăsiêuăc ng Xô - Mĩăthỏa thuận về việc h n ch  vũăkhí chi năl c (1972). 
D.ă33ăn ớc châu Âu cùng vớiăMĩăvƠăCanađaăkíăĐịnhă ớc Henxinki (1975). 
 
Câu 8. Sự kiện đ c xem là kh iăđầu cho chính sách caăMĩăchống Liên Xô, gây nên 
cuộc Chi n tranh l nh là  
A. sự raăđ i c a k  ho ch Mácsan (1947). 
B. thôngăđiệp c a Tổng thốngăMĩ “Truman”ăt i Quốc hộiăMĩă(1947). 
C. việc thành lập tổ ch c Hiệpă ớc BắcăĐ iăTơyăD ngă(1949)ă. 
D. sự raăđ i c a HộiăđồngăT ngătr  kinh t  (1949). 
 
Câu 9. HaiănhƠălưnhăđ o GoocbachốpăvƠăG.Bus ăđưăchínhăth c cùng tuyên bố ch m 
d t Chi n tranh l nh vào  
A. thángă01ănĕmă1973.  
B. thángă7ănĕmă1985. 
C. thángă12ănĕmă1989.  
D. thángă8ănĕmă1991. 
 
Câu 10. Sự kiệnănƠoăd ớiăđơyăthể hiện tình tr ng Chi n tranh l nh bao trùm toàn th 
giới? 
A.ăMĩăđề raă“K  ho ch Mac-san”ă(6-1947). 
B. B năthôngăđiệp c a Tổng thốngăMĩăgửi Quốc hội (3-1947). 
C. Hộiăđồngăt ngătr  kinh t  thành lập (1-1949). 
D. Tổ ch c Hiệpă ớc Vacsava thành lập (5-1955). 
 
BÀI 10  - CÁCH M ẠNG KHOA H C CÔNG NGH  VÀ XU TH  TOÀN C U 
HOÁ N A SAU TH  KỶ XX  
 
Câu 1. Nguồn gốc sâu xa chung ca hai cuộc cách mng : cách mng công nghiệp th  
kỉ XVIII –        XIX và cách mng khoa học – công nghệ th  kỉ XX là  
A. gi i quy t sự bùng nổ dân số. 
B. nhằmăđápă ng nhu cầu vật ch t và tinh thần ngày càng cao caăconăng i. 
C. Yêu cầu c a việc c i ti năvũăkhíă,ăsang toăvũăkhíămới. 



D. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chi n tranh ht nhân. 
 
Câu 2.ăĐặcăđiểm lớn nh t c a cuộc cách mng khoa học – kĩăthuật sau chin tranh th 
giới th  hai là 
A.ăkĩăthuật tr  thành lựcăl ng s n xu t trực ti p. 
B. khoa học tr  thành lực l ng s n xu t trực ti p. 
C.ăđ tăđ c thành tựu kì diệuătrênăcácălĩnhăvực khoa học – công nghệ. 
D. mọiăphátăminhăkĩăthuậtăđều bắt nguồn từ nghiên c u khoa học. 
 
Câu 3. Th i gian từ phát minh khoa họcă đ n ng d ng vào sn xu t ngày càng rút 
ngắn,ăđóălƠăđặcăđiểm c a cuộc cách mng nào? 
A. Cách mng khoa học - kỹ thuật lần th  nh t     
B. Cách mng công nghiệp 
C. Cách mngăvĕnăminhătinăhọc                             
D. Cách mng khoa học - kỹ thuật lần th  hai 
 
Câu 4. Lo i công c  laoăđộng nào do cuộc cách mng khoa học - kỹ thuật lần th  hai 
t oănênăđưăđự căxemănh ă“trungătơmăthầnăkinh”ăăkĩăthuậtăthayăconăng i trong toàn bộ 
quá trình sn xu t liên t c? 
A.ă“Ng iămáy”ă(ăRôăbốt)       
B.ăMáyătínhăđiện tử     
C. Hệ thống máy tự động     
D. Máy tự động 
 
Câu 5. Mặt h n ch  c a xu th  toàn cầu hoá là 
A.ăc ăc u kinh t  c aăcácăn ớc có sự chuyển bi n. 
B.ănguyăc ăđánhăm t b n sắcăvĕnăhóaădơnătộc. 
C.ăđặt ra yêu cầu ph i ti n hành ciăcáchăđể nâng cao tính cnh tranh. 
D.ăthúcăđẩy sự phát triển và xã hội hóa lựcăl ng s n xu t. 
 
Câu 6. Hệ qu  quan trọng và lớn nh t c a cuộc cách mng khoa học - kĩăthuật hiệnăđ i 
là  
A. xu t hiện các lo i dịch bệnh mới 
B. xu t hiện xu th  toàn cầu hóa. 
C. dẫn tới nhu cầu,ăđòiăhỏi c aăconăng i ngày càng cao. 
D. làm xu t hiện nhiều lo iăvũăkhí h y diệt hàng lo t. 
 
Câu 7. Tính hai mặt c a toàn cầu hoá là 
A. t oăraăc ăhội lớn cho c  cácăn ớcăt ăb n ch  nghĩaăvƠăxưăhội ch  nghĩa. 
B. t o ra thách thc lớn cho c  cácăn ớcăt ăb n ch  nghĩaăvƠăxưăhội ch  nghĩa. 
C. t oăraănguyăc ăđánhăm t b n sắc dân tộcăđối với t t c  cácăn ớc. 
D. vừa t o ra th iăc ,ăvừa t o ra thách thc cho t t c  các dân tộc trên th giới. 
 



Câu 8. ụănƠoăđ c coi là th iăc ălịch sử do xu th  toàn cầuăhóaăđemăl i cho t t c  các 
quốc gia trên th giới? 
A. Sự phát triển nhanh chóng ca quan hệ th ngăm i quốc t . 
B. Sự raăđ i c a các tổ ch c liên k t kinh t ,ăth ngăm i, tài chính  các khu vực. 
C. Các nguồn vốnăđầuăt ,ăkĩăthuật – công nghệ và kinh nghiệm qu n lí từ bên ngoài. 
D. Sự xungăđột và giao thoa giữa các nềnăvĕnăhóaătrênăth  giới. 
 
Câu 9. Thách th c lớn nh t mà Việt Nam ph iăđối mặt trong xu th toàn cầu hóa là  
A. Sự chênh lệch về trìnhăđộ dân trí khi tham gia hội nhập. 
B. Sự c nh tranh khốc liệt trong thị tr ng th  giới. 
C. Sự b tăbìnhăđ ng trong quan hệ quốc t . 
D. Qu n lí, sử d ngăch aăcóăhiệu qu  các nguồn vốn từ bên ngoài. 
 
Câu 10. Biểu hiệnăkhôngăđúngăc a xu th  toàn cầu hóa là 
A. Sự phát triển m nh m  c a quan hệ th ngăm i quốc t . 
B. Sự raăđ i c a các tổ ch c liên k t kinh t  khu vực. 
C. Sự raăđ i c a Liên minh châu Âu (EU). 
D.ăMĩăvƠăNhật B n kí k t hiệpă ớcăanăninhăMĩă– NhậtăvƠăđ căkéoădƠiăvĩnhăviễn. 
 
 
BÀI 11 - T NG K T L CH S  TH  GI I HI Nă ĐẠI T  NĔMă 1945ă Đ N 
NĔMă2000 
 
Câu 1. Nétăđặcătr ngănổi bật c a trật tự th  giới hai cực Ianta là 
A. th  giới bị chia thành hai cực  
B. th  giới bị chia thành hai cực theo khuôn khổ c a trật tự Ianta 
C. th  giới chịu sự thống trị, chi phối c aăhaiăsiêuăc ngăMĩăvƠăLiênăXô 
D. th  giới bị chiaăthƠnhăhaiăphe,ădoăhaiăsiêuăc ngăMĩăvƠăLiênăXôăđ ngăđầu mỗi phe 
 
Câu 2. Thắng l i c a các cuộc cách mngănƠoăđưăđ aăch  nghĩaăxưăhộiăv t ra ph m 
vi khỏi mộtăn ớc, tr  thành một hệ thống th  giới? 
A. Thắng l i c a các cuộc cách mng Việt Nam, Trung Quốc 
B. Thắng l i c a các cuộc cách mng Trung Quốc, Cuba 
C. Thắng l i c a các cuộc cách mng Cuba, Trung Quốc, Việt Nam  
D. Thắng l i c a các cuộc cách mng dân ch nhân dân  cácăn ớcăĐôngăÂu 
 
Câu 3. Sự raăđ i c aăh nă100ăquốcăgiaăđộc lập trẻ tuổi là k t qu  thắng l i c a  
A. cuộc cách mng xã hội  
B. cuộc cách mng khoa học – kĩăthuật  
C. cao trào gii phóng dân tộc  cácăn ớcăÁ,ăPhi,ăMĩălatinh 
D.ăquáătrìnhăđ u tranh liên tc bền bỉ c a hai phe – hai cực 
 



Câu 4. Bi n chuyển nào không ph i là bi n chuyển quan trọng c a hệ thốngăđ  quốc 
ch  nghĩaătừ nửa sau th kỉ XX? 
A.ăMĩăv nălênătr  thƠnhăđ  quốc giàu mnh nh t 
B.ăđánhăd u th iăkìă“phiăthựcădơnăhóa”ătrênăph m vi toàn th giới 
C. Sự hình thành và phát triển ba trung tâm kinh t lớn c a th  giới 
D. Sự raăđ i và phát triển c a Liên minh châu Âu(EU) 
 
Câu 5. Nhân tố nổi bật chi phối quan hệ quốc t  trong h năbốn thập kỉ từ sau chin 
tranh th  giới th  hai là 
A. xu th  toàn cầu hóa 
B. tình tr ng chi n tranh l nh 
C. sự c nh tranh quyt liệt về kinh t  
D. sự mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo và tranh chp lãnh thổ 
 
Câu 6. Đặcăđiểm lớn nh t c a tình hình th giới sau chin tranh l nh là 
A. sự phát triển và chi phối quan hệ th  giới theo chiềuăh ớngăđaăcực 
B. sự phát triển thực lực về kinh t  c a mỗi quốc gia 
C. sự điều chỉnh quan hệ giữaă cácă n ớc lớn theo chiềuă h ớngăđối tho i, thỏa hiệp, 
tránhăxungăđột trực ti p 
D. sự hội nhập quốc t  để cácăn ớcăđangăphátătriểnăcóăc ăhội ti p cận những thành tựu 
c a khoa họcăkĩăthuật hiệnăđ i 
 
Câu 7. Trong xu th hòa bình và ổnăđịnh c a tình hình th giới hiện nay, Việt Nam có 
đ c nhữngăc ăhội và thuận l i nào? 
A. Hội nhập quốc t , thu hút vốnăđầuăt ăvƠăti p cận khoa học công nghệ 
B. Nâng cao tính chuyên môn hóa trong sn xu t dây chuyền tự động 
C. Gi i quy t tình tr ng th t nghiệp,ăthuăhútăcácănhƠăđầuăt ăn ớc ngoài 
D.ăCóăđ c thị tr ng lớnăđể đẩy m nh xu t khẩu 
 
Câu 8. Trong xu th hòa bình và ổnăđịnh c a tình hình th giới hiện nay, ViệtăNamăđối 
mặt với nhữngăkhóăkhĕnăvƠătháchăth c nào? 
A. Sự c nh tranh kinh t, nguồn nhân lựcălaoăđộng có chtăl ng  
B. ng d ng khoa học công nghệ trong s n xu t, ô nhiễmămôiătr ng 
C. Sử d ng vƠăđƠoăt o h p lí nguồnă“dơnăsố vƠng” 
D. Nguồn vốnăđầuăt ăđể phát triểnăc ăs  h  tầngăđôăthị 
 
Câu 9. Sự kiện lịch sử th  giớiănƠoăđ c xem là du mốcăđể phân kì ca lịch sử th  
giới từ sau chin tranh th giới th  hai? 
A.ăNĕmă1990ăn ớcăĐ c tái thống nh t 
B.ăThángă12/1989ăLiênăXôăvƠăMĩătuyênăbố ch m d t chi n tranh l nh  
C.ăNĕmă1991,ăLiênăXôătanărư,ăđ aătới sự s păđổ c a trật tự hai cực Ianta 
D.ăNĕmă1948,ăsự xu t hiện c aăhaiănhƠăn ớc với hai ch  độ chính trị khác nhau  Bán 
đ o Triều Tiên 



 
Câu 10. Th  giới từ sau Chin tranh l nh,ăđưăch ng ki n v năđề gì diễn ra ngày càng 
m nh m ? 
A. xu th  toàn cầu hóa 
B. tốcăđộ phát triển nhanh ca nền kinh t  Trung Quốc  
C. tình tr ngăxungăđột sắc tộc, tôn giáo, tranh chp lãnh thổ 
D. S c m nh c a nền kinh t  toàn cầu 
 
 
BÀI 12 - PHONG TRÀO DÂN T C DÂN CHỦ Ở VI T NAM  T  NĔMă1919ă
Đ NăNĔMă1925 
 
Câu 1. Vi sao Phap tiên hanh khai thac thuôc̣ăđiạ lơn th  hai ̉  Việt Nam? 
A. Bu vao thiêṭ haị trong lơn khai thac th  nhơt. 
B.ăĐể bu đĕp thiêṭ haị do chiên tranh thê gi i th  nhơt gây ra. 
C.ăĐể thucăđởy s  ̣phat triển kinh tê - xã hôị ̉  Việt Nam. 
DăĐể độc chi m thị tr ng Việt Nam. 
 
Câu 2. Trong cuôc̣ khai thac thuôc̣ăđiạ lơn th  hai, Phapăđơuă t ăvôn nhiêu nhơt vao 
nganh nao? 
A. Công nghiệp chê biên. 
B. Nông nghiêp̣ va khai thac mỏ. 
C. Nông  nghiêp̣ va th ngănghiêp̣. 
D. Giao thông vơṇ tải. 
 
Câu 3. Sau chiên tranh thê gi i th  nhơt, l c̣ăl ṇg naoăhĕngăhai va đôngăđảo nhơt của 
cach maṇg Việt Nam? 
A. Công nhân         
B. Nông dân 
C. Tiểuăt ăsản        
D.ăT ăsản dân tôc̣ 
 
Câu 4. Sau chiên tranh thê gi i th  nh t, mâu thuỡn nao tr ̉  thanh mâu thuỡnăc ăbản, 
cơp bach hangăđơu của cach maṇg Việt Nam? 
A. Công nhân va t ăsản      
B. Nông dân va điạ chủ 
C. Nhân dân Việt Nam v i th c̣ dân Phap     
D.ăĐiạ chủ va t ăsản 
 
Câu 5.  S  ̣kiêṇ naoăđanh dơu giai cơp công nhân ViệtăNamăb căđơuăđiăvaoăđơu tranh 
t  ̣giac ? 
A. Công hôị(bi mơṭ) Sai Gon Ch  ̣L nădoăTônăĐ c Thĕngăđ ngăđơu. 
B. Bãi công của th  ̣nhuôṃ ̉  Ch  ̣L n 



C. Bãi công của công nhân ̉  NamăĐiṇh, Ha Nôị, Hải Phong 
D. Bãi công của th  ̣mayăx ̉ ng Ba Son ̉  Cảng Sai Gonăngĕnătau Phapăđan ap cach 
maṇg Trung Quôc. 
 
Câu 6. Sự kiệnănƠoăđánhăd u Nguyễn Ái Quốc chuyển từ lậpătr ng mộtăng i yêu 
n ớc sang lậpătr ng mộtăng i cộng s n? 
A. Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửiăđ n Hội nghị Véc-xai B n yêu sách ca nhân 
dân An Nam. 
B.ăGiữaănĕmă1920,ăNguyễnăÁiăQuốcăđọcăLuậnăc ngăvềăv năđềăgi iăphóngădơnătộcăvƠă
v năăđềăthuộcăđịaăc aăLê-nin. 
C.ăThángă12/1920,ăNguyễnăÁiăQuốcăthamăgiaăĐ iăhộiălầnăth ăXVIIIăc aăĐ ngăXưăhộiă
Pháp. 
D.ăThángă6/1925,ăthƠnhălậpăHộiăViệtăNamăCáchăm ngăthanhăniên. 
 
Câu 7. Tổ ch c cách mngăyêuăn ớcănƠoăđiătheoăkhuynhăh ớng dân ch t ăs n? 
A. Việt Nam QuốcădơnăĐ ng 
B. Hội Việt Nam Cách mng thanh niên 
C.ăĐ ng Tân Việt 
D. Công hộiăđỏ 
 
Câu 8. Các tài liệuăđ c Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam là: 
A. Báo chí, tài liệu, các bài tham luận. 
B. Báo chí và các tác phẩm. 
C. Báo chí và nghị quy t. 
D.ăĐ ng kách mệnh và Báo Thanh niên. 
 
Câu 9.  Sự kiệnăđánhăd u b ớcăđầu ch m d t kh ng ho ng về đ ng lối cách mng 
Việt Nam là sự kiện nào? 
A. Nguyễn Ái Quốcăđọc b năS ăth o lần th  nh t những luậnăc ngăvề v năđề dân tộc 
và v năđề thuộcăđịa (7/1920). 
B. Bãi công ca công nhân Ba Son (8/1925). 
C. Ba tổ ch c cộng s n xu t hiện (1929). 
D.ăĐ ng Cộng s n ViệtăNamăraăđ i (1/1930). 
 
Câu 10.  Sau Chin tranh th giới th  nh t,  Việt Nam xu t hiệnăkhuynhăh ớng c u 
n ớc tiêu biểu nào? 
A. Dân ch  t ăs n. 
B. Vô s n. 
C. Dân ch t ăs n và c iăl ng. 
D. C iăl ng. 
 
Câu 11. Công lao lớn nh t c a Nguyễn Ái Quốcăđối với cách mng Việt Nam là: 
A.ăTìmăraăconăđ ng c uăn ớcăđúngăđắn  



B. Truyền bá ch nghĩaăMác-Lênin 
C. Thành lậpăĐ ng cộng s n Việt Nam 
D. Thống nh t các tổ ch c cộng s năthƠnhăĐ ng cộng s n Việt Nam 
 
Câu 12: “Muốn c uăn ớc và gi i phóng dân tộcăkhôngăcóăconăđ ng nào khác là con 
đ ng cách mng vô s n”,ăđơyălƠăk t luận c a Nguyễn Ái Quốc sau khi 
A. gửi b n yêu sách ca nhân dân ViệtăNamăđ n Hội nghị Véc-xai. 
B.ăđọc Luận c ngăvề v năđề gi i phóng dân tộc c a Lê-nin 
C. tham gia thành lậpăĐ ng Cộng s n Pháp. 
D. tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộcăđịa 
 
 
BÀI 13 - PHONG TRÀO DÂN T C DÂN CHỦ Ở VI T NAM  T  NĔMă1925ă
Đ NăNĔMă1930 
 
Câu 1. Tổ ch căđầu tiên mà Nguyễn Ái Quốc ti p cậnăkhiăNg i về Trung Quốc : 
A. Cộng s năđoƠn.  
B. Tâm Tâm xã. 
C. Hội việt Nam cách mng Thanh Niện.  
D. Hội các dân tộc bị áp b c  ÁăĐông 
 
Câu 2. Sự phân hóa ca Tân Việt cách mngăđ ngăđưădẫnăđ n thành lập tổ ch c cộng 
s n nào  Việt Nam nĕmă1929? 
A.ăĐôngăD ngăcộng s năđ ng. 
B. An Nam cộng s năđ ng. 
C.ăĐôngăD ngăcộng s năliênăđoƠn. 
D.ăĐôngăD ngăcộng s năđ ngăvƠăĐôngăD ngăcộng s năliênăđoƠn. 
 
Câu 3. Điểm giông nhau giữaăC ngălĩnhăchínhătrị đầu tiên c aăĐ ng do Nguyễn Ái 
Quốc kh i th o và Luậnăc ngăchínhătrị do Trần Phú son th o? 
A.ăLưnhăđ o cách mngălƠăĐ ng cộng s n. 
B. Lựcăl ng cách mng là công nhân và nông dân. 
C. Nhiệm v  cách mngălƠăđánhăđ  quốc và  phong kin. 
D. Khẩu hiệu thành lập chính ph cộng hòa. 
 
Câu 4. Đơuăkhông ph i ý nghĩaăc a sự raăđ iăĐ ng Cộng s n Việt Nam? 
A. Sự k t h p t t y u c aăquáătrìnhăđ u tranh dân tộc và giai cp  Việt Nam. 
B. M  ra mộtăb ớc ngoặt lịch sử vĩăđ i trong c a cách mng Việt Nam. 
C. Ch m d t th i kì kh ng ho ngăđ ng lối c a cách mng Việt Nam. 
D. Là cuộc tậpăd tăđầu tiên cho thắng l i c a cách mng Việt Nam 
 
Câu 5. Đ ng cộng s n ViệtăNamă raăđ iă (1930)ă lƠăb ớc ngoặtă vĩăđ i c a cách mng 
ViệtăNamăvìăđưăch m d t 



A. th i kì truyền bá lí luận cách mng gi i phóng dân tộc vào Việt Nam. 
B. ho tăđộng riêng lẻ c a ba tổ ch c cộng s n 
C.ăvaiătròălưnhăđ o c a giai c păt ăs n Việt Nam. 
D. th i kì kh ng ho ng về đ ng lối và giai c pălưnhăđ o. 
 
Câu 6. Sự raăđ i c a ba tổ ch c cộng s n  Việt Nam cuốiănĕmă1929ăkh ngăđịnhăb ớc 
phát triển mới c a cách mng Việt Nam vì 
A.ăthúcăđẩy phong trào dân tộc dân ch phát triển. 
B. từ đơyăliênăminhăcôngă– nôngăđ c hình thành và phát triển m nh m . 
C. ch m d t th i kì kh ng ho ng về đ ng lối và giai c pălưnhăđ o. 
D. ch ng tỏ hệ t ăt ng vô snăgiƠnhă uăth  trong phong trào dân tộc 
 
Câu 7. T  báoănƠoăd ớiăđơyălƠăc ăquanăngônăluận c aăĐôngăD ngăcộng s năĐ ng? 
A.ăNhơnăđ o.            
B. Thanh niên.         
C. Búa liềm.      
D.ăNg i cùng khổ. 
 
Câu 8. Phong trào vô sn hóa từ cuốiănĕmă1928ăđưăt oăraăđ c sự chuyển bi n: 
A. Liên k tăđ c phong trào công nhân với nông dân. 
B.ăPhongătrƠoăđ u tranh caăcôngănhơnăb ớcăsangăgiaiăđo năđ u tranh tự giác. 
C. Phong trào Công nhân tr thành nòng cốt c a phong trào dân tộc trong c  n ớc. 
D.ăLôiăkéoăđ c trí th c tiểuăt ăs n tham gia. 
 
Câu 9. Hội nghị thành lậpă Đ ng Cộng s n Việtă Namă đ c triệu tập (6-1-1930) ti 
H ngăC ng vì nhiềuălíădo?ăLíădoănƠoăsauăđơyăkhông đúng? 
A. Ch m d t sự chia r  giữa các tổ ch c cộng s n. 
B. Yêu cầu b c thi t c a cách mng ViệtăNamălúcăđó. 
C. Yêu cầu c a Quốc tê cộng s n. 
D.ăĐể thay th  vai trò c a Hội Việt Nam Cách mng thanh niên. 
 
Câu 10. Cĕnăc  vƠoăđơuăđể kh ngăđịnhăC ngălĩnhăchínhătrị đẩu tiên c aăĐ ng Cộng 
s n ViệtăNamălƠăđúngăđắn và sáng to? 
A. V ch ra v năđề c ăb n về đ ng lối cách mng Việt Nam. 
B. Đưăthể hiệnărõătínhăđộc lập dân tộc và tự do c a dân tộc Việt Nam. 
C. Kh ngăđịnh cách mng Việt Nam là bộ phận c a cách mng th  giới. 
D. Kêu gọi các dân tộc trên th giớiăđòanăk t chống kẻ thù chung. 
 
Câu 11. NộiădungănƠoăsauăđơyăkhông ph i là y u tố dẫn đ n sự raăđ i c aăĐ ng Cộng 
s n Việt Nam? 
A. Sự raăđ i c a ba tổ ch c cộng s n. 
B. Sự th t b i c a Việt Nam Quốcădơnăđ ng. 
C. Sự phát triển c aăphongătrƠoăyêuăn ớc Việt Nam. 



D. Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam. 
 
 
BÀI 14 - PHONG TRÀO CÁCH M ẠNG 1930 ậ 1935 
Câu 1.ăNĕmă1930,ăkinhăt  ViệtăNamăb ớc vào th i kì suy thoái, khng ho ng bắtăđầu 
từ ngành 
A. công nghiệp 
B. nông nghiệp 
C. th ngănghiệp 
D. ngân hàng 
 
Câu 2. Phong trào cách mng 1930 – 1931 nổ ra ch  y u  đơu? 
A. Nông thôn, rừng núi 
B. Đồng bằng,ăđôăthị 
C. Nông thôn và các trung tâm công nghiệp 
D. Đôăthị và các trung tâm công nghiệp 
 
Câu 3. Trong  phong trào cách mng 1930 – 1931, cuộcăđ u tranh nào thể hiện tình 
đoƠnăk t  vớiănhơnădơnălaoăđộng th  giới? 
A. Từ thángă2ăđ n tháng 4/ 1930 bùng nổ nhiều cuộcăđ u tranh caănhơnădơnăđòiăc i 
thiệnăđ i sống. 
B. Tháng 5/1930, trên phm vi c  n ớcăđưăbùngănổ nhiều cuộcăđ u tranh nhân ngày 
Quốc t  laoăđôngă1-5. 
C. Thángă9/1930,ăphongătrƠoăđ u tranh dâng cao  2 tỉnh Nghệ AnăvƠăHƠăTĩnh. 
D. Tháng 9/1930, Nông dân HuyệnăH ngăNguyênă(ăNghệ An) biểu tình m nh m . 
 
Câu 4. M c tiêu và nhiệm v  đ că Đ ngă taă xácă định trong phong trào cách mng 
1930 – 1931 là 
A. chống bọn ph năđộng thuộcăđịaăvƠă tayăsai,ăđòiă tự do, dân sinh, dân ch,ăc măáo,ă
hòa bình. 
B. chống phát xít, chống chi n tranh, bo vệ hòa bình. 
C. chốngăđ  quốc và phong kinăđòiăđộc lập dân tộc và ruộngăđ t dân cày. 
D. chốngăđ  quốc và phát xít Pháp - Nhật,ăđòiăđộc lập cho dân tộc. 
 
Câu 5. Trong Luậnăc ngăchínhătrị c aăĐ ng do Trần Phú son th o,ăđưăxácăđịnh lực 
l ng c a cách mng là 
A. công nhân, nông dân và binh lính 
B. nông dân và tiểuăt ăs n 
C. côngănhơnăvƠăt ăs n 
D. công nhân và nông dân  
 
Câu 6. Đ i hộiă đ i biểu lần th  nh tăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngădiễn ra vào thi 
gian nào,  đơu? 



A. Tháng 6/1925  H ngăC ng ( Trung Quốc) 
B. Tháng 2/1930  H ngăC ng ( Trung Quốc) 
C. Tháng 10/1930  Th ng H i ( Trung Quốc) 
D. Tháng 3/1935  Ma Cao ( Trung Quốc) 
 
Câu 7. Chính quyền Xô Vi t  không thực hiệnăchínhăsáchănƠoăsauăđơy? 
A. Thành lậpăcácăđội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân. 
B. Chia ruộngăđ t công cho dân cày, bãi bỏ một số lo i thu . 
C. M  lớp d y chữ Quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân 
D. Cho nhân dân thành lậpăcácăph ng, hội tự do buôn bán, phát triển kinh t . 
 
Câu 8: Nội dung nào không ph i Ủănghĩaă lịch sử c a phong trào cách mng 1930 - 
1931?   
A.ăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngăđ c Quốc t  Cộng s n công nhận là một phân bộ 
độc lập. 
B. Kh ngăđịnhăđ ng lốiăđúngăđắn c aăĐ ng, quyềnălưnhăđ o c a giai c p công nhân. 
C. Khối liên minh công - nông hình thành, côngănhơnăvƠănôngădơnăđoƠnăk tăđ u tranh. 
D. Quầnăchúngănhơnădơnăđưăđánhăb iăđ c những ơmăm uăthơmăđộc c a kẻ thù. 
 
Câu 9. K t qu  cóăỦănghĩaălớn nh t c a phong trào cách mng 1930 - 1931 là 
A. khối liên minh công - nôngăđ c hình thành. 
B.ănhơnădơnălaoăđộngăđưăgiƠnhăđ c chính quyền. 
C. giángăđònăquy t liệtăvƠoăđ  quốc Pháp và bọn phong kin tay sai. 
D. thành lậpăđ c chính quyền kiểu mớiă“c aădơn,ădoădơn,ăvìădơn”. 
 
Câu 10. Vì sao phong trào cách mng 1930 - 1931,ăđ căđánhăgiáă lƠă"cuộc tậpăd t 
đầu tiên chuẩn bị cho Cách mngăthángăTámănĕmă1945ăthƠnhăcông"? 
A.ăĐể l i nhiều bài học quí báu về côngătácăt ăt ng, về xây dựng khối liên minh công 
- nông và Mặt trận Dân tộc thống nh t. 
B.ăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngăgiƠnhăđ c quyềnălưnhăđ o cách mng Việt Nam. 
C. PhongătrƠoăđưăgiángămộtăđònăquy t liệt vào bọnăđ  quốc và phong kin tay sai. 
D. Quầnăchúngălaoăđộng ti n hành kh iănghĩaăvũătrangăvƠăgiƠnhăthắng l i. 
 
 
BÀI 15 ậ PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 ậ 1939 
  
Câu 1. Sựăkiệnă lịchăsửănƠoăd ớiăđơyăkhôngătácăđộngătớiăphongă trƠoădơnăch ă1936ă– 
1939? 
A.ăKh ngăho ngăkinhăt ăth ăgiớiă1929ă– 1933. 
B.ăCh ănghĩaăphátăxítălênănắmăquyềnăđầuănhữngănĕmă30ăc aăth ăkỷăXX 
C.ăĐ iăhộiăVIIăc aăQuốcăt ăcộngăs năhọpăt iăMaxc vaă(thángă7/1930). 
D.ăChínhăph ăMặtătrậnănhơnădơnălênăcầmăquyềnă ăPháp (tháng 6/1936). 
 



Câu 2. Kẻă thùă c aă cáchă m ngă th ă giớiă đ căĐ iă hộiăVIIă c aăQuốcă t ă cộngă s nă xácă
địnhăđóălƠ: 
A.ăCh ănghĩaăphátăxít.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
B.ăCh ănghĩaăđ ăquốc. 
C.ăBọnăph năđộngăthuộcăđịa. 
D. Ch  nghĩaăthực dân.. 
 
Câu 3. Nhiệmăv ăc aăcáchăm ngăViệtăNamăđ căHộiănghịăBanăch păhƠnhăTrungă ngă
Đ ngăăCộngăs năĐôngăD ngă(thángă7/1936)ăxácăđịnh,ăđóălƠ: 
A.ăĐánhăđuổiăđ ăquốcăPháp,ăgiƠnhăđộcălậpădơnătộc. 
B.ăĐánhăđuổiăđ ăquốcăPhápăvƠăphongăki nătayăsai. 
C.ăChốngăphátăxít,ăchốngăchi nătranh,ăgiƠnhăđộcălậpădơnătộc. 
D.ăChốngăch ăđộăph năđộngăthuộcăđịa,ăchốngăphátăxít,ăchốngăchi nătranh. 
 
Câu 4. M cătiêuăđ uătranhăc aăphongătrƠoăcáchăm ngăth ăgiớiă1936-1939…. 
A.ăruộngăđ t,ăc măáo,ăhòaăbình.ăăăăăă 
B.ăđộcălậpădơnătộcăvƠăti năbộăxưăhội. 
C. giành dân ch,ăb oăvệăhòaăbình. 
D.ăđộc lập dân tộcăvƠăng i cày có ruộng. 
 
Câu 5. Đểătậpăh pălựcăl ngăcáchăm ngăgiaiăđo nă1936ă– 1939,ăĐ ngăCộngăs năĐôngă
D ngăđưăcóăch ătr ngăgì? 
A.ăThƠnhălậpămặtătrậnăViệtăMinh. 
B.ăThƠnhălậpăMặtătrậnătổăquốcăViệtăNam. 
C.ăThƠnhălậpăMặtătrậnăViệtăNamăđộcălậpăđồngăminh. 
D.ăThƠnhălậpăMặtătrậnăthốngănh tănhơnădơnăph năđ ăĐôngăD ng. 
 
Câu 6. Khẩuăhiệuăđ uătranhăc aăth iăkìăcáchăm ngă1936-1939 là gi? 
A.ă“Độcălậpădơnătộc”ă- “Ng iăcƠyăcóăruộng”. 
B.ă“Tịchăthuăruộngăđ tăc aăđịaăch ăchiaăchoădơnăcƠy”. 
C.ă“ĐánhăđổăđêăquốcăPhápă- ĐôngăD ngăhoƠnătoƠnăđộcălập”. 
D.ă“Chống phát xít chống chi nătranh,ăđòiătự do dân ch,ăc măáoăhòaăbình”. 
 
 
Câu 7. Lựcăl ngăcáchăm ngăthamăgiaăphongătrƠoădơnăch ă1936ă– 1939 là: 
A. Công nhân và nông dân 
B.ăT ăs nădơnătộc,ăhọcăsinhăsinhăviênăvƠăth ăth ăcông. 
C.ăTrungăvƠătiểuăđịaăch ,ănôngădơn,ătríăth cătiểuăt ăs n 
D.ăCôngănhơnăvƠănôngădơn,ătríăth căvƠădơnănghèoăthƠnhăthị.ăăă 
 
Câu 8. MộtătrongănhữngăbƠiăhọcăkinhănghiệmăc aăphongătrƠoădơnăch ă1936ă– 1939… 
A.ăvềăchớpăth iăc  trongăcáchăm ng. 
B.ăvềăxơyădựngămặtătrậnădơnătộcăthốngănh t. 



C.ăxơyădựngăkhốiăliênăminhăcôngănôngătríăth c. 
D. giành chính quyền và xây dựng chính quyền. 
 
Câu 9. Cuộcăđ uătranhăcôngăkhai,ăh păphápătrongănhữngănĕmă1936-1939ăthựcăch tălƠ: 
A.ăMộtăcaoătrƠoăcáchăm ngădơnătộcădơnăch . 
B.ăMộtăcuộcăcáchăm ngăgi iăphóngădơnătộc.ă 
C.ăMộtăcuộcăđ uătranhăgiaiăc p. 
D. Một cuộc tuyên truyền vậnăđộng  ch  nghĩaăMácă- Lênin. 
 
Câu 10. ụănghĩaăc aăcuộcăvậnăđộngădơnăch ă1936ă– 1939 là: 
A.ăLƠăcuộcătổngădiễnătậpă lầnă th ănh tăc aăĐ ngăchuẩnăbịăchoăcáchăm ngăthángăTámă
1945. 
B.ăLƠă cuộcă tổngădiễnă tậpă lầnă th ă haiă c aăĐ ngă chuẩnăbịă choă cáchă m ngă thángăTámă
1945. 
C.ăHìnhăthƠnhăkhốiăliênămìnhăcôngănông,ăbinh 
D.ăKh ngăđịnhăvaiătròălưnhăđ oăc aăMặtătrậnăViệtăMinh 
  
 
BÀI 16 ậ PHONG TRÀO GPDT VÀ T NG KH ỞIăNGHƾAăTHÁNGăTÁMăNĔMă
1945.ăN C VI T NAM DÂN CH Ủ C NGăHọAăRAăĐ I.  
 
Câu 1. Hội nghị Ban chpă hƠnhă Trungă ngă Đ ng Cộng s nă Đôngă D ngă thángă
11.1939 ch tr ngăthƠnhălập 
A. Mặt trận Thống nh t nhân dân phnăđ  ĐôngăD ng. 
B. Mặt trận Dân ch ĐôngăD ng. 
C. Mặt trận Thống nh t dân tộc ph năđ  ĐôngăD ng. 
D. Mặt trận Việt Minh. 
 
Câu 2. Hội nghị nƠoăđánhăd u sự chuyểnăh ớng chi năl căđ aănhiệm v  gi i phóng 
dân tộcălênăhƠngăđầu? 
A. Hội nghị Ban ChpăhƠnhăTrungă ngăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă7/1936. 
B. Hội nghị Ban ChpăhƠnhăTrungă ngăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă3/1938. 
C. Hội nghị Ban ChpăhƠnhăTrungă ngăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă11/1939. 
D. Hội nghị Ban ChpăhƠnhăTrungă ngăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă5/1941. 
 
Câu 3. Hội nghị nƠoăđưă xácăđịnh hình thái cuộc kh iă nghĩaă  n ớcă taă lƠăđiă từ kh i 
nghĩaătừng phần ti n lên tổng kh iănghĩa? 
A. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă7/1936. 
B. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă3/1938. 
C. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă11/1939. 
D. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă5/1941. 
 
Câu 4. Chỉ thị “Sửa so n kh iănghĩa”ălƠăc a  



A. Ch  tịch Hồ Chí Minh. 
B. Tổng bộ Việt Minh. 
C. Việt Nam Tuyên truyền gi i phóng quân. 
D. C u quốc quân. 
 
Câu 5. Hội nghị nƠoăđưăhoƠnăchỉnh ch  tr ngăchuyểnăh ớng chi năl căđ aănhiệm 
v  gi i phóng dân tộcălênăhƠngăđầu? 
A. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă7/1936. 
B. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă3/1938. 
C. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă11/1939. 
D. Hội nghị BCHTWăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngă5/1941. 
 
Câu 6. Quân lệnh số 1 chính thc phát lệnh Tổng kh iănghĩaătrongătoƠnăquốc là c a 
A. Mặt trận Việt Minh. 
B. y ban Kh iănghĩaătoƠnăquốc. 
C. y ban Dân tộc gi i phóng Việt Nam. 
D. Ch  tịch Hồ Chí Minh. 
 
Câu 7. Sựă kiệnă lịchă sửă nƠoă ch ngă tỏă Đ ngă taă hoƠnă chỉnhă công việcă chuẩnă bịă ch ă
tr ngăđ ngălốiăchoăcáchăm ngăthángăTám ? 
A.ăHộiănghịătrungă ngăthángă11/1939. 
B.ăHộiănghịătrungă ngă8ăthángă5/1941. 
C.ăHộiănghịătoƠnăquốcăc aăĐ ngă(từă13ăđ nă15/8/1945). 
D.ăĐ iăhộiăquốcădơnăTơnăTrƠoă(từă16ăđ nă18/8/1945).ă 
 
Câu 8. Chỉăthịăấ Nhậtă– PhápăbắnănhauăvƠăhƠnhăđộngăc aăchúngăta »ăraăđ iătrongăhoƠnă
c nhănƠo ? 
A.ăNgayăsauăkhiăNhậtăti năvƠoăĐôngăD ng. 
B.ăNgayăth iăđiểmăNhậtănổăsúngăđ oăchínhăPháp 
C.ăNgayăsauăkhiăNhậtănổăsúngăđ oăchínhăPháp. 
D.ăNgayăkhiăquơnăĐồngăminhăvƠoăĐôngăD ng. 
 
 
Câu 9. NộiădungănƠoăsauăđơyăkhôngăthuộcăvềăquáătrìnhăchuẩnăbịă trựcă ti păc aăĐ ngă
choătổngăkh iănghĩaăcáchăm ngăthángăTámănĕmă1945 ? 
A.ăXơyădựngălựcăl ngăchínhătrị. 
B.ăXơyădựngălựcăl ngăvũătrang. 
C.ăXơyădựngăchínhăquyềnămới. 
D.ăXơyădựngăcĕnăc ăđịa cáchăm ng. 
 
Câu 10. Nội dung nào thể hiện sự sáng to c aăĐ ng Cộng s năĐôngăD ngătrongăhội 
nghị tháng 5.1941? 
A.ăĐ aănhiệm v  gi i phóng dân tộcălênăhƠngăđầu. 



B.ăXácăđịnh chuẩn bị kh iănghĩaălƠănhiệm v  trung tâm. 
C. Thành lập Mặt trận Việt Minh. 
D. T m gác khẩu hiệu cách mng ruộngăđ t. 
 
 
BÀI 17 - N CăVI TăNAMăDỂNăCHỦăC NGăHọAăT ăSAUăNGĨYă2/9/1945ă
Đ NăTR CăNGĨYă19/12/1946 
 
Câu 1. KhóăkhĕnănƠoălớnănh tăđ aăchínhăquyềnăcáchăm ngăn ớcătaăsauăngƠyă2-9-1945 
vƠoătìnhăth ă“ngƠnăcơnătreoăs iătóc”? 
A.ăCácătổăch căph năcáchăm ngăngócădậyăchốngăphá.  
B.ăN năđói,ăn nădốtăđangăđeădo ănghiêmătrọng.  
C.ăÂmăm uăc aăquơnăT ngăvƠăquơnăPháp.  
D.ăNgơnăquỹănhƠăn ớcătrốngărỗng.  
 
Câu 2. Tr ớcăngƠyă6-3-1946,ăĐ ng,ăChínhăph ăvƠăCh ă tịchăHồăChíăMinhă thựcăhiệnă
sáchăl căgì? 
A. Hòa vớiăquơnăT ngăđểăđánhăquơnăPháp.   
B.ăHòaăvớiăquơnăPhápăđểăđuổiăT ngăvềăn ớc.  
C.ăHòaăvớiăPhápăvƠăT ngăđểăchuẩnăbịălựcăl ng.  
D.ăTíchăcựcăchuẩnăbịălựcăl ngăđểăkhángăchi nălơuădƠi.  
 
Câu 3. Ch ătịchăHồăChíăMinhăkíăT mă ớcă14ă- 9 - 1946ăvớiăChínhăph ăPhápăt iăđơu? 
A.ăThƠnhăphốăĐƠăL t.  
B. Phôngtenblô. 
C. Pa-ri.  
D.ăTh ăđôăHƠăNội. 
 
Câu 4. BằngăviệcăkíăHiệpăđịnhăS ăbộă6-3ăvƠăT mă ớcă14-9-1946,ăchúngătaăđưăđậpătană
ơmăm uăc a 
A.ăĐ ăquốcăMĩăc uăk tăvớiăT ng.ăăăăăăăă 
B.ăĐ ăquốcăPhápăc uăk tăvớiăT ng. 
C.ăT ng c uăk tăvớiăPháp.  
D.ăĐ ăquốcăPhápăc uăk tăvớiăAnh.  
 
Câu 5. Mộtăch ăđộăchínhătrịăvữngăm nhăph iăđ căxơyăđựngăătrênăt tăc ăcácălĩnhăvựcă
chínhătrị,ăkinhăt ,ăvĕnăhóa,ăquơnăsự,ălƠănhƠăn ớcăc aădơn,ădoădơn,ăvìădơnălƠăm căđíchă
c a 
A.ă10ăchínhăsáchăc aăViệtăMinh.  
B.ăTổngăkh ỉănghĩaăcáchăm ngăthángăTámă1945.ă  
C.ăTuyênăngônăđ căl pă2-9-1945. 
D.ăTổngătuyểnăcửăbầuăquốc hộiă(6-1-1946). 
 



Câu 6. ụănghĩaăchínhătrịăc aăcuộcăTổngătuyểnăcửăngƠỵă6-1-1946ăvƠăviệcăbầuăcửăHộiă
đồngănhơnădơnăcácăc p? 
A.ăT oăc ăs ăphápă lỦăvữngăchắc,ănơngăcaoăuyătínăn ớcăViệtăNamădơnăch ăcộngă
hòa. 
B.ăKh iădậyătinhăthầnăyêuăn ớc,ă lƠmăth tăb iăơmăm uăxuyênăt c,ăchiaă rẽ c aăkẻă
thù.  
C.ăĐ aăđ t nước thoátăkhỏiătìnhăth ăăngƠnăcơnătreoăs iătóc.  
D.ăKh ngăđịnhăViệtăNamălƠămộtăquốcăgiaăđộcălậpăcóăch ăquyền . 
 
Câu 7. Đểăđẩyălùiăn năđói,ăbiệnăphápănƠoălƠăquanătrọngănh t? 
A.ăLậpăhũăg oăti tăkiệmătrongănhơnădơn.  
B.ăTổăch căngƠyăđồngătơmăđểăcóăthêmăg oăc uăđói.ă  
C.ăPhátăđộngăphongătrƠoăthiăđuaăs năxu tă.  
D.ăChiaăl iăruộngăcôngăchoănôngădơn.ă  
 
Câu 8. BiệnăphápănƠo quanătrọngănh tăđểăchínhăquyềnăcáchăm ngăkịpăth iăgi iăquy tă
khóăkhĕnăvểătƠiăchínhăsauăCáchăm ngăthángăTám? 
A.ăDựaăvƠoălòngănhiệtătìnhăyêuăn ớcăc aănhơnădơn.  
B.ăChínhăph ăkíăsắcălệnhăphátăhƠnhătiềnăViệtăNam.ă  
C.ăQuốcăhộiăquy tăđịnhăchoăl uăhƠnhătiềnăViệtăNamătrongăc ăn ớcă. 
D. Ti tăăkiệmăchiătiêu,ăkêuăgọiănhơnădơnăgiúpăđỡ. 
 
Câu 9. Đ ng,ăChínhăph ăvƠăCh ătịchăHồăChíăMinhăkêuăgọiăđồngăbƠoăthựcăhiệnă “Tuầnă
lễăvƠng”ă“Quỹăđộcălập”ănhằmăm căđíchăgì? 
A.ăGi iăquy tăkhóăkhĕnăvềătƠiăchínhăc aăđ tăn ớc.ă  
B. Quyên góp tiền,ăđểăxơyădựngăđ tăn ớc. 
C.ăQuyênăgópăvƠng,ăb căđểăxơyădựngăđ tăn ớc. 
D.ăĐểăhổătr ăviệcăgi iăquy tăn năđóiăchoănhơnădơn. 
 
Câu 10. ụănghĩaăc aănhữngăk tăqu ăđ tăđ cătrongăviệcăgi iăquy tăn năđói,ăn nă
dốtăvƠăkhóăkhĕnăvểătƠiăchính  
A. Thểăhiệnăđ căb năch t,ătínhă uăviệtăc aăch ăđộămới. 
B.ăCổăvũăđộngăviênănhơnădơnătaăquy tătơmăb oăvệăchínhăquyềnăcáchăm ng.  
C.ăChuẩnăbịăvậtăch t,ă tinhă thầnăti nă tớiăcuộcăkhángăchi năchốngăthựcădơnăPhápă
xơmăl c. 
D.ăGiúpăđ tăn ớcătaăthoátăkhỏiămuônăvƠnăkhóăkhĕnăthửăthách. 
 
Câu 11. Kẻă thùă nƠoă dọnă đ ngă ti pă tayă choă thựcă dơnă Phápă quayă tr ă l iă xâmă l că
n căta? 
A. BọnăViệtăquốc,ăViệtăcách. 
B.ăĐ ăquốcăAnh. 
C.ăCácălựcăl ngăph năcáchăm ngătrongăn ớc. 
D.ăBọnăNhậtăđangăcònăt iăViệtăNam. 



 
Câu 12. KhiăthựcădơnăPhápăquayătr ăl iăxơmăl căn ớcătaăm ăđầuălƠăcuộcăchi năđ uă   
A. Sài Gòn - Ch ăLớn.  
B.ăNamăBộ. 
C.ăTrungăBộ.  
D.ăB năTre. 
 
Câu 13. LỦădoănƠoălƠăquanătrongănh tăđểăĐ ngătaăch ătr ngăkhiăthìăt măth iăhoƠăhoưnă
vớiăT ngăđểăchốngăPháp,ăkhiăthìăhoƠăhoưnăvớiăPhápăđểăđuổiăT ng? 
A. T ng dùngăbọnătayăsaiăViệtăquốc,ăViệtăcáchăđểăpháătaătừăbênătrong. 
B.ăThựcădơnăPhápăđ căsựăgiúpăđỡ,ăhậuăthuẫnăc aăAnh. 
C.ăChínhăquyềnăc aătaăcònănonătrẻ,ăkhôngăthểămộtălúcăchốngă2ăkẻăthùăm nh. 
D.ăT ngăcóănhiềuăơmăm uăchốngăpháăcáchăm ng.  
 
Câu 14. T iă saoă taă chuyểnă từăchi nă l că đánhăPhápăsangăchi nă l căhoƠă hoưnănhơnă
nh ngăPháp? 
A.ăVìăquơnăPhápăđ căquơnăAnhăhậuăthuẫn.  
B.ăVìătaătránhătìnhătr ngămộtălúcăđốiăphóăvớiănhiềuăkẻăthù.  
C.ăVìăPhápăvƠăT ngăđưăbắtătayăc uăk tăvớiănhauăchốngăta.  
D.ăVìăPhápăđ căbọnăph năđộngătayăsaiăgiúpăđỡ.  
 
Câu 15. SựăkiệnănƠoăsauăđơyălƠănguyênănhơnălƠmăchoăĐ ngătaăthayăđổiăchi năl cătừă
hoƠăhoưnăvớiăT ngăđểăchốngăPhápăsangăhoƠăhoưnăvớiăPhápăđểăđuổiăT ng? 
A.ăQuốcăhộiăkhoáăIănh ngăchoăT ngăvƠătayăsaiămộtăsốăgh ătrongăquốcăhội.  
B. Hiệpăước Hoa - Phápăđ căkíăk tă(28/12/946).  
C. Hiệpăđịnhăs ăbộăViệtă- Phápăăđ căkíăk tă(6-3-1946). 
D.ăT mă ớcăViệtă- Phápăđ căkíăk tă(14-9-1946). 
 
Câu 16. VìăsaoătaăkíăvớiăPhápăHiệpăđịnhăs ăbộă6-3-1946? 
A.ăLựcăl ngătaăcònăy uăsoăvớiăPháp,ătránhăđ ngăđộănhiềuăkẻăthùămộtălúc.  
B.ăĐểănhanhăchóngăg tă20ăv năquơnăT ngăvềăn ớc.  
C.ăTranhăth ăth iăgianăhoƠăhoưnăc ngăcốăvƠăphátătriểnălựcăl ngă. 
D.ăT oăđiềuăkiệnăđểătaăchuẩnăbịăkhángăchi nălơuădƠi. 
 
Cơuă17.ăViệcăkíăHiệpăđịnhăs ăbộă6-3-1946ăch ngătỏ 
A.ăSựămềmădẻoăc aătaătrongăviệcăphơnăhoáăkẻăthù.  
B.ăĐ ngălốiăch ătr ngăđúngăđắnăkịpăth iăc aăĐ ngăta.ă  
C.ăSựătho ăhiệpăc aăĐ ngătaăvƠăchínhăph ăta.  
D.ăSựănonăy uătrongălưnhăđ oăc aăta.  , 
 
Câu 18. Diềuăkho nănƠoătrongăHiệpăđịnhăs ăbộă6-3-1946ăcóăl iăthựcăt ăchoăta? 
A. PhápăcôngănhậnăViệtăNamădơnăch ăcộngăhoƠălƠă1ăquốcăgiaătựădo.  
B.ăPhápăcôngănhậnătaăcóăchínhăph ,ănghịăviện,ăquơnăđộiăvƠă tƠiăchínhăriêngănằmă



trongăkhốiăLiênăhiệpăPháp.  
C.ă Chínhă ph ă taă tho ă thuậnă choă 15.000ă quơnă Phápă vƠoă miềnă Bắcă thayă quơnă
T ng. 
D. Hai bên thựcăhiệnăngừngăbắnăngayă ăNamăBộ. 
 
Câu 19. Đểăchốngăl iăă2ăkẻăthùăT ngăvƠăPháp,ăĐ ngăvƠăBácăđưăthực hiệnănhiềuăch ă
tr ng,ăbiệnăpháp.ăCh ă tr ngăbiệnăphápănƠoăsauăđơyăđ căxemă là đauăđớnănh tăđểă
c uăvưnătìnhăhình? 
A.ăĐểătayăsaiăT ngăđ căthamăgiaăquốcăhộiăvƠăchínhătrị. 
Bă.ăD ngăCộngăs năĐôngăD ngătuyênăbốăgi iătánăsựăthậtălƠărútăvào bíămật. 
C.ăăNhậnătiêuătiềnă“Quanăkim”ă“Quốcătệ”ăc aăT ng.  
D.ăăKíăHiệpăđịnhăs ăbộă6-3-1946,ăđồngăỦăchoăPhápăraămiềnăBắcăthayăth ăT ng.  
 
Câu 20. T mă ớcă14-9-1946 ta nhân nh ngăchoăPhápămộtăsố v năđềăgì? 
A.ăMộtăsốăquyềnăl iăvềăkinhăt ăvƠăvĕnăhoá.  
B.ăCh pănhậnăchoăPhápăđ aă15000ăquơnăraăBắc.  
C.ăMộtăsốăquyềnăl iăvềăchínhătrị,ăquơnăsự.  
D.ăMộtăsốăquyềnăl iăvềăkinhăt ,ăquơnăsự.  
 
Bài 18 - NH NGăNĔMăĐ U CU C KHÁNG CHI N TOÀN QUỐC CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) 
 
Câu1.Cuộc kháng chin chống thực dân Pháp lần th  hai bùng nổ là do 
A. Pháp bộiă ớc và ti năcôngăn ớc ta  Nam Bộ, Trung Bộ, khiêu khích  H i Phòng, 
Hà Nội. 
B. Pháp yêu câu chính ph ta trao quyền qu nălíăđ tăn ớc cho chúng, nu không chúng 
s  đánh. 
C. Nhân dân ta có tinh thầnăyêuăn ớcăvƠăcĕmăthùăthựcădơnăPhápăxơmăl c 
D.ăĐ ng ta kiên quytălưnhăđ oănhơnădơnătaăđ ng lên chốngăPhápăxơmăl c 
 
Câu 2. NhữngăvĕnăkiệnănƠoăsauăđơyămangănộiădungăđ ng lối kháng chin chống thực 
dân Phápă xơmă l c 1946-1954: 1. Li kêu gọi toàn quốc kháng chin c a Hồ Chí 
Minh; 2.Tác phẩm kháng chin nh tă định thắng l i c a Tổngăbíă th ăTr ng Chinh; 
3.Báo cáo bàn về cách mng Việt Nam c a Tổngăbíăth ăTr ng Chinh; 4.Chỉ thị Toàn 
dân kháng chin c a Ban th ng v  Trungă ngăĐ ng. 
A. 1,2,3,4 
B. 1,2,3 
C. 1,2,4 
D. 2,3,4 
 
Câu 3. Nộiădungăđ ng lối kháng chin chống Pháp caăĐ ngăănĕmă1946-1954 là 
A. lâu dài l yă ítăđánhănhiều, l y y uăđánhăm nh,  toàn dân, toàn diện c  n ớcăđánhă
giặc. 



B. toàn dân, toàn diện, tr ng kì, tự lực cách sinh, tranh th sự ng hộ c a quốc t . 
C. k t h p chính trị, quân sự, ngo i giao, quốc phòng an ninh phối h p nhiềuălĩnhăvực. 
D. vừaăđánhăvừaăđƠmăphán,ăkéoădƠiăth iăgianăchoăđịch suy yuăđể tiêu diệt. 
 
Câu 4.Cuộc chi năđ u  cácăđôăthị phía Bắcăvĩătuy n 16 từ 12/1946ăđ năđầuănĕmă1947ă
cóăỦănghĩaăgi? 
A. Tiêu diệt một lựcăl ng quan trọng c aăđịch. 
B.ăĐánhăb iăơmăm uăm  rộngăxơmăl c c a Pháp. 
C. T oăđiều kiện cho c  n ớcăđiăvƠoăcuộc kháng chin lâu dài. 
D. Không cho Pháp tin công lên Việt Bắc. 
 
Câu 5.Âmăm uăc a thực dân Pháp khi m chi n dịch Việt Bắcăthuăđôngă1947ălƠ 
A. theo chân bộ đội ta lên Việt Bắcăđể ch p nhậnăđánhănhau. 
B.ăbaoăvơyăcĕnăcử kháng chin c a quân ta. 
C.ăđánhăchi m khu vực Việt Bắc và k t thúc chi n tranh. 
D. tiêu diệt c ăquanălưnhăd o c aătaăđể nhanh chóng kt thúc chi n tranh. 
 
Câu 6. Khi quân Pháp tin công lên Việt Bắc ngày 7-10-1947,ăĐ ng ta có chỉ thị  
A. quy t tâm tiêu diệt quân Pháp 
B. ph i phá tan cuộc t năcôngămùaăđôngăc a Pháp 
C. ph i phá tan vòng vây ca Phápăđể b o vệ cĕnăc  địa. 
D. ph i ch p nhậnăđánhălơuădƠiăvới giặc Pháp. 
 
Câu 7.Chi n thắng Việt Bắcăthuăđôngă1947ăcóăỦănghĩaănh ăth  nào? 
A. Buộc thực dân Pháp chuyển từ đánhănhanhăthángănhanhăsangăđánhălơuădƠi. 
B. Quân ta làm ch chi nătr ng chính  Bắc Bộ, bộ đội ta lớn m nh mọi mặt. 
C.ăCĕnăc  địa Việt Bắcăđ c c ng cố và m  rộngăh năbaoăgi  h t. 
D. Ta có thể liên l c vớiăcácăn ớc XHCN anh em. 
 
Câu 8. Nội dung nào không ph i là m că đíchă khiă taă m  chi n dịch Biên Giới thu 
đôngă1950 
A. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lựcăđịch. 
B.ăKhaiăthôngăđ ng sang biên giới Trung Quốc và th  giới. 
C. M  rộng và c ng cố cĕnăc  địa Việt Bắc. 
D. Nhanh chóng kt thúc chi n tranh. 
 
Câu 9.M  đầu chi n dịch Biên Giớiăthuăđôngă1950ătaăti n công vào c điểm nào ca 
quân Pháp? 
A. L ngăS n.ăăăăăăăăăăăă 
B. Th t Khê.                
C.ăĐôngăKhê.                 
D. Cao Bằng 
 



Câu 10.  Nội dung nào thể hiệnăỦănghĩaăc a chi n thắng Biên Giớiăthuăđôngă1950?ă 
A. Quân Pháp bắtăđầuăđiătừ th t b iănƠyăđ n th t b i khác . 
B. Cuộc kháng chin c aă taăb ớcăsangăgiaiăđo n mới, ta giành quyền ch  động trên 
chi nătr ng chính. 
C. Từ đơyăquơnătaănhậnăđ c sự giúpăđỡ c a cộngăđồng quốc t , cuộc kháng chin c a 
ta phát triển. 
D. Bộ độiătaăngƠyăcƠngătr ng thành và giành nhiều thắng l i. 
 
 
BÀI 19 ậ B C PHÁT TRI N M I CỦA CU C KHÁNG CHI N (1951-1953) 
 
Câu 1: Sau chin dịch Biên giới 1950, Mỹ ngày càng can thiệpăsơuăvƠoăĐôngăD ngă
bằng cách: 
A. ký với Pháp Hiệpăđịnh phòng th chungăĐôngăD ngă(12/1950). 
B.ătĕngăc ng viện tr  cho Pháp và tay sai. 
C. ký với B oăĐ i Hiệpă ớc kinh t  Việt – Mỹ (9/1951). 
D. T t c  các sự kiện trên. 
 
Câu 2: M căđíchăc a Pháp – Mỹ trong việcăđề ra k  hoachăĐ  Látăđ ăTatxinhiălƠ: 
A. nhằm nhanh chóng kt thúc thắng l i cuộc chi n tranh. 
B. xây dựng lựcăl ngăc ăđộng chi năl c. 
C. xây dựng phòng tuyn công sự. 
D.ăđánhăpháăhậuăph ngăc a ta 
 
Câu 3: Nhiệm v  c ăb n c a cách mng ViệtăNamătrongăBáoăcáoă“BƠnăvề cách mng 
ViệtăNam”ăc a TổngăBíăth ăTr ng Chinh trình bày tiăĐ i hộiăđ i biểu lần th  2 c a 
Đ ng (2/1951)  là gì? 
A.ăĐánhăđuổi bọnăđ  quốcăxơmăl c,ădƠnhăđộc lập, thực hiệnă“ng i cày có ruộng”. 
B.ăĐánhăđổ đ  quốc phong kin, làm cách mng dân tộc dân ch  
C.ăĐánhăđổ thựcădơnăPhápăgiƠnhăđộc lập dân tộc 
D.ăĐánhăb i cuộc chi nătranhăxơmăl c c aăPhápăcóăđ  quốcăMĩăgiúp s c 
 
Câu 4: Đ i hộiăđ i biểu lần th  2 c aăĐ ng (2/1951) quytăđịnh l yătênăĐ ng là:  
A.ăĐ ng Cộng s n Việt Nam. 
B.ăĐ ngăLaoăđộng Việt Nam 
C.ăĐ ng Cộng s năĐôngăD ng. 
D.ăĐ ng Việt Minh 
 
Câu 5: Hồ ChíăMinhăđ c bầu làm Ch  tịchăĐ ng  Đ i hộiăĐ ng lần th  m y? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 



 
Câu 6. Là mốcăđánhăd uăb ớcătr ng thành caăđ ngătrongăquáătrìnhălưnhăđ o,ăđánhă
d uăb ớc phát triển mới c a cuộc kháng chin chốngăPháp,ă lƠă“Đ i hội kháng chin 
thắng l i”.ăĐóălƠăỦănghĩaăc a: 
A. Hội nghị thành lập Đ ng (3-2-1950) 
B. Hội nghị lần th  nh t c a Đ ng (10-1930) 
C.ăĐ i hội lần th  I c a Đ ng (1935) 
D.ăĐ i hội lần th  II C aăĐ ng (2-1951) 
 
Câu 7: Ngày 11-3-1951 Hội nghị Đ i biểu c aă nhơnă dơnă baă n ớcă Đôngă D ngă đưă
thành lập tổ ch c nào? 
A. Liên minh Việt-Miên-Lào  
B. Mặt trận Việt-Miên-Lào  
C. Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào  
D. Mặt trân thống nh t Việt-Miên-Lào 
 
Câu 8: Để bồiăd ỡng s cădơnătr ớc h t là s cădơn,ăđầuă1953ăĐ ng và Chính ph đưăcóă
ch  tr ngăgì? 
A. Ch n chỉnh ch  độ thu  khóa 
B. Cuộc vậnăđộngălaoăđộng s n xu t, thực hành ti t kiệm 
C. Xây dựng nềnătƠiăchính,ăngơnăhang,ăth ng nghiệp 
D.ăPhátăđộng quần chúng triệtăđể gi m tô và ci cách ruộng đ t 
 
Câu 9: Từ nĕmă1951ăđ n 1952, về chính trị có sự kiệnănƠoătĕngăc ngăh nănữa tình 
đoƠnăk t c aă3ăn ớcătrênăbánăđ oăĐôngăD ng? 
A.ăĐ i hộiăĐ ng toàn quốc lần th  II  (2-1951) 
B.ăĐ i hội thống nh t Việt Minh-Liên Việt (3-3-1951) 
C. Hội nghị thành lậpă“Liênăminhănhơnădơn Việt-Miên-LƠo” 
D.ăĐ i hội anh hùng và chinăsĩăthiăđuaătoƠnăquốc lần th  II  (1-5-1952) 
 
Câu 10: Cơuănói:ă“Khángăchi năhóaăvĕnăhóaăvƠăvĕnăhóaăhóaăkhángăchi n”ălƠăcơuănóiă
c a: 
A. Hồ Chí Minh 
B.ăTr ng Chinh 
C. Ph măVĕnăĐồng 
D.ăTônăĐ c Thắng 
 
 
BÀI 20 - CU C KHÁNG CHI N TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
K T THÚC  
(1953-1954) 
 



Câu 1. Âmăm uămới c a Pháp – Mĩă  ĐôngăD ngătrong Đôngă– Xuân 1953-1954 
thể hiện qua 
A. K  ho ch Nava. 
B. K  ho ch Bôlae. 
C. K  ho chăR ve. 
D. K  ho chăĐ  Látăđ ăTátxinhi. 
 
Câu 2.  Một trong nhữngăkhóăkhĕnăkhiăPháp- Mĩăthực hiện k  ho ch Nava là  
A. xây dựng lựcăl ngăc ăđộng chi năl c. 
B. thực hiện ti n công chinăl c quy mô lớn. 
C. tập trung và phân tán lựcăl ng. 
D. t o th  và lực m nh trên chinătr ng. 
 
Câu 3. Nộiădungălúcăđầuăch aăđ căđề cập trong k  ho ch Nava là 
A. xây dựngăĐiện Biên Ph thành tậpăđoƠnăc  điểm m nh nh tăĐông D ng. 
B. Tập trung quơnăc ăđộng  đồng bằng Bắc Bộ là 44 tiểuăđoƠn. 
C. M  rộng ho tăđộng thổ phỉ, biệt kích  vùng núi, biên giới. 
D. M  cuộc t n công lớn vào vùng giáp Ninh Bình, Thanh Hóa. 
 
Câu 4. “Tập trung lựcăl ng m  những cuộc ti n công vào nhữngăh ớng quan trọng 
về chi năl cămƠăđịchăt ngăđối y u”,ălƠăph ngăh ớng chi năl c c a ta trong 
A. chi n dịch Biên giới thu - đôngănĕmă1950. 
B. chi n dịchăHòaăBìnhăđôngă– xuân 1951- 1952. 
C. cuộc Ti n công chinăl căĐôngă– Xuân 1953- 1954. 
D. Chi n dịchăĐiện Biên Ph 1954. 
 
Câu 5. Chi n thắng c a cuộc ti n công chină l că Đôngă – Xuân 1953- 1954 có ý 
nghĩaănh ăth  nào? 
A. Làm phá sn k  ho chăNava,ăđ aăcuộc kháng chinăsangăgiaiăđo n mới. 
B.ăKhaiăthôngăconăđ ng liên l c c a ta vớiăcácăn ớc xã hội ch  nghĩa. 
C. T o th  và lực cho quân ta m cuộc ti n công quytăđịnh t iăĐiện Biên Ph . 
D. T oăđiều kiệnăđể quân ta giành th ch  động trên chinătr ng chính Bắc Bộ. 
 
Câu 6 .ăĐ t ti năcôngăđầu tiên từ ngƠyă13ăđ n ngày 17/3/1954 trong chin dịchăĐiện 
Biên Ph  diễn ra  đơuă? 
A. Trung tơmăM ng Thanh. 
B. Phân khu phía Bắc. 
C. Phân khu phía Nam. 
D.ăPhíaăĐôngăM ng Thanh. 
 
Câu 7.ăTrungă ngăĐ ng, Chính ph và Ch  tịch Hồ Chí Minh quy tăđịnh m  chi n 
dịchăĐiện Biên Ph vì 



A.ăĐiện Biên Ph là vị trí quan trọng, bên nào nắm giữ vùng này bên đóălƠmăch  Đôngă
D ng. 
B.ăĐiện Biên Ph là tậpăđoƠnăc  điểm m nh nh t  ĐôngăD ng,ănênăcóăỦănghĩaăth  
giới sâu sắc. 
C.ăĐiện Biên Ph là khâu chính ca k  ho ch Nava, là trậnăđánhăquy tăđịnh c a hai 
bên. 
D.ăĐiện Biên Ph lƠăvùngănúi,ăphátăhuyăđ c l i th  c aăquơnăđội ta. 
 
Câu 8. Chi n thắng quân sự đ căcoiă lƠă “ămột cột mốc chói lọi bằng vàng ca lịch 
sử”,ăbuộc thực dân Pháp phi kí hiệpăđịnhăGi nev ăvề ch m d t chi nătranhăxơmăl c 
ĐôngăD ngălƠ 
A. chi n thắng Việt Bắc thu – đôngă1947 
B. chi n thắng Biên giới thu – đôngă1950. 
C. chi n thắngăĐiện Biên Ph nĕmă1954. 
D. chi n thắngă“Điện Biên Ph trênăkhông”ănĕmă1972. 
 
Câu 9. Theo hiệpăđịnhăGi nev ăvề ĐôngăD ng,ă  ViệtăNamăquơnăđội nhân dân Việt 
NamăvƠăquơnăđội Pháp tập k t  hai miền Nam-Bắc, l y giới tuy n quân sự t m th i 
theo 
A.ăvĩătuy n 14. 
B.ăvĩătuy n 15. 
C.ăvĩătuy n 16. 
D.ăvĩătuy n 17. 
 
Câu 10. Quyền dân tộcăc ăb n c a ViệtăNamăđ c ghi nhận trong hiệpăđịnhăGi nev ă
(21/7/1954) là 
A. một quốc gia tự do , có chính ph, nghị viện,ăquơnăđội và tài chính riêng. 
B.ăđộc lập, ch  quyền, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ c a Việt Nam. 
C. ch  quyền, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ c aăn ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa. 
D.ă độc lập, ch  quyền, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ c a Việt Nam, Lào, 
Campuchia. 
 
 
BÀI 21 - XÂY DỰNG CHỦ NGHƾAă Xĩă H I Ở MI N B C,ă Đ U TRANH 
CHỐNGăĐ  QUỐCăMƾăVĨăCHệNHăQUY N SÀI GÒN Ở MI N NAM (1954 ậ 
1965) 
 
Câu 1.ăConăđ ng phát triểnăc ăb n c a cách mng miền Nam mà nghị quy t Trung 

ngălần th  15ă(1959)ăxácăđịnh là 
A. kh iănghĩaăgiƠnhăchínhăquyền về tay nhân dân, bằng lựcăl ng chính trị c a quần 
chúng là ch y u, k t h p với lựcăl ngăvũătrangănhơnădơn. 
B. giữ gìn và phát triển lựcăl ng ch  th iăc . 



C. chuyển từ hình th căvũătrangăchốngăPhápăsangăđ u tranh chính trị hoà bình chống 
Mỹ - Diệm. 
D. thực hiện ngay hình thc tổng ti n công và nổi dậy giành chính quyền về tay nhân 
dân. 
 
Câu 2.ăĐ c ti n hành bằngăquơnăđộiătayăsai,ăd ới sự chỉ huy c a cố v n quân sự Mỹ 
và dựaăvƠoăvũăkhí,ătrangăbị kĩăthuật,ăph ngătiện chi n tranh ca Mỹ,ăđóălƠ: 
A. chi năl c Chi nătranhăđặc biệt. 
B. chi năl c Chi n tranh cc bộ. 
C. chi năl c Việt Nam hoá chin tranh. 
D. chi năl c Chi nătranhăđ năph ng. 
 
Câu 3.ăăĐặcăđiểm chính caătìnhăhìnhăn ớc ta sau HiệpăđịnhăGi nev ă1954ălƠ 
A.ăđ tăn ớc bị chia cắt thành hai miền với hai ch  độ chính trị khác nhau bi những 
ơmăm uăvƠăth  đo n c a Mỹ - Diệm. 
B. miền Bắcăn ớcătaăđ c hoàn toàn gii phóng. 
C. Pháp rút quân ra khỏi miền Bắc và miền Nam Việt Nam. 
D. Pháp không tổ ch c hiệpăth ngătổng tuyển cử  hai miền Bắc và Nam Việt Nam. 
 
Câu 4.ăĐoƠnăk tătoƠnădơn,ăđ u tranh chốngăđ  quốcăMĩăxơmăl c và chính quyền Ngô 
ĐìnhăDiệm, thành lập chính quyền cách mngăd ới hình th c những y ban nhân dân 
tự qu n là ch  tr ngăc a: 
A. Mặt trận dân tộc gi i phóng miền Nam Việt Nam. 
B. Mặt trận dân ch ĐôngăD ng. 
C. Mặt trận Việt Minh. 
D. Mặt trận thống nh t nhân dân phnăđ  ĐôngăD ng. 
 
Câu 1. Nhằmă đẩy lùi lựcă l ng cách mng ra khỏi các xã, p, tách dân khỏi cách 
 m ng, ti n tớiăbìnhăđịnh miền Nam ViệtăNam,ăđ  quốc Mỹ đưăti n hành 
A. lập p chiến lược nhanhăchóngăbìnhăđịnh miền Nam. 
B.ătĕngănhanhăviện tr  quân sự và cố v n cho Diệm. 
C. thực hiện chính sách tố cộng, diệt cộng.  
D.ăđẩy m nh tàn sát nhân dân, tiêu diệt nhữngăng i kháng chinăcũ. 
 
Câu 2. Chi n thắng nào chng tỏ quân và dân miền Nam có kh nĕngăđánhăb i hoàn 
toàn chi năl c Chiến tranh đặc biệt? 
A. Chi n thắng p Bắc. 
B. Chi n thắng V năT ng.  
C. Chi n thắngăBìnhăGĩa.ăă 
D. Chi n thắngăĐồng Xoài. 
 
Câu 3.  Quân và dân miềnăNamăđưă lƠmăpháăs n về c ăb n chi nă l că“Chi n tranh 
Đặc biệt”ăc a Mỹ với chi n thắng 



A. Bình Giã (Bà Rịa). 
B. p Bắc (Mỹ Tho). 
C.ăAnăLưoă(BìnhăĐịnh). 
D. Ba Gia (Qung Ngãi). 
 
Câu 4.  Lựcăl ng ch  y uăđ c sử d ng trong chinăl c Chiến tranh Đặc biệt c a 
Mĩă– Diệm (1961-1965) là 
A.ăquơnăđội tay sai.  
B. quân viễnăchinhăMĩ.  
C. cố v năMĩ. 
D.ăquơnăMĩăvƠăch ăhầu. 
 
Câu 5. Bộ mặt nông thôn miền Bắc có nhiềuăthayăđổi, khốiăliênăminhăcôngănôngăđ c 
c ng cố từ sau: 
A. c i cách ruộngăđ t (1954 – 1956). 
B. th i kì khôi ph c kinh t , hàn gắn v tăth ngăchi n tranh. 
C. c i t o quan hệ s n xu tăđối với  nông nghiệp. 
D.ăgiaiăđo năb ớcăđầu phát triển kinh t  - xã hội. 
 
Câu 6.  Có vai trò quytăđịnh nh tăđối với sự phát triển c a cách mng c  n ớcăcũngă
nh ăđối với sự nghiệp thống nh tăđ tăn ớc trong kháng chin chống Mỹ là: 
A. hậuăph ngămiền Bắc. 
B. cuộc chi n tranh gi i phóng c a nhân dân miền Nam. 
C. cuộc chi năđ u chống chi n tranh phá hoi c a Mỹ c a nhân dân miền Bắc. 
D. sự giúpăđỡ c a Liên xô và Trung quốc. 
 
Câu 7.  Đánhăd uăb ớc phát triển nh y vọt c a cách mng miền Nam chuyển từ th  
giữ gìn lựcăl ng sang th ti năcôngălƠăỦănghĩaăc a 
A.ăphongătrƠoăĐồng kh i (1959-1960). 
B. phong trào hoà bình (8/1954). 
C. phong trào chống tố cộng diệt cộng c a nhân dân miền Nam. 
D. phong trào phá p chi năl c. 
 
Câu 1. Nội dung nào trong k ho chăGiônăx nă– Mac Namara chng tỏ đóălƠăb ớc lùi 
c aăMĩăsoăvới k  ho ch Stalay – Taylo? 
A.ăBìnhăđịnh có trọngăđiểm miềnăNamătrongăvòngăhaiănĕm. 
B.ăTĕngănhanhăviện tr  quân sự cho chính quyền Sài Gòn. 
C.ăĐẩy m nh việc lập p chi năl c. 
D.ăTĕng nhanh lựcăl ngăquơnăđội Sài Gòn và cố v năMĩ. 
 
Câu 2. Điểm khác bi t về ch  tr ng,ă ph ngă phápă đ u tranh ca ta trong kháng 
chi n chốngăMĩă(1954ă– 1975) so với kháng chin chống Pháp (1945 – 1954) là 



A. ti năcôngăđịch trên c 3 vùng chinăl c (rừng núi,ănôngăthônăđồng bằngăvƠăcácăđôă
thị). 
B. k t h păđ u tranh chính trị vớiăđ uătranhăvũătrang. 
C. chú trọng hình th c chi n tranh du kích. 
D.ătĕngăc ngăđ u tranh trên mặt trận ngo i giao. 
 
Câu 3. Ch  tr ngăđộcăđáo,ă sángă t o c aăĐ ng ta trong thi kì chống Mĩăc uăn ớc 
(1954 – 1975) là 
A. ti nă hƠnhă đồng th i cách mng dân tộc dân ch nhân dân  miền Nam và cách 
m ng Xã hội ch  nghĩaă  miền Bắc. 
B. ti n hành cách mng Xã hội ch  nghĩa,ăxơyădựng ch  nghĩaăxưăhội  miền Bắc. 
C. ti n hành cách mng dân tộc dân ch nhân dân  miền Nam, ti n tới gi i phóng 
hoàn toàn miền Nam. 
D. tranh th  sự ng hộ,ăgiúpăđỡ c aăcácăn ớc xã hội ch  nghĩaăvƠăb n bè quốc t . 
 
 
BÀI 22 - NHÂN DÂN HAI MI N TRỰC TI P CHI Nă Đ U CHỐNGă Đ  
QUỐCăMƾăXỂMăL Căầă(1965ăậ 1973) 
 
Câu 1. Sự kiện nào ca quân dân ta  miền Nam trong chinăđ u chốngăMĩăđưăbuộc 
Mĩăph i tuyên bố “phiăMĩăhóa”ăchi n tranh? 
A. Chi n thắng V năT ng. 
B. Chi n thắng p Bắc. 
C. Chi n thắng Bình Giã. 
D. Cuộc tổng ti n công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 
 
Câu 2. Lựcăl ng nào giữ vai trò ch  y u trong chinăl că“chi n tranh cc bộ”ăc a 
Mĩă  miền Nam? 
A.ăQuơnăđội Sài Gòn. 
B.ăQuơnăđồng minh c aăMĩ. 
C. Quân viễnăchinhăMĩ. 
D.ăQuơnăđộiăSƠiăGònăvƠăquơnăđồng minh c aăMĩ. 
 
Câu 3. Đ  quốcăMĩăđưăthực hiện chi năl c chi n tranh nào trong nhữngănĕmă1969ă- 
1973? 
A. Chi năl că“Chi nătranhăđặc biệt”. 
B. Chi năl că“Chi n tranh Cc bộ”ă. 
C. Chi năl că“Việt Nam hóa chinătranh”ăvƠă“ĐôngăD ngăhóaăchi nătranh”. 
 
 
Câu 4. NộiădungănƠoăd ớiăđơyăkhông ph i là m căđíchăc aăMĩăkhiă ti n hành chin 
tranh phá hoi miền Bắc lần th  nh t? 



A. Phá tiềm lực kinh t  quốc phòng, phá công cuộc xây dựng ch  nghĩaăxưăhội  miền 
Bắc. 
B.ăNgĕnăchặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc, từ miền Bắc vào miền Nam. 
C. Buộc Việt Nam ph i ký Hiệpăđịnh Pa-ri với nhữngăđiều kho n có l iăchoăMĩ. 
D. Uy hi p tinh thần, làm lung lay ý chí kháng chin chốngăMĩăc a nhân dân hai miền. 
 
Câu 5. Thắng l i nào c a nhân dân ta  miền Nam buộcăMĩăph i tuyên bố “ăMĩăhóa”ă
tr  l i chi nătranhăxơmăl c? 
A. Cuộc Tổng ti n công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 
B. Cuộc ti n công chinăl cănĕmă1972. 
C. Trậnă“Điện biên ph trênăkhông”ăcuối 1972. 
D. Cuộc tổng ti n công và nổi dậy Xuân 1975. 
 
Câu 6.  Mĩăchuyển sang thực hiện chi nă l că“chi n tranh cc bộ”ă  miền Nam sau 
th t b i nào? 
A. Trận V năT ng. 
B.  trận p Bắc. 
C. Chi năl c chi nătranhăđặc biệt 
D. Chi năl că“Việt Nam hóa chinătranh”. 
 
Câu 7. L că l ng ch  y uăđ căMĩă sử d ng trong chină l că“Việt Nam hóa chin 
tranh”ălƠ: 
A.ăQuơnăđội Sài Gòn 
B.ăQuơnăMĩăvƠăĐồng minh c aăMĩ 
C.ăQuơnăđồng minh vƠăquơnăđội Sài Gòn 
D.ăQuơnăSƠiăGònăvƠăquơnăMĩ. 
 
Câu 8. Th  đo n nào không nằm trong chină l că “Chi n tranh cc bộ”ă c aăMĩă  
miền Nam? 
A.ă“Tìmădiệt” 
B.ă“Bìnhăđịnh” 
C. M  rộng chi n tranh phá hoi ra miền Bắc 
D. M  rộng chi nătranhăraătoƠnăĐôngăD ng 
 
Câu 9. VìăsaoăMĩăph i dựng lên sự kiệnă“Vịnh Bắc Bộ”ă(đầu tháng 8/1964)? 
A.ăĐể thử s c phòng vệ c a lựcăl ng H i quân miền Bắc. 
B.ăĐể m  đầu chi n tranh phá hoi miền Bắc. 
C.ăĐể l y cớ gây chi n tranh phá hoi miền Bắc. 
D.ăĐể l y cớ gi i trình với quốc hộiăMĩ. 
 
Câu 10. Phòng tuyn quân sự nào c aăđịchăđưăbị quân ta chọc th ng trong cuộc ti n 
công chi năl cănĕmă1972? 
A. Qu ng Trị,ăTơyăNguyên,ăĐôngăNamăBộ. 



B. Qu ng Trị, Hu ,ăĐƠăN ng. 
C. Qu ng Trị,ăĐƠăN ng, Sài Gòn. 
D. Hu ,ăĐƠăN ng, Sài Gòn. 
 
Câu 11. Điểm khác biệt trong chi nă l că“ăViệt Nam hóa chină tranh”ăsoăvới chi n 
l că“Chi nătranhăđặc biệtălƠ”ăgì? 
A.ăÂmăm uă“l y chi n tranh nuôi chinătranh”. 
B.ăÂmăm uă“dùngăng i Việtăđánhăng i Việt”. 
C. Thỏa hiệp vớiăcácăn ớc lớn XHCN. 
D.ăÂmăm uă“thayămƠuădaătrênăxácăch t”. 
 
Câu 12. Điểm giốngănhauăc ăb n giữa chi năl că“Chi nătranhăđặc biệt”ăvƠăchi năl c 
“Chi n tranh cc bộ”ăc aăMĩă  miền Nam là: 
A.ăĐều là lo i hình chi nătranhăxơmăl c thực dân mới 
B.ăĐều sử d ngăquơnăđội Sài Gòn là ch y u 
C.ăĐ căđề raăd ớiăđ i tổng thốngăMĩăKen-n -điăvƠăGiôn-X n. 
D.ăĐều m  rộng chi n tranh phá hoi miền Bắc. 
 
Câu 13. Điểm giống nhau giữa chi năl că“Việt Nam hóa chinătranh”ăvới các chi n 
l c chi nătranhătr ớcăđóălƠ 
A. Tìm cách chia r Việt Nam vớiăcácăn ớc XHCN 
B. Gắnă“Việt Nam hóa chinătranh”ăvớiăă“ĐôngăD ngăhóaăchi nătranh” 
C.ăĐ c ti n hành bằngăquơnăđội tay sai là ch y u, có sự phối h p c aăquơnăđộiăMĩ 
D. Là lo i hình chi nătranhăxơmăl c thực dân mới  miền Nam nằm trong chinăl c 
toàn cầu c aăMĩ. 
 
Câu 14. Điểm khác biệt về thắng l i c a Hiệpăđịnh Pa-riănĕmă1973ăsoăvới Hiệpăđịnh 
Gi -ne-v ănĕmă1954ălƠăgì? 
A. Công nhậnăđộc lập tự do c a nhân dân ta. 
B. Các bên trao tr tùăbinhăvƠădơnăth ng bị bắt. 
C. Các bên ngừng bắn, ch m d t chi n tranh. 
D. Công nhậnăđộc lập, ch  quyền, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ c a Việt Nam. 
 
 
Câu 15. Đánhăgiáăvề chi n thắng V năT ng (Qu ng Ngãi) 18.8.1965 
A. Làm phá sn chi năl că“Chi n tranh cc bộ”ăc aăăMĩ. 
B. Ch ng minh kh nĕngăđánhăb i chi năl că“Chi n tranh cc bộ”ăc aăMĩ 
C. M  raăb ớc ngoặt c a cuộc kháng chin chốngăMĩ 
D. BuộcăMĩăph i ngồiăvƠoăbƠnăđƠmăphánă  Pari 
 
 
BÀI 23 - MI N B C KHÔI PH C VÀ PHÁT TRI N KINH T  - XÃ H I Ở 
MI N B C. 



GI I PHÓNG HOÀN TOÀN MI N NAM (1973- 1975) 
 
Câu 1. Sắp x p các sự kiệnăd ớiăđơyătheoătrìnhătự th i gian:  1. Cuộc tổng ti n công 
Xuân Mậu Thân;  2. Chin dịch Hồ Chí Minh;  3. Chin dịch Tây Nguyên;  4. Hiệp 
địnhăPariăđ c kí;  
A. 1, 4, 3, 2.  
B. 1, 3, 4, 2.  
C. 1, 2, 3, 4.  
D. 1, 3, 2, 4. 
 
Câu 2. Chi n thắng nào caă taă trongănĕmă1975,ăđưăchuyển cách mng miền Nam từ 
cuộc ti n công chinăl c sang tổng ti n công chinăl c? 
A. Chi n thắngăPh ớc Long  
B. Chi n thắng Tây Nguyên 
C. Chi n thắng Hu  -ĐƠăN ng  
D. Chi n thắng Qu ng Trị 
 
Câu 3. Khi chi n dịchăTơyăNguyênăđangădiễnăraăthìăĐ ngătaăđưăquy tăđịnh m  chi n 
dịch nào? 
A. Chi n dịch gi i phóng Qung Trị.  
B. Chi nădichăđ ng số 14ăPh ớc Long. 
C. Chi n dịch Hu -ĐƠăN ng.  
D. Chi n dịch Hồ Chí Minh. 
 
Câu 4. “Ph i tập trung nhanh nht lựcăl ng,ăbinhăkhíăkĩăthuật và vật ch t gi i phóng 
miềnăNamătr ớcămùaăm aă1975". Quy tăđịnhănƠyăraăđ i khi 
A. chi n dịch Hu  ĐƠăN ng và chin dịch Tây Nguyên chuẩn bị bắtăđầu. 
B. chi n dịch Tây Nguyên và chin dịch Hu  - ĐƠăN ng sắp thắng l i. 
C. chi n dịch Tây Nguyên và chin dịch Hu  - ĐƠăN ng giành thắng l i. 
D. chi n dịch Hồ Chí Minh và chi n dịch Tây Nguyên kt thúc thắng l i. 
 
Câu 5. Chi n thắng nào cng cố thêm quyt tâm gi i phóng miềnăNamătrongă2ănĕmă
1975 - 1976 ca Bộ Chính trị ?  
A. Chi n thắng Qu ng Trị.  
B. Chi n thắng Tây Nguyên. 
C. Chi n thắng Ph ớc Long.  
D. Chi n thắngăĐƠ N ng. 
 
Câu 6. Hội nghị lần th  21 (7/1973) ca Ban ChpăhƠnhăĐ ngăLaoăđộng Việt Nam 
kh ngăđịnh       phi ti p t căconăđ ng b o lực cách mng là do 
A. các lựcăl ngăvũătrangăcáchăm ng miềnăNamăđưăphátătriển. 
B.ăđưăcóălựcăl ng chính trị và lựcăl ngăvũătrangălớn m nh. 
C.ăMĩăvƠăchínhăquyền Sài Gòn phá hoi Hiệpăđịnh Pari. 



D. vùng gi i phóng c a cách mng  miền Nam càng bị thu hẹp. 
 
Câu 7. Thắng l i nào c aănhơnădơnătaăđưăm  ra kỉ nguyênăđ tăn ớcăđộc lập, thống nh t 
điălênăch  nghĩaăxưăhội? 
A. Cách mng tháng Tám 1945. 
B. Chi n thắngăĐiện Biên Ph (1954). 
C. HiệpăđịnhăGi -ne-v ă1954ăvề ĐôngăD ng. 
D. Cuộc tổng ti n công và nổi dậy xuân 1975. 
 
Câu 8. Việc Tổng thốngă Mĩă raă lệnh di t n h tă ng iă Mĩă khỏi Sài Gòn (18/4/1975) 
ch ng tỏ điều gì? 
A. Chính quyền Sài Gòn bắtăđầu kh ng ho ng 
B. Chính quyềnăSƠiăGònăđưăs păđổ hoàn toàn. 
C. Sự sa sút tộtăđộ về mặt tinh thần, ý chí trong nội bộ MĩăvƠăchínhăquyền Sài Gòn. 
D. Chính quyềnăSƠiăGònăđưăđầuăhƠngăvôăđiều kiện. 
 
Câu 9. Chi n thắngăđ ng số 14ăPh ớc Long không kh ngă định nội dung nào sau 
đơy? 
A.ăQuơnăđộiăSƠiăGònăđưăb t lực 
B. Sự can thiệp tr  l i bằng quân sự c aăMĩăr t h n ch . 
C.ăMĩăđưăhoƠnătoƠnătừ bỏ chi nătranhăxơmăl c Việt Nam. 
D. Sự lớn m nh và kh nĕngăthắng lớn c a quân ta. 
 
Câu 10. Nguyên nhân quytăđịnhăđ aă tới thắng l i c a cuộc kháng chin chốngăMĩ,ă
c uăn ớc là gì? 
A. Nhân dân ta có truyền thốngăyêuăn ớc. 
B. Có hậuăph ngămiền Bắc vững chắc. 
C. Có sự lưnhăđ oăđúngăđắn và sáng suốt c aăĐ ng. 
D. Có sự giúpăđỡ c aăcácăn ớc xã hội ch  nghĩa. 
-------------------------------------- 
 
 
 
BÀI 24 - VI T NAM TRONG NH NGă NĔMă Đ U SAU TH NG L I CỦA 
CU C KHÁNG CHI N CHỐNGăMƾ,ăC UăN CăNĔMă1975 
 
Câu 1. Sauăđ i thắng mùa Xuân 1975, nhiệm v  c p thi tăhƠngăđầu c a c  n ớc ta là 
A. khắc ph c hậu qu  chi n tranh và phát triển kinh t . 
B. ổnăđịnh tình hình chính trị, xã hội  miền Nam. 
C. thống nh tăđ tăn ớc về mặtăNhƠăn ớc. 
D. m  rộng quan hệ giaoăl uăvớiăcácăn ớc. 
 
Câu 2. Thuận l iăc ăb n nh t c aăđ tăn ớc sau 1975 là 



A. nhân dân phn kh i với chi n thắng vừaăgiƠnhăđ c. 
B. có miền Bắc xây dựng XHCN, miền Nam hoàn toàn gii phóng 
C.ăđ tăăn ớcăđ căđộc lập, thống nh t. 
D.ăcácăn ớc XHCN ti p t c ng hộ 
 
Câu 3. Kỳ họp th  nh t Quốc hộiăkhóaăVIăn ớc Việt Nam thống nh t quy tăđịnh tên 
n ớc là 
A. Cộng hòa xã hội ch  nghĩaăViệt Nam. 
B. Việt Nam dân ch cộng hòa. 
C. Việt Nam Cộng hòa. 
D. ViệtăNamăđộc lậpăđồng minh. 
 
Câu 4. Thắng l iă nƠoă đưă t o nên nhữngăđiều kiện chính trị c ă b năđể phát huy sc 
m nh toàn diện c aăđ tăn ớc, nhữngăđiều kiện thuận l iăđể c  n ớcăđiă lênăCNXHăvƠă
m  rộng quan hệ vớiăcácăn ớc trên th giới? 
A. Thắng l i c a việc ký Hiệpăđịnh Pa-ri 1973. 
B. Thắng l i c aăđ i thắng mùa Xuân 1975. 
C. Thắng l i c a việc hoàn thành thống nh tăđ tăn ớc về mặtăNhƠăn ớc. 
D. Việt Nam gia nhập Liên h p quốc. 
 
Câu 5.ăĐơuălƠăkhóăkhĕn c ăb n nh t c aăđ tăn ớc sau 1975? 
A. N năđóiăhoƠnhăhƠnhăkhắpăn i. 
B. Bọn ph năđộngătrongăn ớcăngócăđầu dậy 
C. 95% dân số mù chữ. 
D. Hậu qu  c a chi n tranh và CNTD mớiăMĩăđể l i r t nặng nề. 
 
Câu 6. Ngày 20 – 9 – 1977,ăn ớc ta tr  thành thành viên th 149 c a tổ ch c nào? 
A. ASEAN. 
B. WTO. 
C. Liên h p quốc. 
D. APEC. 
 
Câu 7. Hội nghị nƠoăđưăđề ra nhiệm v  hoàn thành thống nh tăđ tăn ớc về mặt Nhà 
n ớc? 
A. Hội nghị Hiệpăth ngăchínhătrị tổ ch c t i Sài Gòn. 
B. Hội nghị lần th  24ăBCHăT ăĐ ng (9 – 1975). 
C. Hội nghị lần th  21ăBCHăT ăĐ ng (7 – 1973). 
D. Hội nghị T ălần th  15. 
 
Câu 8. T i sao phi thống nh tăđ tăn ớc về mặtăNhƠăn ớc? 
A. Vì chính quyền Sài Gòn spăđổ. 
B.ăĐápă ng nguyện vọng c a nhân dân c n ớc. 
C.ăĐ tăn ớcăđ c hòa bình. 



D.ăĐ tăn ớcăđ c thống nh t về lãnh thổ, song  mỗi miền vẫn tồn t i hình th c tổ 
ch cănhƠăn ớc khác nhau. 
 
Câu 9. Sau mùa Xuân 1975, nguyện vọng tình cm thiêng liêng ca nhân dân 2 miền 
Nam – Bắc là 
A. gi i phóng hoàn toàn miền Nam. 
B. mong muốn có một chính ph thống nh t. 
C. ti n hành CMXHCN trên c n ớc. 
D. gia nhập các tổ ch c quốc t . 
 
Câu 10. Hãy sắp x p sự kiện sau theo trình tự th i gian: 1. Hội nghị lần th  24 BCH 
T ăĐ ng;  2. Hội nghị Hiệpăth ngăchínhătrị thống nh tăđ tăn ớc;  3. Quốc hội khóa 
VIăn ớc Việt Nam thống nh t họp kỳ đầu tiên;  4. Tổng tuyển c a bầu Quốc hội chung 
c  n ớc. 
A. 1,3,2,4. 
B. 1,2,3,4. 
C. 1,2,4,3. 
D. 2,1,3,4. 
 
 
BÀI 26 ậ Đ TăN CăTRÊNăĐ NGăĐ I M IăĐIăLÊNăCNXHă(1985ăậ 2000) 
 
Câu 1. Đ i hội lần th  VII c aăĐ ng cộng s n ViệtăNamălƠăđ i hội c a 
A. Công cuộcăđổi mới 
B. Công cuộc b o vệ Tổ quốc. 
C. Công cuộc xây dựng CNXH. 
D. Công cuộc xây dựng nềnăvĕnăhóaădơnătộc. 
 
Câu 2. Trọngă tơmăđổi mớiăđ tă n ớcădoăĐ i hội lần th  VI c aăĐ ng cộng s n Việt 
Namăđề ra là: 
A.ăĐổi mới nền kinh t  và Quốc phòng. 
B.ăĐổi mới về kinh t  vƠăvĕnăhóa. 
C.ăĐổi mới về kinh t  và chính trị. 
D.ăĐổi mới về kinh t  vƠăđối ngo i. 
 
Câu 3. Ch  tr ngăđổi mới c aăĐ i hộiăĐ ng lần th  VI là gì? 
A.ă uă tiênă phátă triển công nghiệp nặngă trênă c ă s  phát triển công nghiệp và công 
nghiệp nhẹ. 
B. Thực hiện công nghiệpăhóa,ăđiệnăđ iăhóaăđ aăsự nghiệpăđổi mớiăđ tăn ớc ti n lên. 
C. Phát triển kinh t  hàng hóa nhiều thành phần, vậnăđộngătheoăc ăch  thị tr ng có sự 
qu n lý c aănhƠăn ớc. 
D. Khắc ph c sai lầm, khuy tăđiểm,ăđ aăđ tăn ớcăv t qua kh ng ho ngăđẩy m nh 
cách mng XHCN ti n lên. 



 
Câu 4. Những m c tiêu kinh t  mƠătoƠnăĐ ng, toàn dân ta thực hiện trong k  ho ch 5 
nĕmă(1986-1990) là: 
A. Công nghiệp, nông nghiệp và dịch v . 
B. Công nghiệp, nông nghiệp và kinh t  đối ngo i. 
C.ăL ngăthực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xut khẩu. 
D.ăL ngăthực, thực phẩm 
 
Câu 5. Khóăkhĕn,ăy u kém cn tr  đ ng lốiăđổi mớiăđ căxemănh ă“giặc nộiăxơm”ălƠă
gì? 
A. Kinh t  m tăcơnăđối, l m phát  m căđộ cao. 
B.ăLaoăđộng thi u việc làm, hiệu qu  nền kinh t  th p. 
C.ăĐ i sống c a một bộ phậnănhơnădơnăkhóăkhĕn,ăvĕnăhóaăcóănhững mặt xuống c p. 
D. Tình tr ngăthamăô,ăthamănhũng,ăch aăđ c chặnăđ ng. 
 
Câu 6. K t qu  quan trọng nh t c a công việcăđổi mớiăgiaiăđo n 1986-1990 là: 
A.ăL ngăthực thực phẩm. 
B. Hàng hóa trên thị tr ng. 
C. Kinh t  đối ngo i. 
D. Kiềm ch  đ c mộtăb ớcăđƠăl m phát. 
 
Câu 7. Đ i hội VI c aăĐ ngăđưăđề ra ch  tr ng: 
A. Xây dựngănhƠăn ớc XHCN. 
B. Xây dựngănhƠăn ớc pháp quyền XHCN. 
C. Xây dựngănhƠăn ớc cách mng XHCN. 
D. Xây dựngănhƠăn ớc dân ch XHCN. 
 
Câu 8. ĐồngăchíănƠoăđ căđ i hội VI c aăĐ ng bầu làm Tổngăbíăth : 
A. Lê Duẫn. 
B.ăĐổ M i. 
C.ăNôngăĐ c M nh. 
D. NguyễnăVĕnăLinh. 
Phần II. Lịch sử lớp 11 
 
Câu 1. Chính sách khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thực dân Pháp tập trung vào 

 A. ngo iăth ng,ăquơn sự và giao thông. 

 B. nông nghiệp, công nghiệp và quân sự. 

 C. phát triển kinh t  nông nghiệpăvƠăcôngăth ngănghiệp. 

 D. c ớpăđ t lậpăđồnăđiền, khai mỏ, thu thu  và giao thông. 



Câu 2. Tầngălớpătiểuăt ăs năkhông baoăgồmăthƠnhăphầnănƠoăd ớiăđơy? 
A. Nhà báo, nhà giáo.    B. Ch  các hãng buôn.  

C. Học sinh, sinh viên.    D. Tiểuăth ng,ătiểu ch . 

Câu 3. D ớiătácăđộng c aăch ngătrìnhăkhaiăthácălần th  nh t c a thực dân Pháp, xã 
hội Việt Nam hình thành các lựcăl ng mới nào? 

 A.ăNôngădơn,ăđịa ch  phong ki n,ăt  s n.  

  B. Nông dân, công nhân, tiểuăt ăs n. 

 C.ăCôngănhơn,ăt ăs n, tiểuăt ăs n.   

  D.ăNôngănhơn,ăt ăs n, tiểuăt ăs n. 

Câu 4. Trongăcuộcăkhaiă thácă thuộcăđịaă lầnă th ănh t,ă thựcădơnăPhápăch a đầuăt ăxơyă
dựngăngƠnhăgiaoăthôngă 

A.ăđ ng hàng không.    B.ăđ ng th y. 

C.ăđ ng sắt.     D.ăđ ng bộ. 

Câu 5. Thực dân Pháp bắtăđầu ti n hành khai thác thuộcăđịa từ th iăđiểm nào? 

 A. Bắtăđầuăxơmăl c Việt Nam.   

B. Hiệpă ớc Hác- mĕngăđ c ký k t. 

C. Khi quân nhà Nguyễn th t b i  Nam Kỳ. 

D.ăKhiăPhápăcĕnăb n hoàn thànhăxơmăl c Việt Nam.  

Câu 6. Để cai trị,thực dân Pháp thực hiện th  đo n chính trị thơmăđộc nào? 

 A.ăChínhăsáchăchiaăđể trị.    

B. C u k t chặt ch  vớiăđịa ch  phong ki n. 

 C. Mua chuộc tầng lớpăsĩăphu,ăquanăl i. 

 D.ăĐƠnăápădưămanăcácăcuộcăđ u tranh. 

II. M CăĐ  THÔNG HI U 

Câu 7. Chỗ dựa quan trọng nh t c a thực dân Pháp trong quá trình thống trị n ớc ta là 
giai c p 



A. nông dân.     B. công nhân.  

C.ăt ăs n.     D.ăđịa ch  phong ki n. 

Câu 8. Lựcăl ngăđôngăđ o nh t trong phong trào chống Pháp  xã hội Việt Namăđầu 
th  kỷ XX là 

 A. nông dân.   B. công nhân.  C.ăt ăs n.   D. 
tiểuăt ăs n. 

Câu 9. Mộtăbộăphậnănhỏăc aăgiaiăc păđịaăch ăđưăphơnăhóaătheoăh ớngănh ăth ănƠo? 
A. Giàu lên, tr  thành tay sai ca thực dân Pháp. 

B. Bị m t ruộngăđ t, tr  thành nông dân làm thuê. 

C.ăNghèoăđi,ăbị đ  quốc chèn ép, áp bc. 

D. Bị phá sn hoàn toàn, tr thành công nhân làm thuê cho ch t ăb n. 

Câu 10. Trongăcuộcăkhaiăthácăthuộcăđịaălầnăth ănh t,ăcôngănhơnăViệtăNamăđ uătranhăvìă
m cătiêuăgì? 

A. Đòiăquyền l i về kinh t . 

B.ăĐòiăchínhăquyền thựcădơnăchoăthamăgiaăvƠoăđ i sống chính trị. 

C. Đòiăthực dân Pháp trao tr độc lập cho Việt Nam 

D.ăĐòiăchínhăquyền thực dân thực hiện các quyền dân ch rộng rãi. 

Câu 11. Trong cuộc khai thác lần th  nh t, thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ 
thống giao thông nhằm m căđíchăgì? 

 A. Khu chătr ngăhìnhă nh hiệnăđ i c a nềnăvĕnăminhăPháp. 

 B. T oăđiều kiệnăchoădơnătaăđiăl i thuận l iăh n. 

 C. T oăđiều kiện thuận l i cho kinh t  Việt Nam phát triển. 

 D. Ph c v  cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự. 

Câu 12.  Nét nổi bật nh t trong chính sách khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thực 
dân Pháp là 

 A.ăchínhăsáchăc ớpăđo t ruộngăđ t.  

 B. xây dựng hệ thống giao thông phc v  khai thác. 



 C. khai thác mỏ l y nguyên liệu ph c v  công nghiệp Pháp. 

 D. m  mang một số c ng biểnăđể chuyên ch hàng hóa. 

Câu 13. Xã hội ViệtăNamăd ớiă tácă động c a cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t 
mang tính cht  

 A. xã hội phong ki n    B. xã hộiăt ăb n ch  nghĩa. 

 C. xã hội thuộcăđịa. D. xã hội thuộcăđịa nửa phong kin 

Câu 14. Cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thựcădơnăPhápăđưătácăđộngăđ n xã 
hội ViệtăNamănh ăth  nào? 

 A. Giai c pănôngădơnătĕngănhanhăvề số l ng. 

B. Hình thành giai cpăt ăs n và giai cp tiểuăt ăs n. 

 C. Hình thành giai cp công nhân và 2 tầng lớpăt ăs n, tiểuăt ăs n. 

 D. Giai c pănôngădơnătĕngănhanhăvề số l ng và giác ngộ cách mng. 

III. M CăĐ  V N D NG 

Câu 15. NhậnăxétănƠoăd ớiăđơyăđúngăvề cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thực 
dân Pháp? 

 A. Bên c nh khai thác, thựcădơnăPhápăquanătơmăđầuăt ăphát triển kinh t . 
  B. Bên cnh khai thác, thực dân Pháp xây dựng nhiềuătr ng họcăđể đƠoă
t oălaoăđộng. 

 C. Thực dân pháp không chú trọngăkhaiăđầuăt ăphátătriển công nghiệp nặng. 
  D. Bên cnh khai thác, thựcădơnăPhápă tĕngăc ngăđƠnăápăcácăcuộcăđ u 
tranh. 

Câu 16. Cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thựcădơnăPhápăđưătácăđộngăđ n nền 
kinh t  n ớcătaănh ăth  nào? 

 A. Làm kinh t  Việt Nam phát triển m tăcơnăđối, lệ thuộc vào kinh t Pháp. 

B. Làm kinh t  Việt Nam phát triển m nh với nhiều ngành mới. 

 C. Kinh t  Việt Nam không có chuyển bi n nào, ngày càng lc hậu. 

 D. Kinh t  Việt Nam chuyển từ kinh t  phong ki n sang kinh t t ă b n ch  
nghĩa. 



IV. M CăĐ  V N D NG CAO. 

Câu 17. Khác với giai c p nông dân, tầng lớpăt ăs n có  

 A. cách mng triệtăđể nh t.  

 B. tháiăđộ cách mng triệtăđể.  

 C.ăkhôngăkiênăđịnh, dễ thỏa hiệp. 

 D. H p tác chặt ch  với thực dân Pháp. 

Câu 18. Vìăsaoăd ớiătácăđộng c a cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh tăđưăt oăraăđiều 
kiện mới bên trong cho cuộc vậnăđộng c uăn ớcătheoăkhuynhăh ớng mới? 

 A. Vì làm cho kinh t Việt Nam kiệt quệ.  

 B. Vì làm kinh t  Việt Nam phát triểnăh nătr ớc. 

 C.ăVìăđưăt o ra những chuyển bi n mới về kinh t  - xã hội. 

 D.ăVìăđưăduănhậpăph ngăth c s n xu t ti n bộ vƠoăn ớc ta. 

Câu 19. Vì sao thực dân Pháp không chú trọngăđầuăt ăkhaiăthácăcôngănghiệp nặng? 

 A.ăPhápăkhôngăđ  điều kiện khoa học kỷ thuật. 

 B.ăPhápăđưăđầuăt ăh t vốn vào các ngành khác. 

 C.ăđơyălƠăngƠnhăcóăvốnăđầuăt ălớn và khó thu li l i nhuận.  

 D.ăn ớc ta thi u những quặng kim lo iăđể ph c v  phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 20. Vì sao trong cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thực dân Pháp, công 
nhân Việt Nam chỉ dừng l i  đ uătranhăđòiăquyền l i về kinh t ? 

 A. Vì số l ng còn ít do mớiăraăđ i.    

B.ăVìăđ i sống vật ch t còn thi u thốn. 

 C.ăVìăch aăđ c giác ngộ lý luận cách mng. 

D. Vì bị sự qu n lý chặt chẻ c a thực dân Pháp. 

 



Câu 1. (3) Từ nĕmă1888,ăsauăkhiăvuaăHƠmăNghiăbị Pháp bắtăđiăđƠy,ăphongătrƠoăCần 
V ngăvẫn ti p t c phát triển ch ng tỏ 

A.ăsĩăphuăyêuăn ớc cùng với nhân dân vẫn tồn t iăt ăt ng trung quân. 

B. nhân dân luôn ng hộ l i kêu gọi c aă“Chi u CầnăV ng”. 

C. thực ch t c a phong trào bắt nguồn từ lòngăyêuăn ớc. 

D.ăt ăt ngă“phòăvua,ăgiúpăn ớc”ăvẫn còn tồn t i. 

Câu 2.ă(3)ăụănƠoăsauăđơyăkhông ph i là lí do khi n triềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệp 
ớc Nhâm Tut (05 - 6 - 1862)? 

A. Vua quan triềuăđìnhăHu  cóăt ăt ng s  Pháp. 

B. TriềuăđìnhăHu  khôngăđ  s c vừa chống Pháp  Nam Kì vừaăđƠnăápăcácăcuộc nổi 
dậy c a nhân dân  Bắc Kì. 

C. TriềuăđìnhăHu  khôngătinăt ngăvƠoănĕngălực chi năđ u c a nhân dân. 

D. TriềuăđìnhăHu  tranh th  th iăgiană hòaăhoưnăđể c ng cố lựcă l ng, chuẩn bị cho 
cuộc kháng chin lâu dài chống Pháp. 

Câu 3. (2) Nội dung chính ca Chi u CầnăV ngălƠ 

A. kêu gọiăvĕnăthơn,ăsĩăphuăvƠănhơnădơnăh p tác với Pháp. 

B. kêu gọiăvĕnăthơn,ăsĩăphuăvƠănhơnădơnăđ ng lên kháng chin. 

C. kêu gọiăvĕnăthơn,ăsĩăphuăvƠănhơnădơnăđ ng lên vì vua mà kháng chin. 

D. kêu gọiăvĕnăthơn,ăsĩăphuăvƠănhơnădơnăb t h p tác với Pháp. 

Câu 4.ă(2)ăNg iăđưăchống l i lệnh bãi binh ca triều Nguyễn, quy t tâm cùng nhân 
dân pht cao lá c  “BìnhăTơyăĐ iăNguyênăsoái”ăkhángăchi n chống thực dân Pháp là 

A. NguyễnăTriăPh ng.  

B.ăTr ngăĐịnh. 

C. Nguyễn Hữu Huân.  

D. Nguyễn Trung Trực. 



Câu 5. (2) Vào th iăđiểm quân Pháp chimăđóngăGiaăĐịnh chỉ với kho ng 1.000 tên, 
l i ph i r i ra trên một chi n tuy n dài tớiă10ăkm,ănh ngăquơnăđội triềuăđìnhăHu  vẫn 
không t n công vì 

A. nhân dân không tip t c ng hộ đ ng lối kháng chin chống Pháp ca triềuăđìnhă
Hu . 

B. quân Pháp thiện chi n,ăđ c trang bị vũăkhíăhiệnăđ i. 

C.ădoăđ ng lối chỉ đ o kháng chin sai lầm c a triềuăđìnhăHu . 

D. do tinh thần chi năđ u c aăquơnăđội triềuăđìnhăr t th p. 

Câu 6. (2) Quyền cai trị c a Pháp  ba tỉnh miềnăĐôngăNamăKìăđ c triềuăđìnhănhƠă
Nguyễn xác lập bằng 

A. Hiệpă ớc 1883.  

B. Hiệpă ớc 1862.  

C. Hiệpă ớc 1884.  

D. Hiệpă ớc 1874. 

Câu 7.ă (3)ăPhongă trƠoă“tị địa”ăc a nhân dân Nam Kì trong cuộc kháng chin chống 
thựcădơnăPhápăxơmăl căđ c thể hiệnănh ăth  nào? 

A. Nhân dân bỏ điăn iăkhácăsống, không chịu h p tác với Pháp. 

B.ăĐ n sinh sống  nhữngăvùngăđ tăđangăbị Pháp tm chi m. 

C. Lậpăcĕnăc   vùngăđ t bị Pháp chimăđóngăđể ti p t c chi năđ u. 

D. H p tác vớiăPhápăđể khaiăpháăvùngăđ tăm i. 

Câu 8.ă(2)ăNĕmă1867,ăthựcădơnăPhápă“khôngătốn mộtăviênăđ n”ăđưăchi m gọn ba tỉnh 
miền Tây Nam Kì gồm: 

A.ăHƠăTiên,ăVĩnhăLong, Biên Hòa.  

B.ăAnăGiang,ăĐịnhăT ng,ăGiaăĐịnh. 

C.ăGiaăĐịnh,ăĐịnhăT ng, Biên Hòa.  

D.ăVĩnhăLong,ăAnăGiang,ăHƠăTiên. 



Câu 9. (3) TriềuăđìnhănhƠăNguyễn chính th c thừa nhận sáu tỉnhăNamăKìălƠăđ t thuộc 
Pháp qua việc kí 

A. Hiệpă ớc 1862.  

B. Hiệpă ớc 1874.  

C. Hiệpă ớc 1883.  

D. Hiệpă ớc 1884. 

Câu 10. (3) Sự kiệnă nƠoă d ớiă đơyă đánhă d u sự đầu hàng hoàn toàn ca triềuă đìnhă
phong ki n Việt Nam và xác lập nền b o hộ c a Pháp trên toàn bộ đ tăn ớc ta? 

A. Phong trào CầnăV ngăch m d tănĕmă1896. 

B. Triều Nguyễn kí với Pháp Hiệpă ớc 1862 và Hiệpă ớc 1874. 

C. Triều Nguyễn kí với Pháp Hiệpă ớc 1874 và Hiệpă ớc 1883. 

D. Triều Nguyễn kí với Pháp Hiệpă ớc 1883 và Hiệpă ớc 1884. 

Câu 11. (3) Sau Hiệpă ớc 1862, phong trào kháng chin c a nhân dân mang thêm yu 
tố mới,ăđóălƠ 

A. chống Pháp, chống triềuăđìnhăphongăki năđầu hàng. 

B. chống Pháp, chống bọn tay sai ca Pháp. 

C. chống thực dân Pháp. 

D. chống triềuăđìnhăphongăki năđầu hàng. 

Câu 12.ă(1)ăNg i chỉ huy trậnăđánhăchìmătƠuăchi n Ét-pê-rĕngă(HiăVọng) c a Pháp 
trên sông Vàm Cỏ ĐôngălƠ 

A. Nguyễn Hữu Huân.  

B. Nguyễn Trung Trực. 

C.ăD ngăBìnhăTơm.  

D. Trần Thiện Chính. 

Câu 13. (1) Tên cửaăôăQuanăCh ngăraăđ i sau trận chi năđ uăanhădũngăc a 100 binh 
sĩătriềuăđìnhăd ới sự chỉ huy c a viên 



A. Lãnh Binh.  

B. Phó QunăC .  

C.ăCh ng C .  

D. Qu năC . 

Câu 14. (2) Thực dân Pháp nổ súng, chính thc m  màn cuộc chi nătranhăxơmă l c 
Việt Nam vào ngày 

A. 01 - 9 - 1858.  

B. 31 - 8 - 1858.  

C. 30 - 8 - 1858.  

D. 02 - 9 - 1858. 

Câu 15. (3) Cuộc kh iănghĩaătiêuăbiểu nh t trong phong trào CầnăV ng (cuối th  kỉ 
XIX) là 

A. kh iănghĩaăH ngăKhê. B. kh iănghĩaăBaăĐình. 

C. kh iănghĩaăBưiăSậy. D. kh iănghĩaăHùngăLĩnh. 

Câu 16. (3)                   “Tai nghe súng nổ cái đùng 

                               tàu Tây lại tới Vũng Thùng bữa qua” 

Câu ca dao trênăđề cậpăđ n sự kiện nào ca lịch sử Việt Nam th i cậnăđ i? 

A. Quân Pháp tnăcôngăGiaăĐịnh. 

B. Quân Pháp tn công cửa biển Thuận An. 

C. Nguyễn Trung TrựcăđốtăcháyătƠuă“HiăVọng”ătrênăsôngăVƠmăCỏ Đông. 

D. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tnăcôngăĐƠăN ng. 

Câu 17. (3) Cuộc kháng chin chống thực dân Pháp ca quân và dân ta  ĐƠăN ng (từ 
cuối tháng 8 - 1858ăđ năđầu tháng 02 - 1859)ăcóăỦănghĩaănh ăth  nào? 

A. Làm th t b iăơmăm uă“l y chi n tranh nuôi chinătranh”ăc a thực dân Pháp. 

B. Làm th t b i k  ho chă“đánhănhanh, thắngănhanh”ăc a thực dân Pháp. 



C. Làm th t b i k  ho chă“chinhăph c từng gói nhỏ”ăc a thực dân Pháp. 

D. Làm th t b iăơmăm uă“dùngăng i Việtăđánhăng i Việt”ăc a thực dân Pháp. 

Câu 18. (2) Chính sách nào ca nhà Nguyễnăđưăkhi năn ớc ta bị cô lập với th  giới 
bên ngoài? 

A. C măđ o.  

B. B  quan tỏa c ng. 

C.ăĐộc quyềnăcôngăth ngăc aănhƠăn ớc.  

D. Kinh t  chỉ huy. 

Câu 19. (2) Vào giữa th  kỉ XIX,ătìnhăhìnhăn ớc ta có nhữngăđặcăđiểm nổi bật nào? 

A. Ch  độ phong ki n ViệtăNamăđangătrongăgiaiăđo n hình thành. 

B. Ch  độ phong ki n ViệtăNamăđangă  giaiăđo n kh ng ho ng, suy yu. 

C. Ch  độ phong ki n ViệtăNamăđ c c ng cố vững chắc. 

D. Lựcăl ng s n xu tăt ăb n ch  nghĩaăđangăhìnhăthƠnhătrongăxưăhội phong ki n. 

Câu 20. (3) Nguyên nhân ch y u dẫn d n tình hình côngăth ngănghiệp th i Nguyễn 
bị đìnhăđốn là do 

A.ăxuăh ớngăđộc quyềnăcôngăth ngăc aănhƠăn ớc. 

B. bị th ngănhơnăn ớc ngoài cnh tranh gay gắt. 

C. th  th  côngăvƠăth ngănhơnăho tăđộng kinh t  kém hiệu qu  vì thu  khóa nặng. 

C. chính sách b quan tỏa c ng c a triều Nguyễn. 

Câu 21.ă(2)ăChínhăsáchă“c măđ o”ăc a nhà Nguyễnăđưădẫnăđ n hậu qu  gì? 

A. H n ch  sự phát triển c aăđ o Thiên Chúa giáo  Việt Nam. 

B. nhăh ng tiêu cựcăđ n sự phát triển c a tôn giáo  Việt Nam. 

C. Gây ra những mâu thuẫn xã hội gay gắt. 

D. Gây ra những mâu thuẫn, làm r n n t khốiă đoƠnăk t dân tộc, gây bt l i cho sự 
nghiệp kháng chin. 



Câu 22 (3) Sự kiệnănƠoăđánhăd u m  đầu cho quá trình thựcădơnăPhápăxơmăl c Việt 
Nam? 

A. Sáng 01 - 9 - 1858, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tn công t iăbánăđ o 
S năTrƠ,ăĐƠăN ng. 

B. Ngày 17 - 02 - 1859, Pháp nổ súngăđánhăthƠnhăGiaăĐịnh. 

C. Sáng 20 - 11 - 1873, quân Pháp nổ súng chim thành Hà Nội. 

D. Ngày 25 - 4 - 1882, quan Pháp nổ súng chim thành Hà Nội. 

Câu 23. (3) Cho các dữ kiện sau: 

 1. Triều đìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Nhâm Tut. 

 2. TriềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Hác-mĕng. 

 3. TriềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Pa-t -nốt. 

 4. TriềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Giáp Tut. 

Hãy sắp x p các sự kiện lịch sử trênătheoăđúngătrìnhătự th i gian. 

A. 1, 3, 4, 2.  

B. 1, 4, 2, 3. 

C. 1, 2, 3, 4.  

D. 1, 3, 2, 4. 

Câu 24. (3) Sự kiệnănƠoăđánhăd u thựcădơnăPhápăđưăc ăb năhoƠnăthƠnhăxơmăl c Việt 
Nam? 

A. TriềuăđìnhănhƠăNguyễn kí Hiệpă ớc Nhâm Tut. 

B. TriềuăđìnhănhƠăNguyễn kí Hiệpă ớc Hác-mĕng. 

C. TriềuăđìnhănhƠăNguyễn kí Hiệpă ớc Pa-t -nốt. 

D. TriềuăđìnhănhƠăNguyễn kí Hiệpă ớc Giáp Tut. 

Câu 25. (2) Từ thángă01ăđ n tháng 10 - 1860, cc diện trên chinătr ng chống Pháp  
NamăKìăcóăđặcăđiểm gì? 

A. Lựcăl ng quân Pháp tậpătrungăđông. 



B. Lựcăl ng quân Pháp bị h n ch  về số l ng do phi chia sẻ với các chi nătr ng 
khác. 

C. Quân triềuăđìnhăítăh năquơnăPhápăr t nhiều. 

D.ăT ngăquanălựcăl ng hai bên cân bằng nhau. 

Câu 26.ă(2)ăC ăhội thuận l i nh tăđể quơnădơnătaăđánhăđuổi thực dân Pháp ra khỏi b  
cõi, b o vệ đ c nềnăđộc lập dân tộc là vào th i gian nào? 

A.ăNĕmă1859.  

B. Từ thángă01ăđ n tháng 10 - 1860. 

C. Cuốiănĕmă1860.  

D.ăNĕmă1861. 

Câu 27. (2) Chi n thắng  trận Cầu Gi y lần th  nh t (1873), lần th  hai (1883) gắn 
liền với tên tuổi c a các nhân vật lịch sử nào? 

A.ăHoƠngăTáăViêm,ăL uăVĩnhăPhúc.  

B. NguyễnătriăPh ng,ăHoƠngăDiệu. 

C.ăTr ngăĐịnh, Nguyễn Hữu Huân.  

D. Nguyễn Trung Trực,ăLêăĐìnhăLỦ. 

Câu 28. (2) Hiệpă ớc Nhâm Tut (1862) giữa Pháp và triềuă đìnhă Hu  đ c kí k t 
trong hoàn cnh nào? 

A. Phong trào kháng chin c a nhân dân ngày một dâng cao, khin quân Pháp vô cùng 
bối rối. 

B. Phong trào kháng chin c aănhơnădơnăđangăgặpăkhóăkhĕn. 

C.ăPhápăđánhăchi m thành Hà Nội lần th  nh t. 

D.ăPhápăđánhăchi m thành Hà Nội lần th  hai. 

Câu 29. (2) Cuộcăđ u tranh tiêu biểu nh t trong phong trào kháng chin chống Pháp 
c a nhân dân Nam Kì nhữngănĕmă50,ă60ăc a th  kỉ XIX là 

A. cuộc kh iănghĩaăc aăTr ngăQuyền.  

B. cuộc kh iănghĩaăc aăTr ngăĐịnh. 



C. cuộc kh iănghĩaăc a Phan Tôn, Phan Liêm. 

D. cuộc kh iănghĩaăc a Nguyễn Hữu Huân. 

Câu 30. (3) ThựcădơnăPhápăđưăviện cớ nƠoăđể đ aăquơnă t n công ra Bắc Kì lần th  
nh t (1873)? 

A. TriềuăđìnhănhƠăNguyễn vi ph m Hiệpă ớc Nhâm Tut. 

B. TriềuăđìnhănhƠăNguyễn ti p t căthiăhƠnhăchínhăsáchă“c măđ o”. 

C.ăChínhăsáchă“b  quan tỏa c ng”. 

D. Gi i quy tă“v  Đuy-puy”. 

Câu 31. (2) Sau khi chimăđ c các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp từngăb ớc thi t lập 
bộ máy cai trị nhằm 

A. bi n Nam Kì thành thuộcăđịa c a Pháp. 

B. bi năNamăKìăthƠnhăbƠnăđ p chuẩn bị m  rộng cuộc chi n tranh ra c n ớc. 

C. c ng cố th  lực quân sự c a Pháp. 

D. bi năNamăKìăthƠnhăbƠnăđ p m  rộng chi nătranhăraătoƠnăcõiăĐôngăD ng. 

Câu 32. (3) Trận Cầu Gi y ngày 21 - 12 - 1873 nhăh ngăđ n c c diện chi n tranh 
nh ăth  nào? 

A. Thực dân Pháp quytătơmăđánhăchi m toàn bộ Việt Nam. 

B. Thực dân Pháp cng cố lựcăl ng, m  rộngăđánhăchi m các tỉnh thành Bắc Kì. 

C.ăPhápăth ngăl ng với triềuăđìnhăHu , kí Hiệpă ớcă1874,ătheoăđóăPhápărútăkhỏi Hà 
Nội và các tỉnhăđồng bằng Bắc Kì. 

D. Thực dân Pháp cng cố lựcăl ng,ăhoƠnăthƠnhăđánhăchi m toàn bộ Nam Kì. 

Câu 33. (2) TrậnăđánhăngƠyă01ă- 9 - 1858 m đầu cho cuộcăxơmăl c c a Liên quân 
Pháp - Tây Ban Nha vào Việt Nam diễn ra  

A. Hà Nội.  

B.ăĐƠăN ng. 

C.ăGiaăĐịnh.  



D. Hu . 

Câu 34.ă(2)ăĐể chuẩn bị cho cuộc t n công ra Bắc Kì lần th  nh t, thựcădơnăPhápăđã 
cóăhƠnhăđộng gì? 

A. Xây dựng và c ng cố lựcăl ngăquơnăđội  Bắc Kì. 

B.ăTĕngăc ng viện binh. 

C.ăPháiăgiánăđiệpăđiềuătraătìnhăhình,ălôiăkéoătínăđồ Công giáo lầm l c,ăhìnhăthƠnhăđ o 
quân nội ng. 

D. Gây s c ép, buộc triều Nguyễn kí Hiệpă ớc mới có l i cho Pháp. 

Câu 35. (3) ThựcădơnăPhápăđưăviện cớ nƠoăđể đ aăquơnăt n công ra Bắc Kì lần th  hai 
(1882)? 

A. Nhà Nguyễn ti p t căchínhăsáchă“b  quan tỏa c ng”. 

B. Nhà NguyễnăđƠnăápăđẫm máu các cuộc kh iănghĩaănôngădơn. 

C. Nhà Nguyễn thần ph c nhà Thanh, nh viện binh chống Pháp. 

D. Nhà Nguyễn vi ph m Hiệpă ớc Giáp Tut (1874). 

Câu 36. (2) Chi n thắng c a quân dân ta ti Cầu Gi y lần th  nh tă (1873)ăđưăkhi n 
thực dân Pháp phi 

A.ătĕngănhanhăviện binh ra Bắc Kì. 

B. hoang mang, lo s vƠătìmăcáchăth ngăl ng. 

C. bàn k ho ch m  rộng chi nătranhăxơmăl c ra Bắc Kì. 

D. ráo ri tăđẩy m nh thực hiệnăơmăm uăxơmăl c toàn bộ Việt Nam. 

Câu 37. (2) Vì sao thựcădơnăPhápătìmăcáchăth ngăl ng với triềuăđìnhănhƠăNguyễn 
để kí k t b n hiệpă ớc mớiăvƠoănĕmă1874? 

A. Pháp tht b i trong việcăđánhăchi m thành Hà Nội. 

B. Pháp bị chặnăđánhă  Thanh Hóa. 

C. Pháp tht b i trong trận Cầu Gi y lần th  nh t. 

D. Pháp tht b i trong trận Cầu Gi y lần th  hai. 



Câu 38. (2) TriềuăđìnhănhƠăNguyễnăđưălƠmăgìăsauăchi n thắng c a quân dân ta ti trận 
Cầu Gi y lần th  nh t (1873)? 

A. Kí Hiệpă ớc Giáp Tut (1874). 

B.ăLưnhăđ o nhân dân kháng chin. 

C. Cử Tổngăđốc Hoàng Diệu ti p t c chỉ huy cuộc kháng chin. 

D. Ti n hành ciăcáchăduyătơnăđ tăn ớc. 

Câu 39. (3) Hiệpă ớcănƠoăđánhăd u việc triềuăđìnhănhƠăNguyễn chính th c thừa nhận 
sáu tỉnhăNamăKìălƠăđ t thuộc Pháp? 

A. Hiệpă ớc Nhâm Tut.  

B. Hiệpă ớc Giáp Tut. 

C. Hiệpă ớc Hác-mĕng.  

D. Hiệpă ớc Pa-t -nốt. 

Câu 40.ă (1)ăNg iă lưnhăđ o quan quân triềuăđìnhăchống l i cuộc t n công thành Hà 
Nội lần th  hai (1882) ca quân Pháp là 

A. NguyễnăTriăPh ng.  

B.ăL uăVĩnhăPhúc. 

C. Hoàng Diệu.  

D. Hoàng Tá Viêm. 

Câu 41. (2) Chi n thắng Cầu Gi y lần th  nh t (1873) và lần th  haiă (1883)ăđều là 
chi n công ca lựcăl ng nào? 

A. Dân binh Hà Nội. 

B.ăQuanăquơnăbinhăsĩătriềuăđình. 

C. Quân C  đenăc aăL uăVĩnhăPhúc. 

D. Quân C đenăc aăL uăVĩnhăPhúcăk t h p với quan c a Hoàng Tá Viêm. 

Câu 42. (3) TriềuăđìnhănhƠăNguyễn thừa nhận nền b o hộ c a Pháp trên toàn bộ đ t 
n ớc Việt Nam thông qua hiệpă ớc nào? 



A. Hiệpă ớc Hác-mĕng.  

B. Hiệpă ớc Giáp Tut. 

C. Hiệpă ớc Pa-t -nốt.  

D. Hiệpă ớc Hác-mĕngăvƠăHiệpă ớc Pa-t -nốt. 

Câu 43.ă (2)ăTuyăđưă hoƠnă thƠnhăvề c ăb n công cuộcăbìnhăđịnh Việt Nam, thực dân 
Pháp vẫn gặp ph i sự ph n kháng quyt liệt c a lựcăl ng nào? 

A. Một số quan l iăyêuăn ớc và nhân dân Nam Kì. 

B. Một số quan l i,ăvĕnăthơn,ăsĩăphuăyêuăn ớc và nhân dân trong c n ớc. 

C. Một số quan l iăyêuăn ớc và nhân dân  trung Kì. 

D. Một số quan l i,ăvĕnăthơn,ăsĩăphuăyêuăn ớc  Bắc Kì. 

Câu 44.ă (1)ăNg iăđ ngăđầu phái ch chi n ch  tr ngăchống Pháp trong triềuăđìnhă
Hu  là 

A. Phan Thanh Gin.  

B. vua Hàm nghi. 

C. Tôn Th t Thuy t.  

D. NguyễnăVĕnăT ng. 

Câu 45. (2) Phong trào CầnăV ngădiễn ra sôi nổi  địaăph ngănƠo? 

A. Trung Kì và Nam Kì.  

B. Bắc Kì và Nam Kì. 

C. Bắc Kì và Trung Kì.  

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì. 

Câu 46. (2) Bộ chỉ huy c a phong trào CầnăV ngăđóngă t iă địa bàn thuộc hai tỉnh 
nào? 

A. Qu ngăNgưiăvƠăBìnhăĐịnh.  

B. Qu ng Nam và Qung Trị. 



C. Qu ng Bình và Qung Trị.  

D. Qu ng Trị vƠăHƠăTĩnh. 

Câu 47. (2) Sau khi vua Hàm nghi bị bắt (11 - 1888), phong trào CầnăV ng 

A. ch m d t ho tăđộng. 

B. chỉ ho tăđộng cầm chừng. 

C. vẫn ti p t c,ănh ngăthuăhẹpăđịa bàn  Nam Trung Bộ. 

D. ti p t c ho tăđộng, quy t  dần thành những trung tâm lớn. 

Câu 48.ă(2)ăụănghĩaăc a phong trào CầnăV ngălƠ 

A. c ng cố ch  độ phong ki n Việt Nam. 

B. buộc thực dân Pháp phi trao tr  độc lập  

C. thổi bùng lên ngọn lửaăđ u tranh c uăn ớc trong nhân dân. 

D. t o tiềnăđề cho sự xu t hiệnătrƠoăl uădơnătộc ch  nghĩaăđầu th  kỉ XX. 

Câu 49. (3) Nguyên nhân ch y u dẫn tới sự th t b i c a phong trào CầnăV ngălƠăgì? 

A. Triềuăđìnhăđưăđầu hàng thực dân Pháp. 

B. Phong trào diễn ra r i r c, lẻ tẻ. 

C. Thi uăđ ng lốiălưnhăđ oăđúngăđắn và sự chỉ huy thống nh t. 

D. Thực dân Pháp mnhăvƠăđưăc ng cố đ c nền thống trị  Việt Nam. 

Câu 50.ă(4)ăĐặcăđiểm c a phong trào CầnăV ngălƠ 

A.ăphongătrƠoăyêuăn ớcătheoăkhuynhăh ớng và ý th c hệ phong ki n. 

B.ăphongătrƠoăyêuăn ớcătheoăkhuynhăh ớng dân ch t ăs n. 

C.ăphongătrƠoăyêuăn ớcătheoăkhuynhăh ớng vô sn. 

D.ăphongătrƠoăyêuăn ớc c a các tầng lớp nông dân. 

Câu 51. (3) Cuộc kh iănghĩaă tiêuăbiểu nh t trong phong trào CầnăV ngăcuối th  kỉ 
XIX là 

A. kh iănghĩaăH ngăKhê.  



B. kh iănghĩaăHùngăLĩnh. 

C. kh iănghĩaăBaăĐình.  

D. kh iănghĩaăBưiăSậy. 

Câu 52. (1) Cuộc kh iănghĩaăBưiăSậyădoăaiălưnhăđ o? 

A.ăĐinhăCôngăTráng.  

B. Nguyễn Thiện Thuật. 

C.ăPhanăĐìnhăPhùng.  

D.ăĐinhăGiaăQu . 

Câu 53. (1) Cuộc kh iănghĩaăBaăĐìnhădoăaiălưnhăđ o? 

A. Ph măBƠnh,ăĐinhăCôngăTráng.  

B. Nguyễn Thiện Thuật,ăĐinhăGiaăQu . 

C. Tống Duy Tân, Trần Xuân Son.  

D. Ph m Bành, CầmăBáăTh ớc. 

Câu 54. (1) Cuộc kh iănghĩaăH ngăKhêădoăaiălưnhăđ o? 

A.ăCaoăĐiền và Tống Duy Tân.  

B. Tống Duy Tân và Cao Thắng. 

C.ăPhanăĐìnhăPhùngăvƠăHoƠngăHoaăThám.  

D.ăPhanăĐìnhăPhùngăvƠăCaoăThắng. 

Câu 55.ă(1)ăGiaiăđo n từ nĕmă1885ăđ nănĕmă1888,ănghĩaăquơnăH ngăKhêătập trung 
thực hiện nhiệm v  ch  y u gì? 

A. Tập trung lựcăl ngăđánhăthực dân Pháp. 

B. Chuẩn bị lựcăl ng, xây dựngăc ăs  chi năđ u. 

C. Xây dựng hệ thống chi nălũyăđể chi năđ u. 

D. ChặnăđánhăcácădoƠnăxeăvận t i c a thực dân Pháp. 



Câu 56.ă(2)ăGiaiăđo n từ nĕmă1888 đ nănĕmă1896,ănghĩaăquơnăH ngăKhêătập trung 
thực hiện nhiệm v  gì? 

A. Tập trung lựcăl ngăđánhăPháp. 

B. Chuẩn bị lựcăl ng, xây dựngăc ăs  chi năđ u c aănghĩaăquơn. 

C. Xây dựng hệ thống chi nălũyăđể chi năđ u. 

D. Chi năđ u quy t liệt. 

Câu 57. (2) Cuộc kh iă nghĩaă vũă trangă lớn và kéo dài nht trong phong trào chống 
Pháp cuối th  kỉ XIX - đầu th  kỉ XX là 

A. kh iănghĩaăH ngăKhê. 

B. kh iănghĩaăYênăTh . 

C. kh iănghĩaă  vùng Tây Bắc và h  l uăsôngăĐƠ. 

D. kh iănghĩaăc aăđồng bào Tây Nguyên. 

Câu 58.ă (4)ă Điểm khác ca kh iă nghĩaă Yênă Th  so với các cuộc kh iă nghĩaă trongă
phong trào CầnăV ngălƠ 

A.ăh ng ng chi u CầnăV ng. 

B. chống thực dân Pháp, chống triềuăđìnhănhƠăNguyễn. 

C. là phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc ph m trù phong trào CầnăV ng. 

D. ph n ngătr ớcăhƠnhăđộngăđầu hàng thực dân Pháp ca triềuăđình. 

Câu 59. (2)ăTr ớc cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t, xã hội Việt Nam có hai giai 
c păc ăb n là 

A.ăđịa ch  phong ki n và tiểuăt ăs n.  

B.ăđịa ch  phong ki năvƠăt ăs n. 

C.ăđịa ch  phong ki n và nông dân.  

C. công nhân và nông dân.. 

Câu 60. (2) Giai c p công nhân Việt Nam tậpătrungăđôngănh t  ngành nào? 

A. Khai thác mỏ.  



B.ăĐồnăđiền. 

C. Công nghiệpăđóngătƠu.  

D. Các xí nghiệp ch  bi n. 

Câu 61.ă(2)ăĐầu th  kỉ XX, m cătiêuăđ u tranh ca giai c p công nhân Việt Nam là gì? 

A.ăĐòiăquyền l i kinh t .  

B.ăĐòiăquyền l i giai c p. 

C.ăĐòiăquyền l i dân tộc.  

D.ăĐòiăquyền tự do, dân ch. 

Câu 62. (2) ThựcădơnăPhápăđưă thực hiện chính sách nào ngay từ khi ti n hành công 
cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t  Việt Nam? 

A.ăChínhăsáchă“chiaăđể trị”. 

B.ăChínhăsáchă“dùngăng i Pháp trị ng i Việt”. 

C.ăChínhăsáchă“đồngăhóa”ădơnătộc Việt Nam. 

D.ăChínhăsáchă“kh ng bố trắng”ăđối với nhữngăng i chốngăđối. 

Câu 63. (2) Trong quá trình khai thác thuộcăđịa  Việt nam, thực dân Pháp chú trọng 
vào ngành nào? 

A. Công nghiệp nặng.  

B. Công nghiệp nhẹ. 

C. Khai thác mỏ.  

D. LuyệnăkimăvƠăc ăkhí. 

Câu 64. (2) Giai c p hay tầng lớp nào  Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều th  thu  
và bị khổ cựcătrĕmăbề trong th i gian thực dân Pháp tin hành cuộc khai thác thuộcăđịa 
lần th  nh t? 

A. Tầng lớpăt ăs n dân tộc.  

B. Tầng lớp tiểuăt ăs n. 

C. Giai c p công nhân.  



D. Giai c p nông dân. 

Câu 65. (2) Thành phần xu t thân c a giai c p công nhân Việt Nam ch  y u từ 

A. tầng lớpăt ăs n.  

B. giai c p nông dân. 

C. tầng lớp tiểuăt ăs n.  

D. tầng lớpăđịa ch  nhỏ. 

Câu 66. (3) Hệ qu  lớn nh t trong chính sách cai trị c a thựcădơnăPhápăđối với Việt 
Nam sau cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t là 

A. nền kinh t  phát triển rõ rệt. 

B. công nghiệp phát triển. 

C. c ăc u kinh t  ít nhiều có sự bi n chuyển,ăc ăc u xã hội bi năđổi sâu sắc. 

D.ăphongătrƠoăyêuăn ớc phát triển m nh. 

Câu 67. (2) Qua công cuộc khai thác thuộcă địa lần th  nh t c a thực dân Pháp, 
ph ngăth c s n xu t nào từngăb ớc du nhập vào Việt Nam? 

A.ăPh ng th c s n xu t phong ki n.  

B.ăPh ngăth c s n xu t nhỏ, tự cung tự c p. 

C.ăPh ngăth c s n xu t thực dân.  

D.ăPh ngăth c s n xu tăt ăb n ch  nghĩa. 

Câu 68.ă(2)ăĐể tốiăđaăhóaănguồn l i nhuận, trong cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t 
 Việt Nam, thực dân Pháp vẫnăduyătrìăph ngăth c bóc lột nào? 

A.ăPh ngăth c bóc lộtăt ăb n ch  nghĩa.  

B.ăPh ngăth c bóc lột phong ki n. 

C.ăPh ngăth c bóc lột thực dân.  

D.ăCácăph ngăth c bóc lột tiềnăt ăb n ch  nghĩa. 

Câu 69. (3) Trong cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thực dân Pháp  Việt 
NamăđưălƠmăxu t hiện các giai cp và tầng lớp xã hội mới,ăđóălƠ 



A.ăđịa ch  nhỏ và công nhân.  

B.ăcôngănhơn,ăt ăs n dân tộc và tiểuăt ăs n. 

C.ăcôngănhơn,ănôngădơnăvƠăt ăs n dân tộc.  

D. công nhân, nông dân và tiểuăt ăs n. 

Câu 70. (2) Giai c pănƠoăraăđ iătr ớc cuộc khai thác thuộcăđịa lần th  nh t c a thực 
dân Pháp  Việt Nam và tr  thành lựcăl ngăđôngăđ o c a cách mng? 

A.ăT ăs n dân tộc.  

B. Công nhân. 

C. Nông dân.  

D. Tiểuăt ăs n. 

Câu 71.ă (3)ăVìăsaoăphongătrƠoăđ u tranh ca công nhân Việt Nam trong nhữngănĕmă
đầu th  kỉ XX còn mang nặng tính tự phát? 

A. Vì họ đ uătranhăch aăm nh m ,ăch aăkiênăquy t. 

B. Vì họ đ u tranh chỉ đòiăquyền l i về kinh t . 

C. Vì họ ch aăquanătơmăđ n việcăđ uătranhăđòiăcácăquyền tự do dân ch. 

D. Vì sự đƠnăápădưămanăc a thực dân Pháp. 

Câu 72. (2) Lựcăl ng xã hộiănƠoăđưăti p thu luồngăt ăt ng mới bên ngoài vào Việt 
Namăđầu th  kỉ XX? 

A. Nông dân.  

B. Công nhân. 

C.ăSĩăphuăyêuăn ớc ti n bộ và các tầng lớpănhơnădơnăđôăthị. 

D.ăSĩăphuăyêuăn ớc. 

Câu 73. (2) Nhữngănĕmăcuối th  kỉ XIX - đầu th  kỉ XX,ăt ăt ng ti n bộ từ những 
n ớcănƠoăđưă nhăh ngăđ n Việt Nam? 

A.ăCácăn ớc  khu vựcăĐôngăNamăÁ.  

B. Nhật B n và Trung Quốc. 



C. Anh và Pháp.  

D. năĐộ và Trung Quốc. 

Câu 74. (2) Ý nào không ph i là lí do mà vào nhữngănĕmăđầu th  kỉ XX một số nhà 
yêuăn ớc Việt Nam muốnăđiătheoăconăđ ng c uăn ớc c a Nhật B n? 

A. Nhật B nălƠăn ớcă“đồngăvĕn,ăđồng ch ng”,ălƠăn ớc duy nht  châu Á thoát khỏi số 
phận mộtăn ớc thuộcăđịa. 

B. Sau Ci cách Minh Trị, Nhật B n tr  thƠnhăn ớc t ăb n hùng mnh. 

C. Nhật B năđưăđánhăthắngăđ  quốc Nga (1905). 

D. Nhật B năđề ra thuy tă“Đ iăĐôngăÁ”ănhằm m  rộng nhăh ng  khu vựcăĐôngăÁ,ă
trongăđóăcóăViệt Nam. 

Câu 75. (2) Phan Bội Châu thực hiện ch  tr ngăgi i phóng dân tộc bằngăconăđ ng 
nào? 

A. C i cách kinh t, xã hội. 

B.ăDuyătơnăđể phát triểnăđ tăn ớc. 

C. B o lựcăđể giƠnhăđộc lập dân tộc. 

D.ăĐ u tranh chính trị k t h p vớiăđ uătranhăvũătrang. 

Câu 76. (2) Phan BộiăChơuăvƠăcácăđồng chí c a ông ch tr ngăthƠnhălập Hội Duy tân 
nhằm m căđíchăgì? 

A.ăĐánhăđuổi giặcăPháp,ăgiƠnhăđộc lập, thi t lập chính thể quân ch lập hi n  Việt 
Nam. 

B.ăDuyătơnălƠmăchoăđ tăn ớcăc ng thịnhăđể giƠnhăđộc lập. 

C.ăĐánhăđuổi giặcăPháp,ăđánhăđổ phong ki n, thành lập chính thể cộng hòa. 

D.ăĐánhăđổ ngôi vua, phát triểnălênăt ăb n ch  nghĩa. 

Câu 77.ă(2)ăĐể thực hiện ch  tr ngăcầu viện Nhật B năgiúpăđỡ đánhăPháp,ăPhanăBội 
Chơuăđưătổ ch c phong trào 

A. Duy tân.  

B.ăĐôngădu. 



C. b oăđộng chống Pháp.  

D.ă“Ch năh ngănộiăhóa”. 

Câu 78. (2) T i sao Phan Bội Châu l i quay tr  l i ho tăđộng  Trung Quốc? 

A. Trung Quốc gần với Việt Nam nên dễ dàng về n ớc ho tăđộng. 

B. nhăh ngăt ăt ng c a các cuộc c i cách  Trung Quốc. 

C. Cách mng Tân H i (1911) bùng nổ, triềuăđìnhăMưnăThanhăbị lậtăđổ, Chính ph 
Dân quốcăđ c thành lập, thi hành nhiều chính sách tin bộ. 

D. Do Trung Quốc không phi là thuộcăđịa c a thực dân Pháp. 

Câu 79.ă(3)ăNĕmă1912,ăPhanăBội Châu thành lập Việt Nam Quang phc hội  Qu ng 
Châu (Trung Quốc) nhằm m căđíchăgì? 

A. Tập h p các lựcăl ngăyêuăn ớc c a ViệtăNamăđangăho tăđộng  Trung Quốc. 

B. Chuẩn bị lựcăl ngăđể ti n hành boăđộngăgiƠnhăđộc lập. 

C.ăĐƠoăt oăđộiăngũăcánăbộ,ăđ aăvề n ớc ho tăđộng. 

D.ăĐánhăđuổi giặc Pháp, khôi phcă n ớc Việt Nam, thành lậpă n ớc Cộng hòa Dân 
quốc Việt Nam. 

Câu 80. (2) Việt Nam Quang phc hộiăđưăcóănhững ho tăđộngăgìăđể gây ti ng vang 
trongăn ớc và th c tỉnhăđồng bào? 

A. Tổ ch c tuyên truyền vậnăđộngăđối với quần chúng cách mngătrongăn ớc. 

B. M  lớp hu n luyệnăđộiăngũăcánăbộ t i Qu ng Châu. 

C. Cử ng i bí mật về n ớc trừ khử những tên thựcădơnăđầu sỏ, kể c  Toàn quyền 
Anbe Xarô và nhữngătênătayăsaiăđắc lực. 

D. Ti n hành boăđộngăvũătrangă  trongăn ớc. 

Câu 81. (2) K t qu  ho tăđộng buổiăđầu c a Việt Nam Quang phc hội là 

A. tuyên truyền vậnăđộngăđ c quần chúng nhân dân  trongăn ớc. 

B. m  đ c nhiều lớp hu n luyệnăđộiăngũăcánăbộ t i Qu ng Châu. 

C. khu yăđộngăđ căd ăluậnătrongăvƠăngoƠiăn ớc. 



D.ăkíchăđộngăđ c tinh thầnăyêuăn ớc c a nhân dân ta. 

Câu 82. (2) Cuốiănĕmă1913,ăcáchăm ng Việt Nam tr iăquaăgiaiăđo năkhóăkhĕnălƠădo 

A. thựcădơnăPhápătĕngăc ng kh ng bố tr ớc những ho tăđộng c a Việt Nam Quang 
ph c hội, Phan Bội Châu bị bắt. 

B. ho tăđộng c a Việt Nam Quang phc hộiăkhôngăđ t hiệu qu . 

C. thực dân Pháp câu kt với giới tài phiệt Trung Quốc tr c xu t những thành viên ca 
Việt Nam Quang phc hội. 

D. Việt Nam Quang phc hộiăkhôngăcóăđ ng lối, m c tiêu rõ ràng. 

Câu 83. (2) Nội dung nào thể hiệnăđ ng lối c uăn ớc c a Phan Châu Trinh? 

A. Ti n hành chống Pháp và phong kin dựa vào tầng lớpănhơnădơn,ăgiƠnhăđộc lập dân 
tộc. 

B. Ti n hành ci cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựaăvƠoăPhápăđánhăđổ ngôi vua và 
bọn phong kin h  b i,ăxemăđóălƠăđiều kiện tiên quy tăđể giƠnhăđộc lập. 

C. Dựa vào Nhậtăđể đánhăPhápăgiƠnhăđộc lập dân tộc. 

D. Ti n hành kh iănghĩaăvũătrang,ăkhôiăph căđộc lậpăchoăn ớc Việt Nam. 

Câu 84. (2)ăTrongălĩnhăvực kinh t ,ăPhanăChơuăTrinhăvƠănhómăsĩăphuăti n bộ  Qu ng 
NamăđưăchúăỦăđ n ho tăđộng nào? 

A. Khuy năkhíchăcácăth ngănhơnăđầuăt ăs n xu t, buôn bán. 

B. Vận d ngăph ngăphápăs n xu t mới. 

C. C i t o các công trình thy l i, cung c păn ớcăt ới cho s n xu t nôgn nghiệp. 

D. Phát triển nghề lƠmăv n, thành lập nông hội chuyên việcă sană đồi trồng qu , hồ 
tiêu,ă… 

Câu 85. (2) Trong giáo dc, cuộc vậnăđộngăDuyătơnăđưăchúătrọng 

A.ăthayăđổi nội dung học tập,ăchúăỦăđ năcácălĩnhăvực kho học - kĩăthuật. 

B. ti n hành ci cách giáo dc, d y nhiều nội dung lịch sử,ăvĕnăhọc. 

C. m  tr ng học theo lối mới, d y chữ Quốc ngữ, d y các môn học mới. 

D. sử d ng chữ Nôm, không dy chữ Hán. 



Câu 86. (2) Một ho tăđộngăđộcăđáoătrongălĩnhăvựcăđ i sống c a cuộc vậnăđộng Duy 
tân là 

A. ti n hành cuộc vậnăđộng c i cách trang phc và lối sốngănh ăcắt tóc ngắn, mặc áo 
ngắn, lên án những h  t c phong kin. 

B. ti n hành ci cách về vĕnăhóa,ăđ aăt ăt ngăvĕnăhóaăti n bộ vƠoăđ i sống nhân dân. 

C. xây dựng nềnăvĕnăhóaătruyền thống dân tộc. 

D. khôi ph c nhữngătinhăhoaăvĕnăhóaăbị mai một. 

Câu 87. (3) Trong cuộc vậnăđộngăDuyătơn,ăkhiă t ă t ngăduyătơnăđiăvƠoăquần chúng, 
v t qua khuôn khổ ônăhòa,ăđ aăcuộcăđ u tranh sang hình thc mới nào? 

A.ăPhongătrƠoăđ u tranh chính trị c a quần chúng nhân dân. 

B.ăPhongătrƠoăđ u tranh chính trị k t h p vớiăđ uătranhăvũătrang. 

C. Phong trào chống thu   Trung Kì (1908). 

D.ăPhongătrƠoăĐôngăKinhănghĩaăth c. 

Câu 88.ă (3)ăĐôngăKinhănghĩaă th c là một cuộc vậnăđộngăyêuăn ớc có nội dung ch  
y u là 

A. cuộc vậnăđộng vĕnăhóaălớn,ăđ aăđ tăn ớc thoát khỏi h  t c l c hậu. 

B. cuộc c i cách kinh t ,ăđ aăđ tăn ớc thoát khỏi nghèo nàn lc hậu. 

C. c i cách xã hội,ăđ aăxưăhội phát triển toàn diện. 

D. c iăcáchăvĕnăhóaă- xã hội, gắn liền với giáo d călòngăyêuăn ớc,ăđ u tranh cho dân 
tộc thoát khỏi ách ngoi xâm. 

Câu 89.ă(2)ă“Nhiệm v  c a y u c aăĐôngăD ngălƠăcungăc p cho chính quốcăđ n m c 
tốiăđaănhơnălực, vật lực và tài lựcă…”ălƠătuyênăbố c a 

A. Chính ph  Pháp.  

B. Toàn quyềnăĐôngăD ng. 

C. Chính ph tay sai  ĐôngăD ng.  

D. Chỉ huyăquơnăđội Pháp  Đôngăd ng. 



Câu 90.ă(2)ăĐể ph c v  cho cuộc Chi n tranh th giới th  nh t, thực dân Pháp  Đôngă
D ngăđưăthực hiện chính sách gì? 

A. Khuy n khích nhân dân ta tích cực s n xu t nông nghiệpăđể tĕngănguồnăl ngăthực. 

B.ăTĕngăc ngăđầu t ăs n xu t công nghiệp. 

C.ăTĕngăthu  để tĕngănguồn thu ngân sách. 

D. Bắtănhơnădơnătaăđóngănhiều th  thu ,ămuaăcôngătrái,ăđ aăl ngăthực, nông sn, kim 
lo i sang Pháp. 

Câu 91. (2) Chính sách ca thực dân Pháp  ĐôngăD ngă trongănhữngă nĕmăChi n 
tranh th  giới th  nh tăđưătácăđộng m nhăđ nălĩnhăvực nào? 

A. Kinh t .  

B.ăVĕnăhóa. 

C. Kinh t  - xã hội.  

D. Giáo d c. 

Câu 92. (2) Nền công nghiệp  ĐôngăD ngătrongănhữngănĕmăChi n tranh th giới 
th  nh tăcóăvaiătròănh ăth  nào? 

A. Ph iăgánhăđỡ những tổn th t, thi u h t c a chính quốc. 

B. Có vai trò chính trong việcă bùă đắp những tổn th t, thi u h t do chi n tranh ca 
chính quốc. 

C. Cung cp các mặt hàng thi t y u ph c v  nhu cầu c a chi n tranh. 

D. Tránh sự ph  thuộc vào nền công nghiệp chính quốc. 

Câu 93.ă(2)ăĐể gi i quy tăkhóăkhĕnătrongăviệcătraoăđổi hàng hóa giữaăĐôngăD ngăvƠă
Pháp trong nhữngănĕmăChi n tranh th giới th  nh t,ăt ăb năPhápăđưăđ aăraăgi i pháp 
gì? 

A. Liên k tăđầuăt ăkinhădoanh. 

B. Nới lỏngăđộc quyền,ăchoăt ăb năng i Việtăđ căkinhădoanhăt ngăđối tự do. 

C. Khuy năkhíchăđầuăt ăvốn vào các ngành sn xu t công nghiệp. 

D. Khuy n khích các nghề th  công truyền thống phát triển. 



Câu 94. (3) Nền nông nghiệp  ĐôngăD ngătrongănhữngănĕmăChi n tranh th giới 
th  nh t có sự chuyển bi n ra sao? 

A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp ph c v  chi n tranh. 

B. Chuyển h n sang trồng cây công nghiệp ph c v  chi n tranh. 

C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa. 

D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa. 

Câu 95. (3) Y u tố nƠoă tácă độngă đ n tình hình xã hội Việt Nam trong nhữngă nĕmă
Chi n tranh th giới th  nh t? 

A. Chính sách về kinh t , xã hội c a Pháp  Việt Nam. 

B. Những bi năđộng về kinh t   Việt Nam. 

C. Chính sách ca Pháp và những bi năđộng về kinh t   Việt Nam. 

D. Pháp là một bên tham chin trong Chi n tranh th giới th  nh t. 

Câu 96. (3) Nguyên nhân nào dẫnăđ năđ i sống c a nông dân Việt Nam ngày càng 
bần cùng trong nhữngănĕmăChi n tranh th giới th  nh t? 

A. Pháp chuyểnăsangăđộc canh cây công nghiệp ph c v  chi n tranh. 

B. Không quan tâm phát triển nông nghiệp. 

C. N n bắtă línhăđ aă sangăchi nă tr ng châu Âu, nn chi măđo t ruộngăđ t,ă s uăcaoă
thu  nặng. 

D. H năhán,ălũăl t diễnăraăth ng xuyên. 

Câu 97. (2) Lựcăl ng ch  chốt c a phong trào dân tộc trong nhữngănĕmăChi n tranh 
th  giới th  nh t là 

A.ăt ăs n dân tộc.  

B. tiểuăt ăs n. 

C. công nhân.  

D. công nhân và nông dân. 

Câu 98. (3) Hình th că đ u tranh ca công nhân Việt Nam trong nhữngă nĕmăChi n 
tranh th  giới th  nh t là 



A.ăđ u tranh chính trị.  

B.ăđ u tranh kinh t. 

C.ăđ u tranh kinh t k t h p với b oăđộng.  

D. b oăđộngăvũătrang. 

Câu 99. (2) Hình th căđ u tranh kinh t c a công nhân Việt Nam trong nhữngănĕmă
Chi n tranh th giới th  nh t là 

A. chống cúp phtăl ng.  

B.ăđòiătĕngăl ng. 

C.ăđòiăgi m gi  làm.  

D. chống làm việc quá 12 gi trong ngày. 

Câu 100.ă(3)ăPhongătrƠoăđ u tranh ca công nhân Viẹt Nam trong nhữngănĕmăChi n 
tranh th  giới th  nh tăcóăỦănghĩaăgì? 

A.ăĐánhăd uăb ớc phát triển mới c a phong trào công nhân. 

B. Thể hiện tinh thầnăđoƠnăk t, ý th c kỉ luật c a giai c p công nhân. 

C. Ti p nối truyền thốngăyêuăn ớc c a dân tộc. 

D. Kh ngăđịnh vị trí, vai trò c a công nhân ttrong cuộcăđ u tranh gi i phóng dân tộc. 

Câu 101.ă(3)ăĐối vớiăcácănhƠăyêuăn ớc tiền bối, Nguyễn T tăThƠnhăcóătháiăđộ nh ăth  
nào? 

A. Khâm ph c tinh thầnăyêuăn ớc c a họ. 

B.ăKhôngătánăthƠnhăconăđ ng c uăn ớc c a họ. 

C. Khâm phc tinh thầnăyêuăn ớc,ănh ngăkhôngătánă thƠnhăconăđ ng c uăn ớc c a 
họ. 

D.ăTánăthƠnhăconăđ ng c uăn ớc c a họ. 

Câu 102.ă (2)ăTr ớc những h n ch  c aăkhuynhăh ớng c uăn ớc c aăcácăchíă sĩă yêuă
n ớcăđiătr ớc, Nguyễn T tăThƠnhăđưăcóăquy tăđịnh gì? 

A. Quy tăđịnhăraăn ớcăngoƠiătìmăconăđ ng c uăn ớc mới cho dân tộc. 



B. Tích cực tham gia các hotăđộngăyêuăn ớcăđể tìm hiểu thêm. 

C. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nh  sự giúpăđỡ. 

D. Sang Nga học tập và nh  giúpăđỡ. 

Câu 103. (3) Bối c nh lịch sử nào quytăđịnh việc Nguyễn T tăThƠnhăraăđiătìmăđ ng 
c uăn ớc? 

A. ThựcădơnăPhápăđặt xong ách thống trị trênăđ tăn ớc Việt Nam. 

B. Phong trào kháng chin chống Pháp ca nhân dân phát triển m nh m . 

C.ăCácăt ăt ng c uăn ớc mới theoăkhuynhăh ớng dân ch t ăs n nhăh ng sâu rộng 
đ năn ớc ta. 

D.ăConăđ ng c uăn ớc gi i phóng dân tộc  ViệtăNamăđangăb  tắc,ăch aăcóălối thoát. 

Câu 104. (2) Vì sao Nguyễn T t Thành quytăđịnhăsangăph ngăTơyătìmăđ ng c u 
n ớc? 

A. Vì Pháp là kẻ thù trực ti p c a nhân dân ta. 

B.ăN iăđặt tr  s  c a Quốc t  Cộng s n - tổ ch c ng hộ phongă trƠoăđ u tranh gi i 
phóng dân tộc. 

C.ăĐể tìm hiểuăxemăn ớcăPhápăvƠăcácăn ớc khác làm th nào, rồi tr  về giúpăđồng bào 
mình. 

D.ăN iădiễn ra các cuộc cách mngăt ăs n nổi ti ng. 

Câu 105.ă (2)ăTrongăhƠnhătrìnhătìmăđ ng c uăn ớc, nhận th căđầu tiên c a Nguyễn 
T t Thành, khác vớiăcácănhƠăyêuăn ớcăđiătr ớc là 

A. cần ph iăđoƠnăk t các lựcăl ng c a dân tộcăđể đánhăđuổi thựcădơnăPhápăxơmăl c. 

B.  đơuăbọnăđ  quốc, thựcădơnăcũng tàn bo,ăđộc ác;  đơuăng iălaoăđộngăcũngăbị áp 
b c bóc lột dã man. 

C. cần ph iăđoƠnăk t với các dân tộc bị áp b căđể đ uătranhăgiƠnhăđộc lập. 

D. cần ph iăđoƠnăk t với nhân dân Pháp trong cuộcăđ uătranhăgiƠnhăđộc lập. 

Câu 106. (3) Những ho tăđộngăyêuăn ớcăđầu tiên c a Nguyễn T t Thành  Pháp có 
tác d ng gì? 



A.ăLƠăc ăs  ti p nhận nhăh ng c a Cách mngăthángăM i Nga. 

B. Làm chuyển bi n m nh m  t ăt ng c aăNg i. 

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thầnăyêuăn ớc c a Việt kiều  Pháp. 

D.ăLƠăc ăs  quan trọng để Ng i xác dịnhăconăđ ng c uăn ớcăđúngăđắn cho dân tộc 
Việt Nam. 

Câu 107. (2) Ch  độ phong ki n Việt Nam lâm vào khng ho ng từ th i gian nào? 

A. Th  kỉ XVII.  

B. Th  kỉ XVIII.  

C.ăĐầu th  kỉ XIX.  

D. Giữa th  kỉ XIX. 

Câu 108. (2) Từ đầu th  kỉ XVIIIăđ n giữa th  kỉ XIX, nền kinh t  tiểu nông ca Việt 
Nam bị c n tr  phát triển vì 

A. quan hệ s n xu tăt ăb n ch  nghĩaăch aăhìnhăthƠnh. 

B. gặp ph i tr  lực lớn là ch  độ chi m hữu và bóc lột phong ki n lỗi th i. 

C.ăt ăt ng s n xu t nhỏ, manh mún caăđaăsố nông dân Việt Nam. 

D.ăkĩăthuật canh tác quá lc hậu. 

Câu 109. (2) Giữa th  kỉ XIX, khi ch  độ phong ki n ViệtăNamăđangătrongătìnhătr ng 
kh ng ho ng thì  bên ngoài li xu t hiệnănguyăc ăgìăđeădọa nềnăđộc lập c aăn ớc ta? 

A. Nhà Thanh  Trung Quốcălĕmăleăxơmăl căn ớc ta. 

B. Nhật B nătĕngăc ng các hotăđộng gây nhăh ngăđ n Việt Nam. 

C. Ch  nghĩaăt ăb năph ngăTayăráoări tăbƠnhătr ớng th  lựcăsangăph ngăĐông. 

D. Phong kin Xiêm triển khai k  ho chăbƠnhătr ớng th  lực  ĐôngăNamăÁ. 

Câu 110. (2) Thực dân Pháp triểnăkhaiăơmăm uăxơmă l c Việt Nam thông qua hot 
động nào? 

A.ăĐiều tra, tìm hiểu tình hình Việt Nam trong thi gian dài. 



B. Thông qua hotăđộng c aăcácăgiáoăsĩătrongăHội truyềnăgiáoăn ớc ngoài caăPhápăđể 
thi t lậpăc ăs  về chính trị, xã hội cần thi t. 

C. Mua chuộc quan l i nhà Nguyễn. 

D.ăThôngăquaăcácăth ngănhơnăPhápăđể tìm hiểu tình hình Việt Nam. 

Câu 111.ă(2)ăTr ớcănguyăc ăxơmăl c từ t ăb năph ngăTơy,ăyêuăcầu lịch sử đặt ra là 
gì? 

A. C i cách - duyătơnăđ tăn ớcăđể tự c ng, c i thiệnăđ i sống nhân dân. 

B.ăTĕngăc ng liên k t vớiăcácăn ớc trong khu vựcăđể tĕngătiềm lực. 

C.ă“Đóngăcửa”ăkhôngăgiaoăth ngăvớiăph ngăTơyăđể tránh nhữngătácăđộng tiêu cực. 

D. Thực hiệnăchínhăsáchă“c măđ o”ătriệtăđể. 

Câu 112. (3) Sự kiện liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tn công  cửa biểnăĐƠă
N ng (1858) chng tỏ điều gì? 

A. Quan hệ giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp chm d t. 

B. Pháp chính thc m  cuộc chi nătranhăxơmăl c Việt Nam. 

C. Là ho tăđộng dọnăđ ng, chuẩn bị cho cuộcăxơmăl c Việt Nam c a quân Pháp. 

D. Nhà Nguyễn s  th t b iătr ớc cuộcăxơmăl c c a quân Pháp. 

Câu 113. (3) Nguyên nhân chính khin ViệtăNamăr iăvƠoătayăthực dân Pháp là gì? 

A. Tiềm lực kinh t , quân sự y uăh nănhiều so vớiăt ăb n Pháp. 

B. Nhà Nguyễn thực hiệnăchínhăsáchăđối nội,ăđối ngo i sai lầm, thi uăđ ng lối chỉ 
đ oăđúngăđắn và thi u ý chí quy tătơmăđánhăgiặc. 

C. Nhà Nguyễn không nhậnăđ c sự ng hộ c a nhân dân. 

D. Ngọn c  phong ki năđưălỗi th i,ăkhôngăđ  s c hiệu triệu nhân dân chống Pháp. 

Câu 114. (3) Hiệpă ớc Pa-t -nốtăđưăđánhăd u 

A. triềuăđình nhà Nguyễnăb ớcăđầuăđầu hàng thực dân Pháp. 

B. một phầnăn ớc ta bị bán cho thực dân Pháp. 

C. lần cuối cùng triềuăđìnhănhƠăNguyễn kí hiệpă ớcăđầu hàng thực dân Pháp. 



D. sự đầu hàng hoàn toàn ca triềuăđìnhănhƠăNguyễnătr ớc thực dân Pháp, kt thúc sự 
tồn t i c aănhƠăn ớc phong kin ViệtăNamăđộc lập. 

Câu 115. (2) T i sao sau gầnă40ănĕmă(1858ă- 1896), thực dân Pháp mới thi t lậpăđ c 
nền thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam? 

A.ăTìnhăhìnhăn ớc Pháp có nhiều bi năđộng,ălƠmăgiánăđo n ti nătrìnhăxơmăl c. 

B. Pháp phi tập trung lựcăl ng tranh giành nhăh ng  Trung Quốc vớiăcácăđ  quốc 
khác. 

C. Chúng vp ph i cuộc chi n tranh nhân dân bền bỉ, quy t liệt c a nhân dân ta. 

D. Sự c n tr  quy t liệt c a triềuăđìnhăMưnăThanh. 

Câu 116. (2) MộtăphongătrƠoăđ uătranhăvũătrang chống Pháp ca nhân dân ta diễn ra 
khắp Bắc Kì, Trung Kì nhữngănĕmăcuối th  kỉ XIX là 

A. phong trào CầnăV ng.  

B.ăphongătrƠoă“tị địa”. 

C. phong trào ci cách - duyătơnăđ tăn ớc.  

D. phong trào nông dân Yn Th . 

Câu 117. (3) Nguyên nhân ch y u dẫnă đ n sự th t b i c aă phongă trƠoă yêuă n ớc 
chống Pháp cuối th  kỉ XIX là gì? 

A. Triềuăđìnhăphongăki năđưăđầu hàng hoàn toàn. 

B. Kẻ thùăđưăápăđặtăđ c ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

C. Thi u một lựcă l ng xã hội tiên ti n,ăcóăđ  nĕngă lựcăvƠăđề raăđ ng lốiăđúngăđể 
lưnhăđ o phong trào. 

D. Việt Nam là mộtăn ớc phong kin l c hậu. 

Câu 118. (3) M căđíchăc a Pháp trong công cuộc khai thác thuộcăđịa  Việt Nam cuối 
th  kỉ XIX - đầu th  kỉ XX là 

A.ăkhaiăhóaăvĕnăminhăchoăViệt Nam - mộtăn ớc phong kin l c hậu. 

B. bi n ViệtăNamăthƠnhăn iăcungăc p tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ m tăđể làm giàu 
choăn ớc Pháp. 



C. mang l i nguồn l i cho c  Pháp và Việt Nam. 

D. phát triển kinh t  để xoa dịu mẫu thuẫn xã hội, dân tộc. 

Câu 119. (2) Xã hội ViệtăNamăđầu th  kỉ XX mang tính cht 

A. xã hội thuộcăđịa nửa phong kin.  

B. xã hội thuộcăđịa. 

C. xã hội nửa thuộcăđịa nửa phong kin.  

D. xã hộiăt ăb n ch  nghĩa. 

Câu 120. (2) Lựcă l ngăcóăvaiă tròă tiênăphongă trongăphongă trƠoăyêuăn ớcăđầu th  kỉ 
XX là 

A.ăvĕnăthơn,ăsĩăphuăyêuăn ớc.  

B.ăvĕnăthơn,ăsĩăphuăyêuăn ớc ti n bộ. 

C. công nhân.  

D.ăt ăs n và tiểuăt ăs n. 
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Câu 1: Phongă trƠoă“Đồng Kh i”ăđánhăd uăb ớc phát triển nh y vọt c a cách mng 
miền Nam vì 

A. dẫnăđ n sự raăđ i c a Mặt trận dân tộc gi i phóng miền Nam Việt Nam. 



B. cách mng chuyển từ đ u tranh chính trị sangăđ uătranhăvũătrang. 

C. đưălƠmăth t b iăchínhăsáchă“tố cộng”,ă“diệt cộng”ăc aăMĩ-Diệm. 

D. cách mng chuyển từ th  giữ gìn lựcăl ng sang th ti n công. 

Câu 2: Âmă m uăc ăb n c a chi nă l că“Chi nă tranhăđặc biệt”ăc aăMĩă  miền Nam 
Việt Nam (1961-1965) là 

A. l y chi n tranh nuôi chin tranh. B. đánhănhanhăthắng nhanh. 

C. dùngăng i Việtăđánhăng i Việt. D. đ u tranh ngoi giao k t h p với quân 
sự. 

Câu 3: Tháng 5-1956, thực dân Pháp rút quân khỏi miền Nam Việtă Namă khiă ch aă
hoàn thành trách nhiệm c a mình theo HiệpăđịnhăGi nev ă1954ăvề ĐôngăD ngă lƠă
thực hiện 

A. ngừng bắn, lập l iăhòaăbìnhătrênătoƠnăĐôngăD ng. 

B. việc tập k t, chuyển quân, chuyển giao khu vực. 

C. Tổng tuyển c  thống nh t hai miền Nam – Bắc Việt Nam. 

D. vai trò c a một thành viên y ban Quốc t . 

Câu 4: Ngày 5 – 8 – 1964,ăMĩăchoămáyăbayănémăbomăbắn phá một số n iă  miền Bắc 
sau khi dựng lên sự kiện 

A. “VịnhăTháiăLan”. B. “Vịnh Bắc Bộ”. C. “Đ o Cồn cỏ”. D. “Plơyku”. 

Câu 5: NộiădungănƠoăd ớiăđơyălƠănguyênătắcăt ăt ngăđ cănêuăraătrongăCh ngătrìnhă
hƠnhăđộng c a Việt Nam Quốcădơnăđ ngăvƠoănĕmă1929? 

A. Dân tộc – Dân quyền – Dân sinh. B. Gi i phóng – Độc lập – Dân quyền. 

C. Tự do – Bìnhăđ ng – Bác ái. D. Độc lập – Tự do – H nh phúc. 

Câu 6: Nĕmă1912,ăPhanăBội Châu thành lập Việt Nam Quang phc hội  Qu ng Châu 
(Trung Quốc) nhằm m căđíchăgì? 

A. Tập h p các lựcăl ngăyêuăn ớc c a ViệtăNamăđangăho tăđộng  Trung Quốc. 

B. Chuẩn bị lựcăl ngăđể ti n hành boăđộngăgiƠnhăđộc lập. 

C. Đào t oăđộiăngũăcánăbộ,ăđ aăvề n ớc ho tăđộng. 



D. Đánhăđuổi giặc Pháp, khôi phcăn ớc Việt Nam, thành lậpăn ớc Cộng hòa Dân 
quốc Việt Nam. 

Câu 7: Về chính trị vƠăđối ngo i, trong thập kỉ 90, chính quyềnăB.Clint nătheoăđuổi ba 
m cătiêuăc ăb n c a chi năl c 

A. “Ngĕnăđeăthực t ”. B. “Tr  đũaăồ t”. 

C. “Ph n ng linh ho t”. D. “Camăk t và m  rộng”. 

Câu 8: Trongălĩnhăvực nông nghiệp, từ giữa nhữngănĕmă70ăc a th  kỉ XX, năĐộ đưă
tự túcăđ căl ngăthực nh  ti n hành 

A. cuộcă“cáchăm ngăxanh”. B. cuộcă“cáchăm ng khoa học - kĩăthuật”. 

C. cuộcă“cáchăm ng ch tăxám”. D. cuộcă“cáchăm ng trắng”. 

Câu 9: Mĩăbắtăđầuănóiăđ nă th ngă l ng và chp nhậnăđƠmăphánăvới Việt Nam t i 
Pari từ sau 

A. Cuộc ph n công mùa khô 1966-1967 caăMĩ. 

B. Cuộc ti n công chinăl c 1972 ca ta. 

C. Cuộc ph n công mùa khô 1965-1966 caăMĩ. 

D. Tổng ti n công và nổi dậy T t Mậu Thân 1968 ca ta. 

Câu 10: PhongătrƠoăđ u tranh trong nhữngănĕmă1936ă–1939 là một phong trào mang 
tính ch t 

A. dân ch  nhân dân. B. dân tộc dân ch. 

C. dân ch  thuần túy. D. dân ch  t ăs n. 

Câu 11: Thángă12/1922,ăĐ i hội lần th  nh t các Xô vi tătoƠnăliênăbangăđư 

A. thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội ch  nghĩaăXôăvi t. 

B. thành lập Chính quyền Xô vi tădoăLêăninăđ ngăđầu. 

C. ban hành Chính sách kinh t mới do Lê nin kh iăx ớng. 

D. thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộngăđ t. 

Câu 12: “… Chúng ta thà hi sinh t t c , chứ nh t định không chịu m t nước, nh t 
định không chịu làm nô lệ”.ăĐo n trích dẫn trên nằm trong 



A. TuyênăngônăĐộc lập c aăn ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa. 

B. tác phẩmă“Khángăchi n nh tăđịnh thắng l i”. 

C. L i kêu gọi toàn quốc kháng chin. 

D. L i kêu gọi chốngăMĩăc uăn ớc. 

Câu 13: Biểu hiện ch ng tỏ phong trào cách mng 1930-1931 phát triểnăđ năđỉnh cao 
là 

A. quầnăchúngăvũătrangăkh iănghĩaăvƠăchínhăquyền Xô vi t thành lập. 

B. phongătrƠoăđ u tranh ca quần chúng diễn ra trong phm vi c  n ớc. 

C. các cuộcăđ u tranh caănôngădơnăđ căcôngănhơnăh ng ng. 

D. quầnăchúngăpháănhƠălao,ăđốt huyệnăđ ng. 

Câu 14: Tr ớc Tổng kh iă nghĩaă thángăTámă nĕmă1945,ă hìnhă nh thu nhỏ c aă n ớc 
Việt Nam mớiăđ c thể hiện qua 

A. Khu gi i phóng Việt Bắc. B. Chi n khu Việt Bắc. 

C. Cĕnăc  BắcăS nă– VũăNhai. D. Cĕnăc  địa Việt Bắc. 

Câu 15: “Muốn cứu nước và gi i phóng dân tộc không có con đường nào khác là con 
đường cách mạng vô sn”,ăđơyălƠăk t luận c a Nguyễn Ái Quốc sau khi 

A. tham gia sáng lậpăĐ ng cộng s n Pháp. 

B. đọc Luậnăc ngăvề v năđề dân tộc và thuộcăđịa c a Lê-nin. 

C. gửi b n yêu sách ca nhân dân ViệtăNamăđ n Hội nghị Véc xai. 

D. tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộcăđịa. 

Câu 16: Ng iăđưăchống l i lệnh bãi binh ca triều Nguyễn, quy t tâm cùng nhân dân 
ph t cao lá c  “BìnhăTơyăĐ iăNguyênăsoái”ăkhángăchi n chống thực dân Pháp là 

A. Nguyễn Trung Trực. B. NguyễnăTriăPh ng. 

C. Tr ngăĐịnh. D. Nguyễn Hữu Huân. 

Câu 17: Sau Chin tranh th giới th  nh t, một trật tự th  giới mớiăđ c thi t lập theo 

A. khuôn khổ hệ thống Véc xai – Oaăsinhăt n. B. khuôn khổ Hội nghị Véc xai. 



C. khuôn khổ Hội nghị Oaăsinhăt n. D. khuôn khổ Hội nghị Ianta. 

Câu 18: Điểmăt ngăđồngătrongăđ ng lốiăđổi mới trênălĩnhăvực kinh t  c aăhaiăn ớc 
Trung Quốc và ViệtăNamăđóălƠăđều 

A. coi phát triển nông nghiệp là vị tríăhƠngăđầu. 

B. chuyển nền kinh t  k  ho ch hóa tập trung sang nền kinh t  thị tr ng xã hội ch  
nghĩa. 

C. đổi mới chính trị, xã hộiătr ớcăđổi mới kinh t . 

D. ti n hành thực hiệnăbaăch ngătrìnhăkinhăt  lớn:ăl ngăthực - thực phẩm, hàng 
tiêu dùng và hàng xut khẩu. 

Câu 19: NộiădungănƠoăd ớiăđơyălƠăđiểm giống nhau giữa hai chinăl că“Chi n tranh 
c c bộ”ăvƠă“Việt Nam hóa chinătranh”ăc aăMĩă  miền Nam Việt Nam? 

A. Sử d ng lựcăl ng quân viễnăchinhăMĩăvƠăquơnăđội Sài Gòn. 

B. Ti n hành những cuộcăhƠnhăquơnă“Tìmădiệt”ăvƠă“Bìnhăđịnh”. 

C. Tổ ch c những cuộc hành quân càn quét lớn. 

D. Lo i hình chi nătranhăxơmăl căth cădơnămới. 

Câu 20: Nộiă dungă nƠoăd ớiă đơyăph n ánh thắng l i quan trọngă trênă lĩnhă vực ngo i 
giao c aăn ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa từ đầuănĕmă1950? 

A. LiênăXô,ăcácăn ớc trong phe xã hội ch  nghĩaăcôngănhậnăvƠăđặt quan hệ ngo i 
giao vớiăn ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa. 

B. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào thành lập. 

C. Mĩăcôngănhận Chính ph B oăĐ i. 

D. Pháp công nhậnăn ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa là một quốcăgiaăđộc lập. 

Câu 21: Các quyền dân tộcăc ăb n c a ViệtăNamăđ căcácăn ớc tham dự Hội nghị 
Gi nev ăcôngănhậnăđóălƠ 

A. độc lập, tự do, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ. 

B. độc lập, dân ch, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ. 

C. độc lập, ch  quyền, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ. 



D. độc lập, hòa bình, thống nh t và toàn vẹn lãnh thổ. 

Câu 22: Trong cuộc kháng chin chống thực dân Pháp (1945-1954), chin thắng nào 
c aăquơnăvƠădơnătaăđ c ghi nhậnălƠă“cáiămốc bằngăvƠng,ăn iăghiăd u ch  nghĩaăthực 
dơnălĕnăxuống dốc”? 

A. Chi n thắng trong cuộc Tổng ti n công chinăl căĐôngă- Xuân 1953-1954. 

B. Chi n thắngăĐiện Biên Ph. 

C. Chi n thắng Việt Bắc thu - đôngănĕmă1947. 

D. Chi n thắng Biên giới thu - đôngănĕmă1950. 

Câu 23: VìăsaoănóiăChínhăc ngăvắn tắt c aăĐ ng,ăSáchăl c vắn tắt c aăĐ ngă(đầu 
nĕmă1930)ălƠăC ngălĩnhăchínhătrị đầu tiên c aăĐ ng Cộng s n Việt Nam? 

A. Nêu bậtăđ c những mâu thuẫn c a xã hội. 

B. Xácăđịnh lựcăl ng nòng cốt c a cách mng. 

C. Kh ngăđịnhăđ c những nhiệm v  c ăb n c a cách mng. 

D. Xácăđịnhăđ c các vnăđề chi năl c c a cách mng. 

Câu 24: Từ nửa sau nhữngănĕmă80ăc a th  kỉ XX, Nhật B năđưăv nălênăthƠnhăsiêuă
c ng số một th  giới về 

A. chính trị. B. quân sự. C. tài chính. D. kinh t . 

Câu 25: Đ năđầu nhữngănĕmă70ăc a th  kỉ XX,ăLiênăXôăđiăđầu th  giớiătrongălĩnhăvực 

A. khoa học - kĩăthuật. B. công nghiệpăvũătr . 

C. công nghiệp nặng. D. s n xu t nông nghiệp. 

Câu 26: Sự kiện lịch sử m  đầu kỉ nguyên chinh phcăvũătr  c aăloƠiăng i là 

A. LiênăXôăphóngăconătƠuăvũătr  “Ph ngăĐông”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr  I.Gagarin 
bayăvòngăquanhăTráiăĐ t. 

B. Mĩăphóngăphiăthuyềnăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr  NeilăAmstrongăđặt chân lên Mặt 
Trĕng. 

C. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân to c aăTráiăĐ t. 



D. Trung QuốcăphóngăconătƠuăvũătr  “ThầnăChơuă5”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr  D ngă
L iăVĩăbayăvƠoăkhôngăgian. 

Câu 27:     “Tai nghe súng nổ cái đùng 

tàu Tây lại tới Vũng Thùng bữa qua” 

Cơuăcaădaoătrênăđề cậpăđ n sự kiện nào ca lịch sử Việt Nam th i cậnăđ i? 

A. Nguyễn Trung TrựcăđốtăcháyătƠuă“HiăVọng”ătrênăsôngăVƠmăCỏ Đông. 

B. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tnăcôngăĐƠăN ng. 

C. Quân Pháp tn công cửa biển Thuận An. 

D. Quân Pháp tnăcôngăGiaăĐịnh. 

Câu 28: Đ n cuối thập kỷ 90 c a th  kỉ XX, tổ ch cănƠoăđưătr  thành tổ ch c liên k t 
chính trị - kinh t  lớn nh t hành tinh? 

A. Khối Hiệpă ớc BắcăĐ iăTơyăD ng. B. Hiệp hội các quốcăgiaăĐôngăNamăÁ. 

C. Liên minh Châu Âu. D. Liên Hiệp quốc. 

Câu 29: Trong các nộiădungăd ớiăđơy,ă nội dung nào thể hiện sự khác biệt giữa hai 
hiệpăđịnh:ăGi nev ă1954ăvƠăPariă1973ăvề việc lập l i hòa bình  ĐôngăD ngăvƠăViệt 
Nam? 

A. Về quyền dân tộcăc ăb n c a nhân dân Việt Nam. 

B. Ngừng bắn, trao tr  tùăbinhăvƠădơnăth ng bị bắt. 

C. Quơnăđộiăn ớc ngoài rút quân khỏi Việt Nam. 

D. Thực hiện tập k t, chuyển quân, chuyển giao khu vực. 

Câu 30: Nhân tố quan trọng nh tăđ aăđ n thắng l i mùa xuân1975 ca nhân dân Việt 
Nam trong cuộc kháng chin chốngăMĩ,ăc uăn ớc là 

A. sự lưnhăđ o c aăĐ ng vớiăđ ng lốiăđúngăđắn, sáng to và tự ch . 

B. hậuăph ngămiền Bắcăđưăhỗ tr  đắc lực về s căng i, s c c a cho cuộc chi n 
đ u  miền Nam. 

C. nhân dân ta cầnăcùălaoăđộngăvƠăanhădũngătrongăchi năđ u. 



D. sự đồng tình ng hộ c a các lựcăl ng yêu chuộng hoà bình và tin bộ xã hội 
trên th  giới. 

Câu 31: Một trong những nguyên tắcănƠoăd ớiăđơyăc a tổ ch c Liên h p quốcăđ c 
Đ ngă vƠăNhƠă n ớc ta vận d ng trong thực t  để gi i quy t v năđề BiểnăĐôngă hiện 
nay? 

A. Không can thiệp vào công việc nội bộ c a b tăkìăn ớc nào. 

B. Bìnhăđ ng ch  quyền giữa các quốc gia và quyền tự quy t c a các dân tộc. 

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ vƠăđộc lập chính trị c a t t c  cácăn ớc. 

D. Gi i quy t các tranh chp bằng biện pháp hòa bình. 

Câu 32: Cuộc kh iă nghĩaă tiêuă biểu nh t trong phong trào Cầnă V ngă (cuối th  kỉ 
XIX) là 

A. kh iănghĩaăH ngăKhê. B. kh iănghĩaăBaăĐình. 

C. kh iănghĩaăBưiăSậy. D. kh iănghĩaăHùngăLĩnh. 

Câu 33: Hiệpă ớcăBaliăđánhăd u sự kh i sắc c aăASEANăvìăđưăxácăđịnhăđ c 

A. những nguyên tắcăc ăb n trong quan hệ giữaăcácăn ớc ASEAN. 

B. m c tiêu ho tăđộng c a tổ ch c ASEAN. 

C. vai trò c a tổ ch c ASEAN. 

D. nhiệm v  c ăb n c aăcácăn ớc ASEAN. 

Câu 34: Cho các dữ kiện sau: 

 1. TriềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Nhâm Tut. 

 2. TriềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Hác-mĕng. 

 3. TriềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Pa-t -nốt. 

 4. TriềuăđìnhăHu  kí với Pháp Hiệpă ớc Giáp Tut. 

Hãy sắp x p các sự kiện lịch sử trênătheoăđúngătrìnhătự th i gian. 

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



Câu 35: Ngày 09 - 11 - 1945, lịch sử n ớcătaăđưăđ căđánh d u sự kiệnăỦănghĩaăquană
trọngănƠoăsauăđơy? 

A. N ớc Việt Nam Dân ch Cộngăhòaăđ c thành lập. 

B. Bầu cử Quốc hội và bầu cử Hộiăđồng nhân dân các cp. 

C. Chính ph  Liên hiệp kháng chin thành lập. 

D. B n Hi năphápăđầu tiên c aăn ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòaăđ c Quốc hội 
thông qua. 

Câu 36: Trongăgiaiăđo n từ nĕmă1945ăđ nănĕmă1973,ăMĩăđưăcóănhững ho tăđộng ngo i 
giaoănƠoăgơyăkhóăkhĕnătrực ti păđối với cách mng Việt Nam? 

A. Mĩătriểnăkhaiă“K  ho chăMácsan”ăgiúpăcácăn ớc Tây Âu phc hồi nền kinh t . 

B. Nĕmă1972, Tổng thốngăMĩăNíchx năthĕmăTrungăQuốc và Liên Xô. 

C. Thôngăđiệp c a Tổng thốngăMĩăTrumanăđọc t i Quốc hộiăMĩ. 

D. MĩăvƠă11ăn ớcăph ngăTơyăthƠnhălập tổ ch c Hiệpă ớc BắcăĐ iăTơyăD ng.. 

Câu 37: Nhằm duy trì một trật tự th  giới mới b o vệ quyền l i cho mình,ăcácăn ớc 
thắng trậnăđưăthƠnhălập một tổ ch c quốc t  mới có tên gọi là 

A. Liên h p quốc. B. Hội quốc liên. 

C. Quốc t  cộng s n. D. Hội các dân tộc bị áp b căÁăĐông. 

Câu 38: Ngày 02-9-1945ămưiămưiăđiăvƠoălịch sử Việt Nam là một trong những ngày 
hội lớn nh t, vẻ vang nht c a dân tộcăvìăđóălƠăngƠyăCh  tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng 
tuyên bố với quốc dân và nhân dân th giới 

A. cuộc kh i giành chính quyềnăđưăthắng l i hoàn toàn. 

B. Chính ph  lâm th i thành lập. 

C. Cách mng tháng Tám hoàn toàn thắng l i. 

D. N ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa thành lập. 

Câu 39: Sau Chin tranh th giới th  nh t, mâu thuẫnănƠoăd ớiăđơyălƠămơuăthuẫn ch  
y u trong xã hội Việt Nam? 

A. Mâu thuẫn giữa giai c p công nhân, nông dân vớiăđ  quốcăvƠăđịa ch  tay sai. 



B. Mâu thuẫn giữa giai c p nông dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai. 

C. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai. 

D. Mâu thuẫn giữa giai c p công nhân vớiăđ  quốcăvƠăt ăb n Pháp. 

Câu 40: “Chuẩn bị kh iănghĩaălƠănhiệm v  trung tâm caătoƠnăĐ ng,ătoƠnădơn”ălƠăch  
tr ngăc a 

A. Hội nghị Banăth ng v  Trungă ngăĐ ng (3-1945). 

B. Hội nghị Banăth ng v  Trungă ngăĐ ng (2-1943). 

C. Hội nghị Ban ChpăhƠnhăTrungă ngăĐ ng (5-1941). 

D. Hội nghị Ban ChpăhƠnhăTrungă ngăĐ ng (11-1939). 

 

----------- H T ---------- 

Thíăsinhăkhôngăđ c sử d ng tài liệu. Cán bộ coi thi không gii thích gì thêm. 
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Câu 1: PhongătrƠoăđ uătranhătrongănhữngănĕmă1936ă–1939ălƠămộtăphongătrƠoămangătínhăch t 

A. dơnătộcădơnăch . B. dơnăch ănhơnădơn. 
C. dơnăch ăt ăs n. D. dơnăch ăthuầnătúy. 

Câu 2:ăTrongăcácănộiădungăd ớiăđơy,ănộiădungănƠoăthểăhiệnăsựăkhácăbiệtăgiữaăhaiăhiệpăđịnh:ăGi nev ă
1954ăvƠăPariă1973ăvềăviệcălậpăl iăhòaăbìnhă ăĐôngăD ngăvƠăViệtăNam? 

A. Vềăquyềnădơnătộcăc ăb năc aănhơnădơnăViệtăNam. 
B. Ngừngăbắn,ătraoătr ătùăbinhăvƠădơnăth ngăbịăbắt. 
C. Quơnăđộiăn ớcăngoƠiărútăquơnăkhỏiăViệtăNam. 
D. Thựcăhiệnătậpăk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăvực. 

Câu 3: “… Chúng ta thà hi sinh t t c , chứ nh t định không chịu m t nước, nh t định không chịu 
làm nô lệ”.ăĐo nătríchădẫnătrênănằmătrong 

A. L iăkêuăgọiătoƠnăquốcăkhángăchi n. 
B. L iăkêuăgọiăchốngăMĩăc uăn ớc. 
C. tácăphẩmă“Khángăchi nănh tăđịnhăthắngăl i”. 
D. TuyênăngônăĐộcălậpăc aăn ớcăViệtăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 

Câu 4:ăSựăkiệnălịchăsửăm ăđầuăkỉănguyênăchinhăph căvũătr ăc aăloƠiăng iălƠ 
A. LiênăXôăphóngăconătƠuăvũătr ă“Ph ngăĐông”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăI.Gagarinăbayăvòngă

quanh Trái Đ t. 
B. Mĩăphóngăphiăthuyềnăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăNeilăAmstrongăđặtăchơnălênăMặtăTrĕng. 
C. TrungăQuốcăphóngăconătƠuăvũătr ă“ThầnăChơuă5”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăD ngăL iăVĩăbayă

vào không gian. 
D. LiênăXôăphóngăthƠnhăcôngăvệătinhănhơnăt oăc aăTráiăĐ t. 

Câu 5: Tháng 5-1956,ăthựcădơnăPhápărútăquơnăkhỏiămiềnăNamăViệtăNamăkhiăch aăhoƠnăthƠnhătráchă
nhiệmăc aămìnhătheoăHiệpăđịnhăGi nev ă1954ăvềăĐôngăD ngălƠăthựcăhiện 

A. ngừngăbắn,ălậpăl iăhòaăbìnhătrênătoƠnăĐôngăD ng. 
B. việcătậpăk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăvực. 
C. vaiătròăc aămộtăthƠnhăviênă yăbanăQuốcăt . 
D. Tổngătuyểnăc ăthốngănh tăhaiămiềnăNamă–ăBắcăViệtăNam. 

Câu 6:ăBiểuăhiệnăch ngătỏăphongătrƠoăcáchăm ngă1930-1931ăphátătriểnăđ năđỉnhăcaoălƠ 
A. quầnăchúngăpháănhƠălao,ăđốtăhuyệnăđ ng. 
B. phongătrƠoăđ uătranhăc aăquầnăchúngădiễnăraătrongăph măviăc ăn ớc. 
C. cácăcuộcăđ uătranhăc aănôngădơnăđ căcôngănhơnăh ngă ng. 
D. quầnăchúngăvũătrangăkh iănghĩaăvƠăchínhăquyềnăXôăvi tăthƠnhălập. 

Câu 7:ăNộiădungănƠoăd ớiăđơyălƠănguyênătắcăt ăt ngăđ cănêuăraătrongăCh ngătrìnhăhƠnhăđộngăc aă
ViệtăNamăQuốcădơnăđ ngăvƠoănĕmă1929? 

A. Độcălậpă–ăTựădoă–ăH nhăphúc. B. Dơnătộcă–ăDơnăquyềnă– Dân sinh. 
C. Tựădoă–ăBìnhăđ ngă– Bác ái. D. Gi iăphóngă–ăĐộcălậpă–ăDơnăquyền. 

Câu 8:ăVìă saoănóiăChínhăc ngăvắnă tắtăc aăĐ ng,ăSáchă l că vắnă tắtăc aăĐ ngă (đầuănĕmă1930)ă lƠă
C ngălĩnhăchínhătrịăđầuătiênăc aăĐ ngăCộngăs năViệtăNam? 

A. Xácăđịnhăđ căcácăv năđềăchi năl căc aăcáchăm ng. 
B. Nêuăbậtăđ cănhữngămơuăthuẫnăc aăxưăhội. 
C. Kh ngăđịnhăđ cănhữngănhiệmăv ăc ăb năc aăcáchăm ng. 
D. Xácăđịnhălựcăl ngănòngăcốtăc aăcáchăm ng. 

Câu 9:ăCuộcăkh iănghĩaătiêuăbiểuănh tătrongăphongătrƠoăCầnăV ngă(cuốiăth ăkỉăXIX)ălƠ 
A. kh iănghĩaăH ngăKhê. B. kh iănghĩaăBưiăSậy. 
C. kh iănghĩaăHùngăLĩnh. D. kh iănghĩaăBaăĐình. 
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Câu 1:ăĐ năđầuănhữngănĕmă70ăc aăth ăkỉăXX,ăLiênăXôăđiăđầuăth ăgiớiătrongălĩnhăvực 

A. khoaăhọcă-ăkĩăthuật. B. s năxu tănôngănghiệp. 
C. côngănghiệpăvũătr . D. côngănghiệpănặng. 

Câu 2:ă “Muốn cứu nước và gi i phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách 
mạng vô s n”,ăđơyălƠăk tăluậnăc aăNguyễnăÁiăQuốcăsauăkhi 

A. gửiăb năyêuăsáchăc aănhơnădơnăViệtăNamăđ năHộiănghịăVécăxai. 
B. thamăgiaăsángălậpăĐ ngăcộngăs năPháp. 
C. thamăgiaăthƠnhălậpăHộiăliênăhiệpăcácădơnătộcăthuộcăđịa. 
D. đọcăLuậnăc ngăvềăv năđềădơnătộcăvƠăthuộcăđịaăc aăLê-nin. 

Câu 3: Tháng 5-1956,ăthựcădơnăPhápărútăquơnăkhỏiămiềnăNamăViệtăNamăkhiăch aăhoƠnăthƠnhătráchă
nhiệmăc aămìnhătheoăHiệpăđịnhăGi nev ă1954ăvềăĐôngăD ngălƠăthựcăhiện 

A. Tổngătuyểnăc ăthốngănh tăhaiămiềnăNamă–ăBắcăViệtăNam. 
B. việcătậpăk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăvực. 
C. ngừngăbắn,ălậpăl iăhòaăbìnhătrênătoƠnăĐôngăD ng. 
D. vaiătròăc aămộtăthƠnhăviênă yăbanăQuốcăt . 

Câu 4:ăĐiểmăt ngăđồngătrongăđ ngălốiăđổiămớiătrênălĩnhăvựcăkinhăt ăc aăhaiăn ớcăTrungăQuốcăvƠă
ViệtăNamăđóălƠăđều 

A. đổiămớiăchínhătrị,ăxưăhộiătr ớcăđổiămớiăkinhăt . 
B. coiăphátătriểnănôngănghiệpălƠăvịătríăhƠngăđầu. 
C. chuyểnănềnăkinhăt ăk ăho chăhóaătậpătrungăsangănềnăkinhăt ăthịătr ngăxưăhộiăch ănghĩa. 
D. ti năhƠnhăthựcăhiệnăbaăch ngătrìnhăkinhăt ălớn:ăl ngăthựcă-ăthựcăphẩm,ăhƠngătiêuădùngăvƠă

hƠngăxu tăkhẩu. 
Câu 5:ăNộiădungănƠoăd ớiăđơyăph năánhăthắngăl iăquanătrọngătrênălĩnhăvựcăngo iăgiaoăc aăn ớcăViệtă
NamăDơnăch ăCộngăhòaătừăđầuănĕmă1950? 

A. LiênăXô,ăcácăn ớcătrongăpheăxưăhộiăch ănghĩaăcôngănhậnăvƠăđặtăquanăhệăngo iăgiaoăvớiăn ớcă
ViệtăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 

B. Phápăcôngănhậnăn ớcăViệtăNamăDơnăch ăCộngăhòaălƠămộtăquốcăgiaăđộcălập. 
C. MĩăcôngănhậnăChínhăph ăB oăĐ i. 
D. LiênăminhănhơnădơnăViệtă- Miên -ăLƠoăthƠnhălập. 

Câu 6:ăVềăchínhătrịăvƠăđốiăngo i,ătrongăthậpăkỉă90,ăchínhăquyềnăB.Clint nătheoăđuổiăbaăm cătiêuăc ă
b năc aăchi năl c 

A. “Ngĕnăđeăthựcăt ”. B. “Tr ăđũaăồă t”. 
C. “Ph nă ngălinhăho t”. D. “Camăk tăvƠăm ărộng”. 

Câu 7:ăÂmăm uăc ăb năc aăchi năl că“Chi nătranhăđặcăbiệt”ăc aăMĩă ămiềnăNamăViệtăNamă(1961-
1965) là 

A. đánhănhanhăthắngănhanh. B. l yăchi nătranhănuôiăchi nătranh. 
C. dùngăng iăViệtăđánhăng iăViệt. D. đ uătranhăngo iăgiaoăk tăh păvớiăquơnăsự. 

Câu 8:ăMĩăbắtăđầuănóiăđ năth ngăl ngăvƠăch pănhậnăđƠmăphánăvớiăViệtăNamăt iăPariătừăsau 
A. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1966-1967ăc aăMĩ. 
B. Cuộcăti năcôngăchi năl că1972ăc aăta. 
C. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1965-1966ăc aăMĩ. 
D. Tổngăti năcôngăvƠănổiădậyăT tăMậuăThơnă1968ăc aăta. 

Câu 9:ăChoăcácădữăkiệnăsau: 
 1.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăNhơmăTu t. 
 2.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăHác-mĕng. 
 3.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăPa-t -nốt. 
 4.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăGiápăTu t. 



S ăGIÁOăD CăVÀăĐÀOăT OăĐÀăN NG 
TR NGăTHPTăTHÁIăPHIÊN 

   
 

Đ ăCHệNHăTH C 

Đ ăTHIăTH ăTHPTăQUỐCăGIAăNĔMăH Că2017-2018 
MỌN:ăL CHăS  

Th iăgianălƠmăbƠi:ă50 phút (không kể thời gian giao đề) 
NgƠyăthiă22ăthángă3ănĕmă2018 

 
 
Họătênăthíăsinh:ă……………………………………………….ăSốăbáoădanh:ă…………. 

Mưăđ ă 
642 

 
Câu 1:ăPhongătrƠoă“ĐồngăKh i”ăđánhăd uăb ớcăphátătriểnănh yăvọtăc aăcáchăm ngămiềnăNamăvì 

A. đưălƠmăth tăb iăchínhăsáchă“tốăcộng”,ă“diệtăcộng”ăc aăMĩ-Diệm. 
B. cáchăm ngăchuyểnătừăđ uătranhăchínhătrịăsangăđ uătranhăvũătrang. 
C. cáchăm ngăchuyểnătừăth ăgiữăgìnălựcăl ngăsangăth ăti năcông. 
D. dẫnăđ năsựăraăđ iăc aăMặtătrậnădơnătộcăgi iăphóngămiềnăNamăViệtăNam. 

Câu 2:ăTừănửaăsauănhữngănĕmă80ăc aăth ăkỉăXX,ăNhậtăB năđưăv nălênăthƠnhăsiêuăc ngăsốămộtăth ă
giớiăvề 

A. quơnăsự. B. kinhăt . C. chínhătrị. D. tài chính. 
Câu 3:ăNhằmăduyă trìămộtătrậtă tựăth ăgiớiămớiă b oăvệăquyềnă l iă choămình,ăcácă n ớcă thắngă trậnăđưă
thƠnhălậpămộtătổăch căquốcăt ămớiăcóătênăgọiălƠ 

A. Liênăh păquốc. B. Hộiăquốcăliên. 
C. Quốcăt ăcộngăs n. D. Hộiăcácădơnătộcăbịăápăb căÁăĐông. 

Câu 4:ăChoăcácădữăkiệnăsau: 
 1.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăNhơmăTu t. 
 2.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăHác-mĕng. 
 3.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăPa-t -nốt. 
 4.ăTriềuăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHiệpă ớcăGiápăTu t. 
Hưyăsắpăx păcácăsựăkiệnălịchăsửătrênătheoăđúngătrìnhătựăth iăgian. 
A. 1, 3, 4, 2. B. 1, 4, 2, 3. C. 1, 3, 2, 4. D. 1, 2, 3, 4. 

Câu 5: “… Chúng ta thà hi sinh t t c , chứ nh t định không chịu m t nước, nh t định không chịu 
làm nô lệ”.ăĐo nătríchădẫnătrênănằmătrong 

A. L iăkêuăgọiătoƠnăquốcăkhángăchi n. 
B. L iăkêuăgọiăchốngăMĩăc uăn ớc. 
C. tácăphẩmă“Khángăchi nănh tăđịnhăthắngăl i”. 
D. TuyênăngônăĐộcălậpăc aăn ớcăViệtăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 

Câu 6: Ngày 09 - 11 -ă1945,ă lịchăsửăn ớcătaăđưăđ căđánhăd uăsựăkiệnăỦănghĩaăquanătrọngănƠoăsauă
đơy? 

A. BầuăcửăQuốcăhộiăvƠăbầuăcửăHộiăđồngănhơnădơnăcácăc p. 
B. B năHi năphápăđầuătiênăc aăn ớcăViệtăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căQuốcăhộiăthôngăqua. 
C. Chínhăph ăLiênăhiệpăkhángăchi năthƠnhălập. 
D. N ớcăViệtăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căthƠnhălập. 

Câu 7:ăMĩăbắtăđầuănóiăđ năth ngăl ngăvƠăch pănhậnăđƠmăphánăvớiăViệtăNamăt iăPariătừăsau 
A. Tổngăti năcôngăvƠănổiădậyăT tăMậuăThơnă1968ăc aăta. 
B. cuộcăti năcôngăchi năl că1972ăc aăta. 
C. cuộcăph năcôngămùaăkhôă1966-1967ăc aăMĩ. 
D. cuộcăph năcôngămùaăkhô 1965-1966ăc aăMĩ. 

Câu 8:ăTr ớcăTổngăkh iănghĩaăthángăTámănĕmă1945,ăhìnhă nhăthuănhỏăc aăn ớcăViệtăNamămớiăđ că
thểăhiệnăqua 

A. Khuăgi iăphóngăViệtăBắc. B. Chi năkhuăViệtăBắc. 
C. Cĕnăc ăBắcăS nă–ăVũăNhai. D. Cĕnăc ăđịaăViệtăBắc. 

Câu 9:ăHiệpă ớcăBaliăđánhăd uăsựăkh iăsắcăc aăASEANăvìăđưăxácăđịnhăđ c 
A. m cătiêuăho tăđộngăc aătổăch căASEAN. 
B. vaiătròăc aătổăch căASEAN. 
C. nhiệmăv ăc ăb năc aăcácăn ớcăASEAN. 
D. nhữngănguyênătắcăc ăb nătrongăquanăhệăgiữaăcácăn ớcăASEAN. 

Câu 10:ăBiểuăhiệnăch ngătỏăphongătrƠoăcáchăm ngă1930-1931ăphátătriểnăđ năđỉnhăcaoălƠ 
A. phongătrƠoăđ uătranhăc aăquầnăchúngădiễnăraătrongăph măviăc ăn ớc. 



 


