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I.Tìnhă hìnhă vƠă nhi mă v ă cáchă m ngă n ớcă taă sauă hi pă địnhă Gi -ne-v ă v ă

ĐôngăD ng 
1.ă ămi năB c 
- 10-10-1954,ăquơnătaăti năvƠoăti păqu năHƠăNội. 
- 1-1-1955,ăTWăĐ ng,ăchínhăph ăvƠjăăCTHCMinhătr ăv ăth ăđô. 
- 16-5-1955,ănh ngă línhăPhápăcu iăcùngă rútăkh i,ămi năB căhoƠnă toƠnăgi iă
phóng. 
2.ă ămi năNamă 
- Gi aă 5-1956,ă Phápă rútă h tă quơnă kh iă MNă khiă ch aă tổngă tuyểnă cửă th ngă
nh tă Namă - B c.ă Mƿă thayă chơnă Phápă đ aă Ngôă Đìnhă Di mă lênă n mă chínhă
quy năơmăm uăchiaăc tălơuădƠiăđ tăn ớcăta 
-  N ớcătaăt măchiaălƠmă2ămi n,ăvớiă2ănhi măv ăCMăkhácănhau 
II.ăMi năB căhoƠnăthƠnhăc iăcáchăru ngăđ t,ăkhôiăph căkinhăt ,ăc iăt oă
quanăh ăs năxuơtă(1954-1960). 
1.ă HoƠnă thƠnhă c iă cáchă ru ngă đ t,ă khôiă ph că kinhă t ,ă hƠnă g nă v tă
th ngăchi nătranhă(1954ăậ 1957): 
a.ăHoƠnăthƠnhăc iăcáchăru ngăđ t 
- Trongă2ănĕmă(1954ăậ 1956),ăMBăti năhƠnhă6ăđ tăgi mătô,ă4ăđ tăCCăruộngă
đ tă ă3314ăxưăthuộcă22ătỉnh. 
- Quaă5ăđ tăCCăruộngăđ t,ăđưătịchăthuă81ăv năhaăruộngăđ t,ă10ăv nătrơuăbò,ă
1,8tră nôngă c ă .ă .ă .ă chiaă choă nôngădơn,ă th că hi nă ắNg iă cƠyă cóă ruộng”ă 
G/Căđịaăch ăcĕnăb năbịăxóaăb . 
- Tuyănhiên,ăTaăcũngăph mă1ăs ăsaiălầm,ăkh căph căchoă1957.ădoăv yăỦănghƿaă
th ngăl iăc aăCCăruộngăđ tăvẫnăh tăs cătoălớn. 
b.ăKhôiăph căkinhăt ,ăhƠnăg năv tăth ngăchi nătranhă(đ căthêm) 
2.ăC iăt oăquanăh ăs năxu t,ăb căđ uăphátătri năkinhăt ă- xưăh iă(1958ă- 
1960)(đ căthêm) 
III.Mi năNamăđ uătranhăch ngăch ăđ ăMƿăậ Di m,ăgi ăgìnăvƠăphátătri nă

l căl ngăcáchăm ngăti năt iăắĐ ngăKh i”ă(1954ăậ 1960). 



1.ăĐ uă tranhăch ngăch ăđ ăMƿă - Di m,ăgi ăgìnăvƠăphátă tri nă l că l ngă
cách m ngă(1954ăậ 1959(đ căthêm) 
2.ăPhongătrƠoăắĐ ngăkh i”(1959ăậ 1960): 
a. Nguyên nhân: 
- NĐDi măbanăhƠnhăđ oălu tăđặtăăĐ ngăcộngăs năngoƠiăvòngăphápălu tă(Lu tă
10/59ă(5/1959)),ăth ngătayăgi tăh iăb tăc ăng iăyêuăn ớcănƠo. 
- 1- 1959,ăHộiă nghịă lầnă th ă15ăBCHTWă Đ ngăquy tăđịnhăNDMNăsửăd ngă
b oăl căCMăđánhăđổăchínhăquy năMƿă- Di m. 
- Ph ngăh ớngăc ăb năc aăCMălƠăKNăgiƠnhăchínhăquy năv ătayăNDăbằngă
conăđ ngăđ uătranhăchínhătrịălƠăch ăy uăk tăh păđ uătranhăvũătrang. 
b.ăDi năbi n: 
- PTănộiăd yălẻă tẻă ăVƿnhăTh chă(BìnhăĐịnh),ăB căÁiă(NinhăThu n)ăvƠoă2-
1959,ă ăTrƠăBồngă(Qu ngăNgưi)ă8-1959ăsauăđóălanărộngăkh păMNăthƠnhăcaoă
trƠoăCM,ătiêuăbiểuăvớiăcuộcăắĐồngăkh i”ă ăB năTreăvƠoă17-1-1960,ă ă3ăxưă
thuộcăhuy năM ăcƠy,ălanărộngătoƠnăhuy n,ătỉnh. 
- T ăB năTreălanărộngătoƠnăNamăBộ,ămi năTrungăđ năTơyăNguyên.ăK tăqu ă
pháăvỡă½ăh ăth ngăchínhăquy năthôn,ăxưă ăMi nănam. 
 c. ụănghƿa: 
-  Giángăđònăm nhăm ăvƠoăchínhăsáchăth cădơnămớiăc aăMƿ,ălƠmălungălayăt nă
g căchínhăquy năDi m 
- MTDTGPMNVNăraăđ iă20-12-1960ălưnhăđ oăNDMNăch ngăMƿă- Di m. 
- CMMNăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcông. 
IV.mi năB căxơyăd ngăb căđ uă c ă s ă v tă ch tă ậ kƿă thu tă c aăCNXHă

(1961 ậ 1965). 
1.Đ iăh iăđ iăbi uătoƠnăqu căl năIIIăc aăăĐ ngă(9-1960)   
a.ăHoƠnăc nhăl chăs  
- MBăđangăth ngăl iătrongăc iăt oăvƠăphátătriểnăkinhăt .- MNăcóăb ớcăchuyểnă
sauăắĐồngăkh i” 
  - ĐHăhọpăt ă5ă 10-9-1960,ă ăHƠăNộiăvớiă525ăđ iăbiểu. 
b.ăN iădungă 
 - ĐHă đ ă raă nhi mă v ă chi nă l că c aă CMă c ă n ớcă vƠă NV ă c aă CMă t ngă
mi n: 
  +ăCMXHCNă ăMBăcóăvaiă tròă quy tă địnhănh tă đ iă vớiă s ăPTă c aăCMăc ă
n ớc. 
+ăCMDTDCNDă ăMNăcóăvaiătròăquy tăđịnhătr căti păđ iăvớiăs ănghi păgi iă
phóng MN. 
 +ă CMă 2ă mi nă cóă quană h ă g nă bó,ă tácă động.hoƠnă thƠnhă CMDTDCNDă c ă
n ớc,ăth căhi năhòaăbìnhăth ngănh tăđ tăn ớc. 
  - ĐHăsửaăđi uă l ,ă thôngăquaăk ăho chănhƠăn ớcă5ănĕmă lầnăIă(1961-1965). 
BầuăBCHTWămới- LêăDuẩnălƠmătổngăbíăth . 



c.ụănghƿaă 
- LƠănguồnăánhăsángămớiăchoă toƠnăĐ ng,ă toƠnădơnăXDă th ngă l iăCNXHă ă
MB. 
- Đ uătranhăth căhi năhòaăbìnhăth ngănh tăn ớcănhƠ. 
2.Mi năB căth căhi năk ăho chănhƠăn că5ănĕmă(1961ăậ 1965) 
 a. Ph ngăh ngăvƠănhi măv  
 - MBăl yăXDCNXHălƠmătrọngătơm. 
- Raăs căphátătriểnăcôngănghi păvƠănôngănghi p. 
 - Ti păt căcôngăcuộcăc iăt oăXHCN. 
- C ngăc ăvƠătĕngăc ngăthƠnhăphầnăkinhăt ăqu cădoanh. 
- C iăthi năđ iăs ngăv tăch tăvƠăvĕnăhóaăc aănhơnădơn. 
 -C ngăc ăqu căphòng,ătĕngăc ngătr tăt ăvƠăanăninhăXH.ă 
b.ăThƠnhăt u:ă 
 *ăCôngănghi p:ăĐ că uă tiênăđầuă t ăXD.ăT ă1961ăđ nă1964,ăv năđầuă t ă
XDăc ăb năchoăCNă lƠă48%,ă trongăđóăCNănặngăchi mă80%,ăs nă l ngăCNă
nặngă1965ăătĕngă3ălầnăsoăvớiă1960. 
  *ăNôngănghi p:ăT ă1961ăch ătr ngăXDăh pătácăxưăSXăN2 b căcao:ă 
+ăÁpăd ngăKHăậ KT vào SX N2. 
+ăH ăth ngăth yănôngăphátătriển.  Nhi uăh pătácăxưăđ tăvƠăv tănĕngăsu tă5ăt năthóc/ha. 
  *Th ngănghi p: Qu cădoanhăđ cănhƠăn ớcă uătiênăphátătriểnăchi mălƿnhă
thịătr ng.ă 
 * Giao thông: Đ ngăbộ,ăs t,ăsông,ăhƠngăkhôngăă.ă.ăăđ căc ngăc ătrongăvƠă
ngoƠiăn ớc. 
 * Giáoăd c:ăT ăphổă thôngăđ năđ iăhọcăphátă triểnăm nh.(S ă li uăSGK,ă trgă
229). 
* Yăt :ăChĕmă loăs căkh eăđ căđầuăt ăphátă triển,ăXDăkho ngă6000ăc ăs ,ă
cácălo iăb nhădịchăxóaăb . 
 * Quơnăđ i:ăĐ căXDăthƠnhăđộiăquơnăchínhăquiăvƠăb ớcăđầuătrangăbịăhi nă
đ iăđểăb oăv ăMB,ă ngăhộăMN. 
c.ăH năch ,ăsaiăl m: 
 - Doăt ăt ngăch ăquan,ănóngăvội,ăgiáoăđi u, 
 - Ti nălênăCNXHănhanh,ăm nh,ăv ng. 
 - Đ ăraăcácăm cătiêu,ăchỉătiêuăqúaăcao..ă 
V.Mi n Namăchi năđ uăch ngăchi năl căắchi nătranhăđ căbi t”ăc aăđ ă

qu căMƿă(61ăậ 65). 
1.ăChi năl căắChi nătranhăđ căbi t”ăc aăăđ ăqu cămƿă ămi năNam: 
a.ăHoƠnăc nhăl chăs :ă 
- SauăắĐồngăkh i”ăNDăMNăti păt căĐTăchínhătrịăvớiăĐTăvũătrangăch ngăMƿ-
Di m 



- PTGPDT TG dâng cao, Ken-n -điăđ ăraăCLătoƠnăcầuăắPh nă ngălinhăho t”ă
vƠăchi năl cắchi nătranhăđặcăbi t” ăMNVN 
b.ăỂmăm uăc aăMƿ: 
- Chi nă l că ắchi nă tranhă đặcă bi t”ă lƠă hìnhă th că chi nă tranhă XLă th că dơnă
kiểuă mới,ă đ că ti nă hƠnhă bằngă quơnă độiă tayă sai,ă d ớiă s ă chỉă huy c aă h ă
th ngăắc ăv n”ăMƿ,ăd aăvƠoăvũăkhí,ătrangăbịăkƿăthu t,ăph ngăti năchi nătranhă
c aăMƿ,ănhằmăch ngăl iăcácăL2 CM và ND ta. 
- Âmăm uăc ăb nătrongăchi năl călƠăắdùngăng iăVi tăđánhăng iăVi t”. 
c.ăTh ăđo nă 
- Mƿăđ ăraăắK ăho chăXta-lây ậ Tay-lo”ăvớiănộiădungăch ăy uălƠăbìnhăđịnhă
MNătrongăvòngă18ătháng,ăth căhi n: 
+ăTĕngăc ngăvi nătr ăquơnăs ăchoăDi măg păđôi. 
+ăTĕngănhanhăL2 quơnăđộiăSƠiăGòn. 
+ăTi năhƠnhădồnădơnăl păắ păchi năl c”. 
+ăSửăd ngăphổăbi năcácăchi năthu tămớiăắtr căthĕngăv n”,ăắthi tăxaăv n”. 
+ 8-2-1962,ăTLăbộăchỉăhuyăquơnăs ăMƿăt iăSƠiăGònă(MACV). 
- Cònă ti nă hƠnhănh ngăho tăđộngăpháă ho iăMB,ăphongă t aăbiênăgiới,ă vùngă
biển. 
- K ăho chăGiôn-x nậMác Na-ma-ra:ătĕngăc ngăvi nătr ăquơnăs ,ăổnăđịnhă
chínhă quy nă SƠiă Gòn,ă bìnhă địnhă MNă cóă trọngă điểmă trongă 2ă nĕmă (1964ă ậ 
1965). 
2.ăMi năNamă chi nă đ uă ch ngă chi nă l că ắChi nă tranhă đ că bi t”ă c aă
Mƿ: 
a.ăHoƠnăch nhăt ăch călưnhăđ o: 
- 1-1-1961,ăTrungă ngăc cămi năNamăVi tăNamăTL. 
- 15-2-1961,ăcácăl căl ngăvũătrangăCMăth ngănh tăthƠnhăQuân gi i phóng 
miền Nam. 
b.ăĐánhăb iăcácăk ăho chăc aăMƿ: 
*ăắK ăho chăXta-lâyậTay-lo”ă 
- D ớiăs ălưnhăđ oăc ăĐ ng,ăquơnădơnătaăk tăh păđ uătranhăchínhătrịăvớiăvũă
trang,ănổiăd yăvớiăti năcôngătrênăc ă3ăvùngăchi năl c,ă3ămũiăgiápăcông. 
- Trênămặtă tr năch ngăpháăACLădi nă raă gayăgo,ăquy tă li t,ă cu iă nĕmă1962ă
CMăkiểmăsoátătrênănửaătổngăs ă păvớiăgầnă70%ănôngădơn 
- Quơnăs :ă 
+ăT ă1962,ăquơnădơnătaăđánhătanănhi uăcuộcăcƠnăquétălớnăc aăđịchăvƠoăchi nă
khuăD,ăcĕnăc ăUăMinh,ăTơyăNinh,ăB căvƠăTơyăB căSƠiăGòn. 
+ 2-1-1963,ătaăchi năth ngă păB că(XưăTơnăPhú- CaiăL y- MƿăTho).ă 
- Chínhătr :ă 
+ 8-5-1963,ă2ăv nătĕngăni,ăph tătửăHu ăbiểuătìnhăph năđ iăăc mătreoăc ăPh t 



+ 16-6-1963,ă 70ă v nă quầnă chúngă SƠiă Gònă xu ngă đ ngă biểuă tìnhă ch ngă
Di mălƠmărungăchuyểnăc ăthƠnhăph . 
* K ăho chGiôn-x nậMác Na-ma-ra:  
- T ngăm ngăắ păchi năl c”ăbịăphá,ăăđịchăchỉăcònăkiểmăsoátăđ că3.300ă pă
1964,ă1965ăcònă2.200ă p.ă 
- Phongă trƠoă ĐTă chínhă trịă dơngă caoă ă cácă đôă thịă lớnă nh ă SGă - Hu ă - ĐƠă
N ng. 
- 2-12-1964,ătaăchi năth ngăBìnhăGiưă(BƠăRịa),ăhèă1965ăth ngă ăAnăLưoă
(BìnhăĐịnh),ăBaăGiaă(Q.Ngưi),ăĐồngăSoƠiă(BiênăHòa)ă ắChi nătranhăđặcă
bi t”ăc aăMƿăbịăpháăs n. 

G iăỦăbƠiăt p 
Câu 1.ăConăđ ngăphátătriểnăc ăb năc aăcáchăm ngămi năNamămƠănghịă
quy tăTrungă ngălầnăth ă15ă(1959)ăxácăđịnhălƠ 
A.ăkh iănghƿaăgiƠnhăchínhăquy năv ătayănhơnădơn,ăbằngăl că l ngăchínhătrịă
c aăquầnăchúngălƠăch ăy u,ăk tăh păvớiăl căl ngăvũătrangănhơnădơn. 
B.ăgi ăgìnăvƠăphátătriểnăl căl ngăch ăth iăc . 
C.ă chuyểnă t ă hìnhă th că vũă trangă ch ngă Phápă sangă đ uă tranhă chínhă trịă hoƠă
bìnhăch ngăMỹă- Di m. 
D.ăth căhi năngayăhìnhăth cătổngăti năcôngăvƠănổiăd yăgiƠnhăchínhăquy năv ă
tay nhân dân. 
 
Câu 2.ăĐ că ti nă hƠnhăbằngăquơnăđộiă tayă sai,ăd ớiă s ăchỉăhuyăc aăc ăv nă
quơnăs ăMỹăvƠăd aăvƠoăvũăkhí,ătrangăbịăkƿăthu t,ăph ngăti năchi nătranhăc aă
Mỹ,ăđóălƠ: 
A.ăchi năl căChi nătranhăđặcăbi t. 
B.ăchi năl căChi nătranhăc căbộ. 
C.ăchi năl căVi tăNamăhoáăchi nătranh.ăD.ăChi nătranhămộtăphía 
 
Câu 3.ăăĐặcăđiểmăchínhăc aătìnhăhìnhăn ớcătaăsauăHi păđịnhăGi nev ă1954ă
là 
A.ăđ tăn ớcăbịăchiaăc tăthƠnhăhaiămi năvớiăhaiăch ăđộăchínhătrịăkhácănhauăb i 
nh ngăơmăm uăvƠăth ăđo năc aăMỹă- Di m. 
B.ămi năB căn ớcătaăđ căhoƠnătoƠnăgi iăphóng. 
C.ăPhápărútăquơnăraăkh iămi năB căvƠămi năNamăVi tăNam. 
D.ăPhápăkhôngătổăch căhi pă th ngătổngătuyểnăcửă ăhaiămi năB căvƠăNamă
Vi tăNam. 
 
Câu 4.ăĐoƠnăk tătoƠnădơn,ăđ uătranhăch ngăđ ăqu căMƿăxơmăl căvƠăchínhă
quy nă Ngôă Đìnhă Di m,ă thƠnhă l pă chínhă quy nă cáchă m ngă d ớiă hìnhă th că
nh ngă yăbanănhơnădơnăt ăqu nălƠăch ătr ngăc a: 



A.ăMặtătr nădơnătộcăgi iăphóngămi năNamăVi tăNam. 
B.ăMặtătr nădơnăch ăĐôngăD ng. 
C.ăMặtătr năVi tăMinh. 
D.ăMặtătr năth ngănh tănhơnădơnăph năđ ăĐôngăD ng. 
 
Câu 5.ăNhằmăđẩyălùiăl căl ngăcáchăm ngăraăkh iăcácăxư,ă p,ătáchădơnăkh iă
cách  m ng,ă ti nă tớiă bìnhă địnhă mi nă Namă Vi tă Nam,ă đ ă qu că Mỹă đưă ti nă
hành 
A.ăl pă p chiến lược nhanh chóng bìnhăđịnhămi năNam. 
B.ătĕngănhanhăvi nătr ăquơnăs ăvƠăc ăv năchoăDi m. 
C.ăth căhi năchínhăsáchăt ăcộng,ădi tăcộng.ă 
D.ăđẩyăm nhătƠnăsátănhơnădơn,ătiêuădi tănh ngăng iăkhángăchi năcũ. 
 
Câu 6. Chi năth ngănƠoăch ngăt ăquơnăvƠădơnămi năNamăcóăkh ănĕngăđánhă
b iăhoƠnătoƠnăchi năl căChiến tranh đặc biệt? 
A.ăChi năth ngă păB c. 
B.ăChi năth ngăV năT ng.ă 
C.ăChi năth ngăBìnhăGƿa.ăă 
D.ăChi năth ngăĐồngăXoƠi. 
 
Câu 7.  QuơnăvƠădơnămi năNamăđưălƠmăpháăs năv ăc ăb năchi năl căắChi nă
tranhăĐặcăbi t”ăc aăMỹăvớiăchi năth ng 
A.ăBìnhăGiưă(BƠăRịa). 
B.ă păB că(MỹăTho). 
C.ăAnăLưoă(BìnhăĐịnh). 
D.ăBaăGiaă(Qu ngăNgưi). 
 
Câu 8.  L căl ngăch ăy uăđ căsửăd ngătrongăchi năl căChiến tranh Đặc 
biệt c aăMƿăậ Di mă(1961-1965) là 
A.ăquơnăđộiătayăsai.  
B.ăquơnăvi năchinhăMƿ.  
C.ăc ăv năMƿ. 
D.ăquơnăMƿăvƠăch ăhầu. 
 
Câu 9. Bộămặtănôngăthônămi năB căcóănhi uăthayăđổi,ăkh iăliênăminhăcôngă
nôngăđ căc ngăc ăt ăsau: 
A.ăc iăcáchăruộngăđ tă(1954ăậ 1956). 
B.ăth iăkìăkhôiăph căkinhăt ,ăhƠnăg năv tăth ngăchi nătranh. 
C.ăc iăt oăquanăh ăs năxu tăđ iăvớiăănôngănghi p. 
D.ăgiaiăđo năb ớcăđầuăphátătriểnăkinhăt ă- xưăhội. 



 
Câu 10.  Cóăvaiătròăquy tăđịnhănh tăđ iăvớiăs ăphátătriểnăc aăcáchăm ngăc ă
n ớcă cũngă nh ă đ iă vớiă s ă nghi pă th ngă nh tă đ tă n ớcă trongă khángă chi nă
ch ngăMỹălƠ: 
A.ăh uăph ngămi năB c. 
B.ăcuộcăchi nătranhăgi iăphóngăc aănhơnădơnămi năNam. 
C.ăcuộcă chi nă đ uă ch ngă chi nă tranhăpháă ho iă c aăMỹă c aă nhơnădơnă mi nă
B c. 
D.ăs ăgiúpăđỡăc aăLiênăxôăvƠăTrungăqu c. 
 
Câu 11.  Đánhă d uă b ớcă phátă triểnă nh yă vọtă c aă cáchă m ngă mi nă Namă
chuyểnăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcôngălƠăỦănghƿaăc a 
A.ăphongătrƠoăĐồngăkh iă(1959-1960). 
B. phong trào hoà bình (8/1954). 
C.ăphongătrƠoăch ngăt ăcộngădi tăcộngăc aănhơnădơnămi năNam. 
D.ăphongătrƠoăpháă păchi năl c. 
 
Câu 12. NộiădungănƠoătrongăk ăho chăGiônăx năậ MacăNamaraăch ngăt ăđóă
lƠăb ớcălùiăc aăMƿăsoăvớiăk ăho chăStalayăậ Taylo? 
A.ăBìnhăđịnhăcóătrọngăđiểmămi năNamătrongăvòngăhaiănĕm. 
B.ăTĕngănhanhăvi nătr ăquơnăs ăchoăchínhăquy năSƠiăGòn. 
C.ăĐẩyăm nhăvi căl pă păchi năl c. 
D.ăTĕngănhanhăl căl ngăquơnăđội SƠiăGònăvƠăc ăv năMƿ. 
 
Câu 13. Điểmăkhácăbi t v ăch ătr ng,ăph ngăphápăđ uătranhăc aătaătrongă
khángăchi năch ngăMƿă(1954ăậ 1975)ăsoăvớiăkhángăchi năch ngăPhápă(1945ă
ậ 1954) là 
A.ăti năcôngăđịchătrênăc ă3ăvùngăchi năl că(r ngănúi,ănôngăthônăđồngăbằngă
và cácăđôăthị). 
B.ăk tăh păđ uătranhăchínhătrịăvớiăđ uătranhăvũătrang. 
C.ăchúătrọngăhìnhăth căchi nătranhăduăkích. 
D.ătĕngăc ngăđ uătranhătrênămặtătr năngo iăgiao. 
 
Câu 14. Ch ătr ngăđộcăđáo,ăsángăt oăc aăĐ ngătaă trongăth iăkìăch ngăMƿă
c uăn ớcă(1954ăậ 1975) là 
A.ăti năhƠnhăđồngăth iăcáchăm ngădơnătộcădơnăch ănhơnădơnă ămi năNamăvƠă
cáchăm ngăXư hộiăch ănghƿaă ămi năB c. 
B.ăti năhƠnhăcáchăm ngăXưăhộiăch ănghƿa,ăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăhộiă ămi nă
B c. 



C.ăti năhƠnhăcáchăm ngădơnătộcădơnăch ănhơnădơnă ămi năNam,ă ti nătớiăgi iă
phóngăhoƠnătoƠnămi năNam. 
D.ă tranhă th ă s ă ngă hộ,ă giúpăđỡăc aăcácă n ớcăxưă hộiăch ă nghƿaă vƠăb năbèă
qu căt . 

BĨIă22ăăăăNHỂNăDỂNăăHAIăMI NăTR CăTI P 
CHI NăĐ UăCH NGăĐ ăQU CăMƾăXỂMăL C,NHỂNăDỂNăMI Nă

B CăV AăCHI NăĐ UăV AăS NăXU T 
(1965 ậ 1973) 

I .Chi năđ uăch ngăchi năl căắchi nătranhăc căb ă”c aăđ ăqu căMƿă ă
mi nănamă(1965-1968) 
1.ăChi năl căắChi nătranhăc căb ”ăc aăđ ăqu căMƿă ămi năNam 
a.ăỂmăm uăc aăMƿ: 
- Sauăth tăb iăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”,ăMƿăchuyểnăsangăchi năl că
ắChi nătranhăc căbộ”ă ăMNăvƠăm ărộngăắChi nătranhăpháăho iăắămi năB c. 
- ắChi nă tranhă c că bộ”ă b tă đầuă t ă gi aă 1965,ă lƠă lo iă hìnhă chi nă tranhă XLă
th cădơnămới,ăđ că ti nă hƠnhăbằngăquơnăđộiăMƿ,ăquơnăđồngăminhăc aăMƿ,ă
quơnăđộiăSƠiăGòn,ătrongăđóăquơnăMƿăgi ăvaiătròăquanătrọng,ătĕngănhanhăv ăs ă
l ngăvƠătrangăbịăhi năđ i. 
b.ăTh ăđ an:ă 
- M ăngayă cuộcăhƠnhăquơnă ắtìmă di t”ă vƠoă cĕnă c ăQuơnăgi iă phóngă ăV nă
T ngă(Qu ngăNgưi). 
- M ă2ăcuộcăph năcôngăchi năl cămùaăkhôă1965ăậ 1966, 1966 ậ 1967ăbằngă
lo tăcuộcăhƠnhăquơnăắtìmădi t”ăvƠăắbìnhăđịnh”ăvƠoăắĐ tăthánhăVi tăcộng” 
2.ăChi năđ uăch ngăchi năl căắChi nătranhăc căb ”ăc aăMƿ: 
a.ăQuơnăs :ă“Quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm lược” 
*ăTr năV năT ng:ă 
- Sáng 18-8-1965,ăMƿă huyăđộngă 9000ăquơn,ă 105ă xeă tĕngă vƠă bọcă thép,ă 100ă
máyăbayălênăth ngăvƠă70ăph năl c,ă6ătƠuăchi n,ăm ăcuộcăhƠnhăquơnăvƠoăthônă
V năT ng. 
- Taăcóă1ătrungăđoƠnăch ăl căcùngăquơnăduăkíchăvƠăNDăđịaăph ngăđẩyălùi,ă
lo iă900ăđịch,ăb năcháyă22ăxeătĕng,ăbọcăthép,ăh ă13ămáyăbay. 
- V năT ng,ăm ăđầuăcaoătrƠoăắTìmăMƿămƠăđánh,ă lùngăng yămƠădi t”ă trênă
kh păMN. 
* Mùa khô 1965 ậ 1966: 
- Đ ch:ăHuyăđộngă72ăv năquơnă(Mƿ-đồngăminhă22ăv n),ăm ă450ăcuộcăhƠnhă
quơn,ătrongăđóăcóă5ăcuộcăhƠnhăquơnăắtìmădi t”ălớn,ănhằmăvƠoă2ăh ớngăchính:ă
ĐôngăNamăbộăvƠăLiênăKhuăNĕm,ăvớiăm cătiêuăđánhăb iăch ă l căquơnăgi iă
phóng. 
- Ta: Đưă lo iă104.000ăđịchă(trongăđóăcóă42.000ăMƿ,ă3500ăĐMinh),ăb năr iă
1430ămáyăbay,ă600ăxeătĕng,ăbọcăthép. 



* Mùa khô 1966 ậ 1967:  
- Đ ch:ăHuyăđộngă98ăv năquơnă(Mƿ,ăĐminhăh nă44ăv n),ăm ă895ăcuộcăhƠnhă
quơn,ătrongăđóăcóă3ăcuộcăhƠnhăquơnălớnăắtìmădi T”ăvƠăắbìnhăđịnh”,ălớnănh tă
lƠăcuộcăhƠnhăquơnăGian-x năXi-tiăđánhăvƠoăcĕnăc ăD ngăMinhăChơuă(B că
TơyăNinh),ănhằmătiêuădi tăquơnăch ăl căvƠăc ăquanăđầuănưoăc aăta. 
- Ta: Lo iăkh iă vòngăchi năđ uă151.000ă tên,ă trongăđóăcóă68.000ăquơnăMƿ,ă
5500ăđồngăminh,ăb năr iă1231ămáyăbay. 
b.ăChínhătr :ă 
- ănôngăthôn: Đ ngălênăđ uătranh 
 ch ngăáchăkìmăkẹpăc aăđịch,ăpháăt ngăm ngăắ păchi năl c” 
- ă thƠnhă th : Côngănhơn,ăcácă tầngă lớpăNDă laoăđộngăkhác,ăhọcă sinh,ă sinhă
viên,ăPh tătử,ăbinhăsƿăă.ă.ă.đ uătrangăđòiăMƿărútăv ăn ớc,ăđòiăt ădoădơnăch . 
*ăTácăd ng: +ăVùngăgi iăphóngăđ căm ărộng.ăăăăăăăă 
 +ăUyătínăc aăMTDTGPMNăđ cănơngăcao 
- Cu iă1967,ăcóă41ăn ớc,ă12ătổăch căqu căt ,ă5ătổăch căkhuăv călênăti ngă ngă
hộăCMMN.ă 
3.ăCu căt ngăti năcôngăvƠăn iăd yăt tăM uăThơnă(1968) 
a.ăHoƠnăc nhăl chăs :ă(ăđ căthêm) 
c.ăDi năbi nă(ăđ căthêm) 
c.ăụănghƿa: 
- LƠmă lungă layăỦăchíăXLăc aăquơnăMƿă tuyênăb ăắPhiăMƿăhóa”ăch.ă tranhă
XL. 
- Ch măd tăkhôngăđi uăki năchi nătranhăpháăho iăMB. 

- ChịuăđƠmăphánăvớiătaă ăPa-riăđểăbƠnv ăch măd tăchi nătranh. 
 
II.ăMi năB căv aăchi năđ uăch ngăchi nătranhăpháăho iăl năth ănh tăc aă
Mƿ,ăv aăs năxu tăvƠălƠmănghƿaăv ăh uăph ngă(1965-1968)  
1.ăMƿăti năhƠnhăchi nătranhăkhôngăquơnăvƠăh iăquơnăpháăho iămi năB c: 
  a.ăỂmăm uăc aăMƿ: 
- Pháătì măl căkinhăt ă,ăqu căphòngăvƠăcôngăcuộcăXDCNXHă ăMB c. 
- Ngĕnăchặnănguồnăchiăvi năt ăbênăngoƠiăvƠoăMB c,ăt ăMBăvƠoăMNam. 
- Uyăhi pătinhăthần,ălƠmălungălayăỦăchíăch ngăMƿăc aăNDă2ămi năNamă- B c. 
b.ăTh ăđo n 
- 5-8-1964,ăd ngălênăắs ăki năVịnhăB căbộ”,ăMƿăchoănémăbomăb năpháăMB. 
- 7-2-1965,ăl yăcớă”tr ăđũa”ăquơnăGPMNăt năcôngădoanhătr iăMƿă ăPlơy-Cu  . 
.ăăchínhăth căgơyăraăchi nătranhăpháăho iăMB călầnăI. 
 c.ăDi năbi n: 
- Mƿă huyăđộngă L2 khôngăquơn,ă h iă quơnă gồmă hƠngă nghìnă máyăbayă t iă tơnă
thuộcă50ălo i,ăcóăc ăF111,ăB52ă.ă.ă.ăvƠăcácălo iăvũăkhíăhi năđ i. 



- T pătrungăđánhăvƠoăcácăm cătiêuăquơnăs ,ăcácăđầuăm iăgiaoăthông,ăcácănhƠă
máy,ăxíănghi p,ăhầmăm ,ăcácăcôngătrìnhăth yăl i,ăkhuăđôngădơn,ătr ngăhọc,ă
b nhăvi n,ăchùaăchi nă.ă.ă 
2.ăMi năb căv aăs năxu tăv aăchi năđ uăch ngăchi nătranhăpháăho i,ă
v aăs năxu tăvƠălƠmănghƿaăv ăh uăph ng 
- Vaiătròăh uăph ngăMB 
- Tuy năđ ngăv năchuyểnăchi nă l căB că ậ NamătrênăbộăvƠă venăbiểnăb tă
đầuăkhaiăthôngăt ă5ă-1959. 
  - Trongă4ănĕmă(1965ăậ 1968),ăMBăđ aăh nă30ăv năcánăbộ,ăbộăđộiăvƠoăNam,ă
hƠngăch căt năvũăkhí,ăđ năd c,ăquơnătrangă.ă.ă.choăMN,ăătĕngăg pă10ălầnăsoă
vớiă tr ớcă Gópăphầnăquy tă địnhă vƠoă th ngă l iă c aă quơnădơnăMNăch ngă
chi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăMƿ. 
III.ăchi năđ uăch ngăchi năl căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvƠăắĐôngă
D ngăhóaăchi nătranh”ăc aăđ ăqu căMƿă(1969ăậ 1973). 

1.ăChi nă l căắVi tăNamăhóaăchi nă tranh”ăvƠăắĐôngăD ngăhóaăchi nă
tranh”ăc aăđ ăqu căMƿ: 
a.ăỂmăm u: 
- Chi năl c ắChi nătranhăc căbộ”ăth tăb i,ăđầuă1969ăNíchăS năđ ăraăchi nă
l căắNgĕnăđeăth căt ”ăvƠăchi năl căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvƠăắĐôngă
D ngăhóaăchi nătranh”. 
- Chi năl căắVi tăNamăhóaăchi n 
tranh”ălƠăhìnhăth căCTăXLăth cădơnămới,ăđ căti năhƠnhăbằngăL2 quơnăđộiă
SƠiăGònăch ăy u,ăcóăs ăph iăh păv ăh aă l căvƠăkhôngăquơnăMƿ,ăvẫnădoăMƿă
chỉăhuyăbằngăh ăth ngăc ăv n. 
b.ăTh ăđo n: 
- QuơnăMƿ,ăđồngăminhă rútădầnăkh iăCTăđểăgi măx ngămáuăng iăMƿ,ă t nă
d ngăx ngămáuăng iăVi tăvìăm căđíchă th cădơnămớiăc aăMƿă lƠăơmăm uă
ắDùngăng iăVi tăđánhăng iăVi t”. 
- Quơnă độiă SƠiă Gònă đ că Mƿă sửă d ngă xungă kíchă ă ĐDă đểă m ă rộngă XLă
CPChiaă 1970,ăLƠoă1971,ă th că hi nă ơmă m uă ắDùngăng iăĐDăđánhă ng iă
ĐD”. 
2.ăChi năđ uă ch ngă chi nă l că ắVi tăNamăhóaă chi nă tranh”ăvƠăắĐôngă
D ngăhóaăchi nătranh”ăc aăMƿ 
a.ăChínhătr : 
- 6-6-1969,ăchínhăph ăCMălơmăth iăCộngăhòaăMNVNăraăđ iăđ că23ăn ớcă
cộngănh năvƠ 21ăn ớcăđặtăquanăh ăngo iăgiao. 
- 24-25/4/1970,ă hộiă nghịă c pă caoă 3ă n ớcă ĐDă biểuă thịă quy tă tơmă đoƠnă k tă
ch ngăMƿ. 
 - ăcácăđôăthịăMN,ăphongătrƠoăc aăcácă tầngă lớpăNDănổăraă liênă t c,ă rầmărộă
thuăhútăđôngăđ oăgiớiăttẻăthamăgia. 



- T iăcácăvùngănôngăthôn,ăđồngăbằng,ăr ngănúi,ăvenăthịă.ă.ă.ăquầnăchúngănộiă
d yă ch ngă ắbìnhă định”,ă pháă ắ pă chi nă l c”ă c aă địch,ă m ă rộngă vùngă gi iă
phóng. 
b.ăQuơnăs : 
- T ă30-4  30-6-1970,ăph iăh păquơnădơnăCPCăđưăđ pătanăcuộcăhƠnhăquơnă
XLăCPCăc aă10ăv năquơnăMƿăvƠăquơnăđộiăSG,ălo iă17.000ăđịch,ăgi iăphóngă
đ tăđaiăvớiă4,5ătrădơn. 
- T ă 12-2  23-3-1971,ă ph iă h pă LƠoă đ pă tană cuộcă hƠnhă quơnă mangă tênă
ắLamăS năậ 719”,ădi tă22.000ătênă(QuơnăMƿ,ăng yălƠă4,5ăv n).ă 
3.ăCu căti năcôngăchi năl că1972: 
a.ăHoƠnăc nhăLS 
- B ớcăvƠoă1972,ătaăm ăcuộcăti năcôngăchi năl căt ă30-3ăđánhăvƠoăQu ngă
Trị,ăărồiăphátătriểnăkh păMNătrongă1972. 
b.ăDi năbi n,ăk tăqu  
- Quơnătaăti năcôngăđịchăvớiăc ngăđộăm nh,ăquiămôălớn,ătrênăkh păcácăđịaă
bƠnăchi năl căquanătrọng. 
- Cu iă6-1972,ătaăchọcăth ngă3ăphòngătuy năm nhăc a địchă ăQu ngătrị,ăTơyă
Nguyên,ăĐôngăNamăbộ,ătaălo iăh nă20ăv năđịch,ăgi iăphóngănhi uăđ tăvƠădơn. 
- Sauănh ngăđònăb tăng ,ăMƿăgiúpăng yăph năcôngă l i,ă taă thi tăh i,ăMƿăcònă
tr ăl iăpháăho iăMB. 
c.ăụănghƿa 
- Giángăđònănặngăn ăvƠo chi nă l căắVi tăNamăhóaăchi nă tranh”,ăbuộcăMƿă
ph iătuyênăb ăắMƿăhóa”ătr ăl iăchi nătranhăXL. 
 
IV.ăMi năb căkhôiăph căvƠăphátătri năkinhăt ă - xưăh i,ăchi năđ uăch ngă

chi nătranhăpháăho iăl năIIăc aăMƿă(1969ăậ 1973). 
1.ăMi năB căkhôiăph căvƠăphátătri năkinhăt ă- xưăh iă(khôngăd y) 
2. Mi năB căv aăchi năđ uăch ngăchi nătranhăpháăho iăv aăs năxu tăvƠă
lƠmănghƿaăv ăh uăph ng: 
a.ăMi năB căv aăchi năđ uăch ngăchi năăătranhăpháăho iăv aăs năxu t: 
 *ăV ăphíaăMƿ:ă 
- 16-4-1972, Ních-x nătuyênăb ăchínhăth căgơyăraăcuộcăchi nătranhăpháăho iă
MBălần II, 
- 9-5-1972,ă tuyênă b ă phongă t aă c ngă H iă phòng,ă cácă cửaă sông,ă vùngă biểnă
MB. 
- T ă 18ă đ nă h tă 29-12-1972ă Mƿă m ă cuộcă t pă kíchă chi nă l că bằngă khôngă
quơnăvƠoăHƠăNộiăvƠăH iăPhòng 
- LầnăIIăv ăquiămô,ăt căđộ,ăc ngăđộăđánhăpháăv tăxaălầnăIăđểăt oăth ăm nhă
trênăbƠnăđƠmăphánă ăPa-ri. 
*ăV ăphíaăTa: 



- Vớiăt ăth ăs năsƠngăchi năđ u,ăcácăho tăđộngăSXăkhôngăbịăng ngătr ,ăgiaoă
thôngăđ măb oăthôngăsu t,ăcácăho tăđộngăvĕnăhóa,ăgiáoăd c,ăyă t ăvẫnăđ că
duyătrìăvƠăphátătriển. 
- Đỉnhă caoă ắĐi nă Biênă Ph ă trênă không”ă (18ă 29-12-1972),ă Mƿă t pă kíchă
24/24hăvƠoăHƠăNội,ăH iăPhòngă.ă.ă.ăsửăd ngătrênă700ălầnămáyăbayăB52,ăgầnă
4000ălầnămáyăbayăchi năđ u,ătrútăxu ngăMBă10ăv năt năbomăđ n.ă(ăriêngăHƠă
Nộiă4ăv năt n),ăbằngă5ăq aăbomănguyênătử. 
- K tăq a:ă 
+ Taăđưăb năr iă81ămáyăbayă(34ăB52,ă5ăF111),ăb tăsồngă43ăphiăcôngă(HƠăNộiă
cóă30ămáyăbay,ătrongăđóăcóă23ăB52,ă2ăF111). 
+ă C ă MBă (6-4-1972ă đ nă 15-1-1973),ă b nă r iă 735ă máyă bayă (61ă B52,ă 10ă
F111),ăb năchìmă125ătƠuăchi n,ălo iăhƠngătrĕmăphiăcôngăMƿ. 
-ụănghƿa:ăắĐi năBiênăPh ătrênăkhông”ălƠătr năth ngăquy tăđịnhăc a,ăbuộcăMƿă
tuyênăb ăng ngăh năch ngăpháăMBă15-1-1973ăvƠăkíăhi păđịnhăPa-riă l pă l iă
hòaăbìnhă ăVNă27-1-1973. 
b.ăMi năB căth căhi nănghƿaăv ăh uăph ngăl n: 
- Mi năB căđưă t pă trungă v ă l că vƠă ph ngă ti nă nh nă hƠngă vi nă tr ă t ă bênă
ngoài và chiăvi năchoăMN,ăLƠo,ăCPC. 
- Trongă3ănĕmă(1969ăậ1971),ăhƠngăch căv năthanhăniênăMBăđ căgọiănh pă
ngũ,ă60%ăchoăchi nătr ngăMN,ăLƠo,ăCPC.ăKh iăl ngăv tăch tătĕngăg pă1,6ă
lần. 
- Nĕmă1972,ă thêmă22ăv năthanhăniênăvƠoăchi nă tr ngăĐD,ăkh iă l ngăv tă
ch tătĕngăg pă1,7ălầnăsoăvớiă1971.. 
V.ăHi păđ nhăPa-riănĕmă1973ăv ăch măd tăchi nătranh,ăl păl iăhòaăbìnhă

ăVi tăNam. 
a.ăN iădung:ă(ToƠnăbộătrongăSGK). 
b.ăụănghƿa: 
- LƠăth ngăl iăc aăs ăk tăh păgi aăĐTăchínhătrịăvƠăĐTăngo iăgiao. 
- Mƿăph iăcôngănh năcácăquy năDTăc ăb năcu ăNDăta,ăph iărútăv ăn ớc. 

G iăỦăbƠiăt p 
Câu 1. S ăki nănƠoăc aăquơnădơnătaă ămi năNamătrongăchi năđ uăch ngăMƿă
đưăbuộcăMƿăph iătuyênăb ăắphiăMƿăhóa”ăchi nătranh? 
A.ăChi năth ngăV năT ng. 
B.ăChi năth ngă păB c. 
C.ăChi năth ngăBìnhăGiư. 
D.ăCuộcătổngăti năcôngăvƠănổiăd yăxuơnăM uăThơnă1968. 
 
Câu 2. L căl ngănƠoăgi ăvaiătròăch ăy uătrongăchi năl căắchi nătranhăc că
bộ”ăc aăMƿă ămi năNam? 
A.ăQuơnăđộiăSƠiăGòn. 



B.ăQuơnăđồngăminhăc aăMƿ. 
C.ăQuơnăvi năchinhăMƿ. 
D.ăQuơnăđộiăSƠiăGònăvƠăquơnăđồngăminhăc aăMƿ. 
 
Câu 3. Đ ă qu că Mƿă đưă th că hi nă chi nă l că chi nă tranhă nƠoă trongă nh ngă
nĕmă1969ă- 1973? 
A.ăChi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”. 
B.ăChi năl căắChi nătranhăC căbộ”ă. 
C.ăChi năl căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvƠăắĐôngăD ngăhóaăchi nătranh 
 
Câu 4. NộiădungănƠoăd ớiăđơyăkhông ph iălƠăm căđíchăc aăMƿăkhiăti năhƠnhă
chi nătranhăpháăho iămi năB călầnăth ănh t? 
A.ăPháăti măl căkinhăt ăqu căphòng,ăpháăcôngăcuộcăxơyăd ngăch ănghƿaăxưă
hộiă ămi năB c. 
B.ăNgĕnăchặnăs ăchiăvi năt ăbênăngoƠiăvƠoămi năB c,ăt ămi năB căvƠoămi n 
Nam. 
C.ăBuộcăVi tăNamăph iăkỦăHi păđịnhăPa-riăvớiănh ngăđi uăkho năcóăl iăchoă
Mƿ. 
D.ăUyăhi pătinhăthần,ălƠmălungălayăỦăchíăkhángăchi năch ngăMƿăc aănhơnădơnă
haiămi n. 
 
Câu 5. Th ngăl iănƠoăc aănhơnădơnătaă ămi năNamăbuộcăMƿăph iătuyênăb ăắă
Mƿăhóa”ătr ăl i chi nătranhăxơmăl c? 
A.ăCuộcăTổngăti năcôngăvƠănổiăd yăXuơnăM uăThơnă1968. 
B.ăCuộcăti năcôngăchi năl cănĕmă1972. 
C.ăTr năắĐi năbiênăph ătrênăkhông”ăcu iă1972. 
D.ăCuộcătổngăti năcôngăvƠănổiăd yăXuơnă1975. 
 
Câu 6.  Mƿăchuyểnăsangăth căhi năchi nă l căắchi nă tranhăc căbộ”ă ămi nă
Namăsauăth tăb iănƠo? 
A.ăTr năV năT ng. 
B.ă ătr nă păB c. 
C.ăChi năl căchi nătranhăđặcăbi t 
D.ăChi năl căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”. 
 
Câu 7. L căl ngăch ăy uăđ căMƿăsửăd ngătrongăchi năl căắVi tăNamăhóaă
chi nătranh”ălƠ: 
A. QuânăđộiăSƠiăGòn 
B.ăQuơnăMƿăvƠăĐồngăminhăc aăMƿ 
C.ăQuơnăđồngăminhăvƠăquơnăđộiăSƠiăGòn 



D.ăQuơnăSƠiăGònăvƠăquơnăMƿ. 
 
Câu 8. Th ăđo nănƠoăkhông nằmătrongăchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aă
Mƿă ămi năNam? 
A.ăắTìmădi t” 
B.ăắBìnhăđịnh” 
C.ăM ărộngăchi nătranhăpháăho iăraămi năB c 
D.ăM ărộngăchi nătranhăraătoƠnăĐôngăD ng 
 
Câu 9. VìăsaoăMƿăph iăd ngălênăs ăki năắVịnhăB căBộ”ă(đầuăthángă8/1964)? 
A.ăĐểăthửăs căphòngăv ăc aăl căl ngăH iăquơnămi năB c. 
B.ăĐểăm ăđầuăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
C.ăĐểăl yăcớăgơyăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
D.ăĐểăl yăcớăgi iătrìnhăvớiăqu căhộiăMƿ. 
 
Câu 10. Phòngătuy năquơnăs ănƠoăc aăđịchăđưăbịăquơnătaăchọcăth ngătrongă
cuộcăti năcôngăchi năl cănĕmă1972? 
A.ăQu ngăTrị,ăTơyăNguyên,ăĐôngăNamăBộ. 
B.ăQu ngăTrị,ăHu ,ăĐƠăN ng. 
C.ăQu ngăTrị,ăĐƠăN ng,ăSƠiăGòn. 
D.ăHu ,ăĐƠăN ng,ăSƠiăGòn. 
 
Câu 11. Điểmăkhácă bi tă trongăchi nă l căắăVi tăNamăhóaăchi nă tranh”ăsoă
vớiăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi tălƠ”ăgì? 
A.ăÂmăm uăắl yăchi nătranhănuôiăchi nătranh”. 
B.ăÂmăm uăắdùngăng iăVi tăđánhăng iăVi t”. 
C. Th aăhi păvớiăcácăn ớcălớnăXHCN. 
D.ăÂmăm uăắthayămƠuădaătrênăxácăch t”. 
 
Câu 12. Điểmăgi ngănhauăc ăb năgi aăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”ăvƠă
chi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăMƿă ămi năNamălƠ: 
A.ăĐ uălƠălo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămới 
B.ăĐ uăsửăd ngăquơnăđộiăSƠiăGònălƠăch ăy u 
C.ăĐ căđ ăraăd ớiăđ iătổngăth ngăMƿăKen-n -điăvƠăGiôn-X n. 
D.ăĐ uăm ărộngăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
 
Câu 13. Điểmăgi ngănhauăgi aăchi nă l căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvớiă
cácăchi năl căchi nătranhătr ớcăđóălƠ 
A.ăTìmăcáchăchiaăr ăVi tăNamăvớiăcácăn ớcăXHCN 
B.ăG năắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvớiăăắĐôngăD ngăhóaăchi nătranh” 



C.ăĐ căti năhƠnhăbằngăquơnăđộiătayăsaiălƠăch ăy u,ăcóăs ăph iăh păc aăquơnă
độiăMƿ 
D.ăLƠălo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămớiă ămi năNamănằmătrongă
chi năl cătoƠnăcầuăc aăMƿ. 
 
Câu 14. Điểmăkhácăbi tăv ă th ngă l iăc aăHi păđịnhăPa-riănĕmă1973ăsoăvớiă
Hi păđịnhăGi -ne-v ănĕmă1954ălƠăgì? 
A.ăCôngănh năđộcăl păt ădoăc aănhơnădơnăta. 
B.ăCácăbênătraoătr ătùăbinhăvƠădơnăth ngăbịăb t. 
C. Các bên ng ngăb n,ăch măd tăchi nătranh. 
D.ăCôngănh năđộcăl p,ăch ăquy n,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổăc aăVi tă
Nam. 
 
Câu 15. Đánhăgiáăv ăchi năth ngăV năT ngă(Qu ngăNgưi)ă18.8.1965 
A.ăLƠmăpháăs năchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăăMƿ. 
B.ăCh ngăminhăkh ănĕngăđánhăb iăchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăMƿ 
C.ăM ăraăb ớcăngoặtăc aăcuộcăkhángăchi năch ngăMƿ 
D.ăBuộcăMƿăph iăngồiăvƠoăbƠnăđƠmăphánă ăPari 
 
 BÀI 23  KHỌIăPH CăVĨăPHÁTăTRI NăKINHăT ă- XĩăH IăMI Nă

B C,ăGI IăPHịNGăHOĨNăTOĨNăMI NăNAMă(1973ă
ậ 1975) 

I.ăMi năB căkhôiăph căvƠăphátătri năkinhăt - xưăh i,ăraăs căchiăvi năchoă
mi năNam 

(ăkhôngăd y) 
II.ăMi năNamăđ uătranhăch ngăđ chăắbìnhăđ nhă- l năchi m”,ăt oăth ăvƠă

l căti năt iăgi iăphóngăhoƠnătoƠn. 
*Ch ătr ngăc aăta 
- 7 ậ 1973,ă BCHTWă Đ ngă họpă hộiă nghịă lầnă th ă 21,ă hộiă nghịă nh nă m nhă
trongăb tăc ă tìnhăhìnhănƠoăcũngăph iă ti pă t căconăđ ngăCMăb oă l c,ăph iă
n măv ngăchi năl căti năcông,ăkiênăquy tăđ uătranhătrênăc ă3ămặtătr năquơnă
s ,ăchínhătrị,ăngo iăgiao. 
*ăQuơnăs :ă 
- Cu iă1973,ăkiênăquy tăđánhătr ăđịch,ăbƠoăv ăvùngăgi iăphóng,ăv aăch ăđộngă
m ănh ngăcuộcăti năcôngăđịch,ăm ărộngăvùngăgi iăphóng. 
- Cu iă 1974ă - đầuă 1975,ă taă m ă đ tă ho tă độngă quơnă s ă Đôngă ậ Xuân vào 
h ớngăNamăbộ,ă trọngă tơmă lƠă đồngăbằngă sôngă cửuă Longă vƠăĐôngăNamăbộă
giƠnhăth ngăl iătrongăchi nădịchăđ ng 14 - Ph ớcăLongă(t 12-12-1974 6-
1-1975),ă lo iă 3000ă địch,ă gi iă phóngă đ ngă 14,ă toƠnă tỉnhă Ph ớcă Longă vớiă
50.000 dân. 



III.ăGi iăphóngăhoƠnătoƠnămi nănam,ăgiƠnhătoƠnăvẹnălưnhăth ăt ăqu c 
1.ăCh ătr ng,ăk ăho chăgi iăphóngăMN 
- Cu iă1974ă- đầuă1975,ăsoăsánhăL2 ăMN,ăbộăchínhătrịăTWăĐ ngăđ ăraăk ă
ho chăgi iăphóngăhoƠnătoƠnăMNătrongă2ănĕmă1975ăvƠă1976. 
- Bộăchínhătrịănh năm nh”n uăth iăc ăđ năvƠoăđầuăhoặcăcu iă1975ăthìăl păt că
gi iăphóngăMNătrongă1975”. 
2.ăCu căt ngăti năcôngăvƠăn iăd yăă1975: 
a.ăChi năd chăTơy Nguyênă(t ă4-3  24-3):  
- BộăchínhătrịăTWăĐ ngăquy tăđịnhăchọnăTơyăNguyênălƠmăh ớngăti năcôngă
ch ăy uătrongă1975. 
- 4-3-1975,ătaăđánhănghiăbinhă ăPlơy-cu và Kon-tum. 
- 10-3-1975,ătaăm ămƠnă ăBuônăMaăThuộcăđưăgiƠnhăth ngăl i.ă 
- 12-3-1975,ăđịchăph năcôngănh ngăkhôngăthƠnh,ăquơnăđịchăm tătinhăthần. 
- 14-3-1975,ăNguy năVĕnăThi uăraăl nhărútătoƠnăbộăkh iăTơyăNguyên. 
- 24-3-1975,ătaăgi iăphóngăhoƠnătoƠnăTơyăNguyên. 
*ăụănghƿa: 
- Chuyểnă t ă ti năcôngăchi nă l că ăTơyăNguyênăphátă triểnă thƠnhă tổngă ti nă
côngăchi năl cătrênătoƠnăchi nătr ngăMN. 
b.ăChi năd chăHu ă- ĐƠăN ngă(t ă21ă- 3  29 - 3):  
- Phátă hi năđịchăcoăc mă ăHu ă21-3-1975,ăquơnă taăđánhă th ngăvƠoăcĕnăc ă
địch. 
- 10h 30 25-3-1975,ăquơnătaăti năvƠoăc ăđôăHu . 
- 26-3-1975,ăgi iăphóngătoƠnătỉnhăTh aăThiên.ăCùngăTamăKì,ăQu ngăNgưi,ă
Chu Lai. 
- Sáng 39-3-1975,ăquơnătaă t ă3ăphíaăB c,ăTơy,ăNamăti nă th ngăvƠoă ăđ nă3hă
chi uăchi mătoƠnăbộăĐƠăN ng. 
- Cácă tỉnhă ă venă biểnă mi nă Trung,ă Namă Tơyă Nguyên,ă Namă bộă đ că gi iă
phóng. 
- ụănghƿa:ăGơyătơmălíătuy tăvọngătrongăNg yăquơn; Đ aăcuộcătổngăti năcôngă
vƠănổiăd yălênă1ăb ớcămới 
c.ăChi năd chăH ăChíăMinhă(t ă26ă- 4  30 - 4):  
- 14-4-1975,ă chi nă dịchă gi iă phóngă SƠiă Gònă đ că bộă chínhă trịă quy tă địnhă
mangătênăchi nădịchăHồăChíăMinh. 
- T ă16-4  21-4,ătuy năphòngăth ăPhanăRang,ăXuơnăLộcăbịăpháăvỡ. 
- 18-4-1975,ă tổngă th ngă Mƿă raă l nhă diă t nă h tă ng iă Mƿă kh iă SG.ă 21-4, 
Nguy năvĕnăThi uătuyênăb ăt ăch cătổngăth ng. 
- 17h 26-4-1975,ăchi nădịchăb tăđầu,ă5ăcánhăquơnăt ăcácăh ớngăđánhăvƠoăSG. 
- 10h45 30-4,ă D ngă Vĕnă Minhă (lênă ch că vƠoă 28-4) tuyênă b ă đầuă hƠngă
khôngăđi uăki n. 



- 11hă30ăláăc ăCMătungăbayătrênănócăDinhăĐộcăl p,ăchi nădịchătoƠnăth ng. 
- 2-5-1975,ăcácătỉnhăTơyăNamăbộăGP. 
IV.ăNguyênănhơnăth ngăl i,ăỦănghƿaăl chăs ăc aăcu căkhángăchi năch ngă
Mƿ,ăc uăn că(1954-1975) 
1.Nguyênănhơnăth ng l i: 
a.ăTrongăn c:ă 
- Cóăs ălưnhăđ oăsángăsu tăc aăĐ ng,ăHCMăvớiăđ ngăl iăchínhătrị,ăquơnăs ă
độcăl p,ăt ăch ,ăđúngăđ n,ăsángăt o,ăvớiăph ngăphápăđ uătranhălinhăho t,ăk tă
h păđ uătranhăquơnăs ă- chínhătrịă- ngo iăgiao. 
- NDă2ămi năgiƠuă lòngăyêuăn ớc,ăđoƠnăk tănh tă trí,ă laoăđộngăcầnăcù,ăchi nă
đ uădũngăc m,ăh uăph ngăMBălớnăm nh. 
- S ăph iăh păchi năđ u,ăđoƠnăk tăgiúpăđỡăc aă3ăDTă ăĐD. 
b.ăNgoƠiăn c: 
- S ă đồngă tình,ă ngă hộă vƠă giúpă đỡă c aă Liênă Xô,ă Trungă Qu c,ă cácă n ớcă
XHCN,ăphongătrƠoăNDăMƿ,ăPTGPDTăvƠăcácăL2 CM, hòa bình DC trên TG 
2.ụănghƿaăl chăs  
a.ăTrongăn c:ă 
- Đưăk tăthúcă21ănĕmăch ngăMƿăvƠă30ănĕmăchi nă tranhăgi iăphóngăDT,ăb oă
v ăTổăqu căt ăsauăCMăthángă8-1945. 
- Ch măd tăáchă th ngă trịă c aăCNĐQăvƠăch ăđộăPKă ă n ớcă ta,ă hoƠnă thƠnhă
cuộcăCMDTDCNDăvƠăth ngănh tăđ tăn ớc. 
- M ăraăkỉănguyênăđ tăn ớcăđộcăl p,ăth ngănh t,ăđiălênăCNXH. 
b.ăNgoƠiăn c: 
- Đưătácăđộngăm nhăđ nătìnhăhìnhăn ớcăMƿăvƠăth ăgiới. 
- LƠănguồnăcổăvũă toă lớnăđ iă vớiăphongă trƠoăCMTG,ănh tă lƠăđ iă vớiăphongă
trào GPDT. 

G iăỦăbƠiăt p 
Câu 1. S păx păcácăs ăki năd ớiăđơyătheoătrìnhăt ăth iăgian:ă  1.ăCuộcătổngă
ti năcôngăXuơnăM uăThơn;ăă2.ăChi nădịchăHồăChíăMinh;ăă3.ăChi nădịchăTơyă
Nguyên;ăă4.ăHi păđịnhăPariăđ 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 năth ngănƠoăc aătaătrongănĕmă1975,ăđưăchuyểnăcáchăm ngămi nă
Namăt ăcuộcăti năcôngăchi năl căsangătổngăti năcôngăchi năl c? 
A.ăChi năth ngăPh ớcăLong  
B.ăChi năth ngăTơyăNguyên 
C.ăChi năth ngăHu ă-ĐƠăN ng  



D.ăChi năth ngăQu ngăTrị 
 
Câu 3. Khiăchi nădịchăTơyăNguyên đangădi năraăthìăĐ ngătaăđưăquy tăđịnhă
m ăchi nădịchănƠo? 
A.ăChi nădịchăgi iăphóngăQu ngăTrị.  
B.ăChi nădichăđ ngăs ă14ăPh ớcăLong. 
C.ăChi nădịchăHu -ĐƠăN ng.  
D.ăChi nădịchăHồăChíăMinh. 
 
Câu 4. ắPh iă t pă trungănhanhănh tă l că l ng,ăbinhăkhíăkƿă thu tăvƠă v tăch tă
gi iăphóngămi năNamătr ớcămùaăm aă1975".ăQuy tăđịnhănƠyăraăđ iăkhi 
A.ăchi nădịchăHu ăĐƠăN ngăvƠăchi nădịchăTơyăNguyênăchuẩnăbịăb tăđầu. 
B.ăchi nădịchăTơyăNguyênăvƠăchi nădịchăHu ă- ĐƠăN ngăs păth ngăl i. 
C.ăchi nădịchăTơyăNguyênăvƠăchi nădịchăHu ă- ĐƠăN ngăgiƠnhăth ngăl i. 
D.ăchi nădịchăHồăChíăMinhăvƠăchi nădịchăTơyăNguyênăk tăthúcăth ngăl i. 
 
Câu 5. Chi năth ngănƠoăc ngăc ăthêmăquy tătơmăgi iăphóngămi năNamătrongă
2ănĕmă1975ă- 1976ăc aăBộăChínhătrịă?ă 
A.ăChi năth ng Qu ng Trị.  
B.ăChi năth ngăTơy Nguyên. 
C.ăChi năth ng Ph ớcăLong.  
D.ăChi năth ngăĐƠ N ng. 
 
Câu 6. Hộiă nghịă lầnă th ă 21ă (7/1973)ă c aăBanăCh pă hƠnhăĐ ngă Laoăđộngă
Vi tăNamăkh ngăđịnhăăăăăăăph iăti păt căconăđ ngăb oăl căcáchăm ngălƠădo 
A.ăcácăl căl ngăvũătrangăcáchăm ngămi năNamăđưăphátătriển. 
B.ăđưăcóăl căl ngăchínhătrịăvƠăl căl ngăvũătrangălớnăm nh. 
C.ăMƿăvƠăchínhăquy năSƠiăGònăpháăho iăHi păđịnhăPari. 
D.ăvùngăgi iăphóngăc aăcáchăm ngă ămi năNamăcƠngăbịăthuăhẹp. 
 
Câu 7. Th ngăl iănƠoăc aănhơnădơnătaăđưăm ăraăkỉănguyênăđ tăn ớcăđộcăl p, 
th ngănh tăđiălênăch ănghƿaăxưăhội? 
A.ăCáchăm ngăthángăTámă1945. 
B.ăChi năth ngăĐi năBiênăPh ă(1954). 
C.ăHi păđịnhăGi -ne-v ă1954ăv ăĐôngăD ng. 
D.ăCuộcătổngăti năcôngăvƠănổiăd yăxuơnă1975. 
 
Câu 8. Vi că Tổngă th ngă Mƿă raă l nhă diă t nă h tă ng iă Mƿă kh iă SƠiă Gòn 
(18/4/1975)ăch ngăt ăđi uăgì? 
A.ăChínhăquy năSƠiăGònăb tăđầuăkh ngăho ng 



B.ăChínhăquy năSƠiăGònăđưăs păđổăhoƠnătoƠn. 
C.ăS ăsaăsútătộtăđộăv ămặtătinhăthần,ăỦăchíătrongănộiăbộăMƿăvƠăchínhăquy nă
Sài Gòn. 
D.ăChínhăquy năSƠiăGònăđưăđầuăhƠngăvôăđi uăki n. 
 
Câu 9. Chi năth ngăđ ngăs ă14ăPh ớcăLongăkhông kh ngăđịnhănộiădungă
nƠoăsauăđơy? 
A.ăQuơnăđộiăSƠiăGònăđưăb tăl c 
B.ăS ăcanăthi pătr ăl iăbằngăquơnăs ăc aăMƿăr tăh năch . 
C.ăMƿăđưăhoƠnătoƠnăt ăb ăchi nătranhăxơmăl căVi tăNam. 
D.ăS ălớnăm nhăvƠăkh ănĕngăth ngălớnăc aăquơnăta. 
 
Câu 10. Nguyênănhơnăquy tăđịnhăđ aătớiăth ngăl iăc aăcuộcăkhángăchi nă
ch ngăMƿ,ăc uăn ớcălƠăgì? 
A.ăNhơnădơnătaăcóătruy năth ngăyêuăn ớc. 
B.ăCóăh uăph ngămi năB căv ngăch c. 
C.ăCóăs ălưnhăđ oăđúngăđ năvƠăsángăsu tăc aăĐ ng. 
D.ăCóăs ăgiúpăđỡăc aăcácăn ớcăxưăhộiăch ănghƿa. 

---- CH NGăV.  VI TăNAMăT ăNĔMă1975ăĐ NăNĔMă2000 
TI Tă46ă- BÀI 24. VI TăNAMăTRONGăNĔMăĐ U 

SAUăTH NGăL IăC AăCU CăKHÁNGăCHI NăCH NGăMƾăC Uă
N CăNĔMă1975 

I.ăTỊNHăHỊNHăHAIăMI NăB Căậ NAM SAU 1975. 
1.ăTìnhăhìnhămi năB c: 
- Tr iăquaăh nă20ănĕmă(1954-1975),ăCMXHCN,ăMBăđ tăđ cănh ngăthƠnhă
t uă toă lớnă vƠă toƠnă di n,ă đưă XDă đ că c ă s ă v tă ch tă ậ kƿă thu tă bană đầuă
CNXH. 
- CTăpháăho iă2ălầnăc aăĐQăMƿăđưătƠnăpháănặngăn ,ăgơyăh uăq aălơuădƠiăđ iă
vớiăMBălƠmăch măđ năvƠiă3ăk ăho chă5ănĕm. 
2.ăTìnhăhìnhămi năNam: 
- MNăđ căhoƠnătoƠnăgi iăphóng,ăMƿă- Ng yăs păđổ,ăđưăđểăl iănhi uăh uăq aă
nặngăn ănh ălƠngăm căbịătƠnăphá,ăruộngăđ tăbịăb ăhoang,ăch tăđộcăhóaăhọc,ă
côngănhơnăth tănghi p,ăng iămùăch ănhi u.ă.ă.ă 
- MNăcóăn năkinhăt ăphátătriểnătheoăh ớngăTBăsongămangătínhăch tăc aăn nă
kinhăt ăN2 l căh u. 
II.ăKH CăPH CăH UăQ AăCHI NăTRANH,ăKHỌIăPH CăVĨăPHÁTă

TRI NăKINHăT ă- XĩăH Iă ăHAIăMI NăĐ TăN C. 
(Khôngăd y) 
III.ă HOĨNă THĨNHă TH NGă NH Tă Đ Tă N Că V ă M Tă NHĨă

N Că(1975ăậ 1976). 



1.ăHoƠnăthƠnhăth ngănh tăđ tăn c: 
- Hộiănghịă lầnă th ă24ăBCHTWăĐ ngă(9-1975),ăđ ăraănhi măv ăhoƠnăthƠnhă
th ngănh tăđ tăn ớcăv ămặtănhƠăn ớc. 
- T ă15ă 21-11-1975,ăHộiănghịăHi păth ngăchínhătrịăth ngănh tăđ tăn ớcă
đ cătổăch căt iăSƠiăGòn. 
- 25-4-1976,ă ă tổngă tuyểnă cửă bầuă Qu că hộiă chungă đ că ti nă hƠnhă trongă c ă
n ớc. 
- T ă24-6  3-7-1976,ăqu căhộiăn ớcăVNăth ngănh tă - Qu căhộiăkhóaăVI,ă
họpăkìăđầuătiênăt iăHƠăNội.,ăthôngăqua: 
+Chínhăsáchăđ iănộiăvƠăđ iăngo iăc aăn ớcăVNăth ngănh t. 
+ă ăQuy tă địnhă tênă n ớcă lƠăCộngă hoƠăXHCNVNă (t ă 2-7-1976),ăQu că huy,ă
Qu căkì,ăQu căca,ăth ăđôălƠăHƠăNội,ăthƠnhăph ăSƠiăGònăđổiătênăTPăHCM. 
+ăBầuăcácăc ăquan,ăch că v ă lưnhăđ oăcaoănh tăc aă nhƠăn ớc,ăbanăd ă th oă
hi năpháp. 
`+ăTh căhi nănh ngănhi măv ăc aăCMăXHCNătrongăph măviăc ăn ớc. 
2ăăỦănghƿa: 
- Hoàn thành thngănh tăđ tăn ớcăv ămặtăNhƠăn ớcăt oănênănh ngăđi uăki nă
đểăphátăhuyăs căm nhătoƠnădi năđ tăn ớcăđểăc ăn ớcăđiălênăCNXH. 
- Đểăb oăv ăTổăqu căvƠăm ărộngăquanăh ăvớiăcácăn ớcătrênăTG. 
- 20-9-1977,ălƠăthƠnhăviênăth ă149ăc aăLiênăh păqu c. 

G iăỦăbƠiăt p 
Câu 1. Sauăđ iăth ngămùaăXuơnă1975,ănhi măv ăc păthi tăhƠngăđầuăc aăc ă
n ớcătaălƠ 
A.ăkh căph căh uăqu ăchi nătranhăvƠăphátătriểnăkinhăt . 
B.ăổnăđịnhătìnhăhìnhăchínhătrị,ăxưăhộiă ămi năNam. 
C.ăth ngănh tăđ tăn ớcăv ămặtăNhƠăn ớc. 
D.ăm ărộngăquanăh ăgiaoăl uăvớiăcácăn ớc. 
 
Câu 2.ăThu năl iăc ăb nănh tăc aăđ tăn ớcăsauă1975ălƠ 
A.ănhơnădơnăph năkh iăvớiăchi năth ngăv aăgiƠnhăđ c. 
B.ăcóămi năB căxơyăd ngăXHCN,ămi năNamăhoƠnătoƠnăgi iăphóng 
C.ăđ tăăn ớcăđ căđộcăl p,ăth ngănh t. 
D.ăcácăn ớcăXHCNăti păt că ngăhộ 
 
Câu 3.ăKỳăhọpăth ănh tăQu căhộiăkhóaăVIăn ớcăVi tăNamăth ngănh tăquy tă
địnhătênăn ớcălƠ 
A.ăCộngăhòaăxưăhộiăch ănghƿaăVi tăNam. 
B.ăVi tăNamădơnăch ăcộngăhòa. 
C.ăVi tăNamăCộngăhòa. 
D.ăVi tăNamăđộcăl păđồngăminh. 



 
Câu 4.ăTh ngăl iănƠoăđưăt oănênănh ngăđi uăki năchínhătrịăc ăb năđểăphátă
huyăs căm nhătoƠnădi năc aăđ tăn ớc,ănh ngăđi uăki năthu năl iăđểăc ăn ớcă
điălênăCNXHăvƠăm ărộngăquanăh ăvớiăcácăn ớcătrênăth ăgiới? 
A.ăTh ngăl iăc aăvi căkỦăHi păđịnhăPa-ri 1973. 
B.ăTh ngăl iăc aăđ iăth ngămùaăXuơnă1975. 
C.ăTh ngăl iăc aăvi căhoƠnăthƠnhăth ngănh tăđ tăn ớcăv ămặtăNhƠăn ớc. 
D.ăVi tăNamăgiaănh păLiênăh păqu c. 
 
Câu 5.ăĐơuălƠăkhóăkhĕnăc ăb nănh tăc aăđ tăn ớcăsauă1975? 
A.ăN năđóiăhoƠnhăhƠnhăkh păn i. 
B.ăBọnăph năđộngătrongăn ớcăngócăđầuăd y 
C.ă95%ădơnăs ămùăch . 
D.ăH u qu ăc aăchi nătranhăvƠăCNTDămớiăMƿăđểăl iăr tănặngăn . 
 
Câu 6. Ngày 20 ậ 9 ậ 1977,ăn ớcătaătr ăthƠnhăthƠnhăviênăth ă149ăc aătổă
ch cănƠo? 
A. ASEAN. 
B. WTO. 
C.ăLiênăh păqu c. 
D. APEC. 
 
Câu 7.ăHộiănghịănƠoăđưăđ ăraănhi măv ăhoƠnăthƠnhăth ngănh tăđ tăn ớcăv ă
mặtăNhƠăn ớc? 
A.ăHộiănghịăHi păth ngăchínhătrịătổăch căt iăSƠiăGòn. 
B.ăHộiănghịălầnăth ă24ăBCHăT ăĐ ngă(9ăậ 1975). 
C.ăHộiănghịălầnăth ă21ăBCHăT ăĐ ngă(7ăậ 1973). 
D.ăHộiănghịăT ălầnăth ă15. 
 
Câu 8.ăT iăsaoăph iăth ngănh tăđ tăn ớcăv ămặtăNhƠăn ớc? 
A. Vì chínhăquy năSƠiăGònăs păđổ. 
B.ăĐápă ngănguy năvọngăc aănhơnădơnăc ăn ớc. 
C.ăĐ tăn ớcăđ căhòaăbình. 
D.ăĐ tăn ớcăđ căth ngănh tăv ălưnhăthổ,ăsongă ămỗiămi năvẫnătồnăt iăhìnhă
th cătổăch cănhƠăn ớcăkhácănhau. 
 
Câu 9.ăSauămùaăXuơnă1975,ănguy năvọngătìnhăc măthiêngăliêngăc aănhơnă
dơnă2ămi năNamăậ B călƠ 
A.ăgi iăphóngăhoƠnătoƠnămi năNam. 
B.ămongămu năcóămộtăchínhăph ăth ngănh t. 



C.ăti năhƠnhăCMXHCNătrênăc ăn ớc. 
D.ăgiaănh păcácătổăch căqu căt . 
 
Câu 10.ăHưyăs păx păs ăki năsauătheoătrìnhăt ăth iăgian:ă1.ăHộiănghịălầnăth ă
24ăBCHăT ăĐ ng;ăă2.ăHộiănghịăHi păth ngăchínhătrịăth ngănh tăđ tăn ớc;ăă
3.ăQu căhộiăkhóaăVIăn ớcăVi tăNamăth ngănh tăhọpăkỳăđầuătiên;ăă4.ăTổngă
tuyểnăc aăbầuăQu căhộiăchungăc ăn ớc. 
A. 1,3,2,4. 
B. 1,2,3,4. 
C. 1,2,4,3. 
D. 2,1,3,4. 

BÀI 26. Đ TăN CăTRểNăăĐ NG 
Đ IăM IăĐIăLểNăCNXHă(1986ăậ 2000) 

Câu 1. Đ iăhộiălầnăth ăVIIăc aăĐ ngăcộngăs năVi tăNamălƠăđ iăhộiăc a 
A.ăCôngăcuộcăđổiămới 
B.ăCôngăcuộcăb oăv ăTổăqu c. 
C.ăCôngăcuộcăxơyăd ngăCNXH. 
D.ăCôngăcuộcăxơyăd ngăn năvĕnăhóaădơnătộc. 
 
Câu 2. Trọngătơmăđổi mớiăđ tăn ớcădoăĐ iăhộiă lầnă th ăVIăc aăĐ ngăcộngă
s năVi tăNamăđ ăraălƠ: 
A.ăĐổiămớiăn năkinhăt ăvƠăQu căphòng. 
B.ăĐổiămớiăv ăkinhăt ăvƠăvĕnăhóa. 
C.ăĐổiămớiăv ăkinhăt ăvƠăchínhătrị. 
D.ăĐổiămớiăv ăkinhăt ăvƠăđ iăngo i. 
 
Câu 3. Ch ătr ngăđổiămớiăc aăĐ iăhộiăĐ ngălầnăth ăVIălƠăgì? 
A.ă uătiênăphátătriểnăcôngănghi pănặngătrênăc ăs ăphátătriểnăcôngănghi păvƠă
côngănghi pănhẹ. 
B.ăTh căhi năcôngănghi păhóa,ăđi năđ iăhóaăđ aăs ănghi păđổiămớiăđ tăn ớcă
ti nălên. 
C.ăPhátă triểnăkinhă t ă hƠngăhóaă nhi uă thƠnhăphần,ăv năđộngă theoăc ăch ă thịă
tr ngăcóăs ăqu nălỦăc aănhƠăn ớc. 
D.ăKh căph căsaiălầm,ăkhuy tăđiểm,ăđ aăđ tăn ớcăv tăquaăkh ngăho ngăđẩyă
m nhăcáchăm ngăXHCNăti nălên. 
 
Câu 4. Nh ngăm cătiêuăkinhăt ămƠătoƠnăĐ ng,ătoƠnădơnătaăth căhi nătrongăk ă
ho chă5ănĕmă(1986-1990) là: 
A.ăCôngănghi p,ănôngănghi păvƠădịchăv . 
B.ăCôngănghi p,ănôngănghi păvƠăkinhăt ăđ iăngo i. 



C.ăL ngăth c,ăth căphẩm,ăhƠngătiêuădùngăvƠăhƠngăxu tăkhẩu. 
D.ăL ngăth c,ăth căphẩm 
 
Câu 5. Khóăkhĕn,ăy uăkémăc nătr ăđ ngăl iăđổiămớiăđ căxemănh ăắgiặcă
nộiăxơm”ălƠăgì? 
A.ăKinhăt ăm tăcơnăđ i,ăl măphátă ăm căđộăcao. 
B.ăLaoăđộngăthi uăvi călƠm,ăhi uăqu ăn năkinhăt ăth p. 
C.ă Đ iă s ngă c aă mộtă bộă ph nă nhơnă dơnă khóă khĕn,ă vĕnă hóaă cóă nh ngă mặtă
xu ngăc p. 
D.ăTìnhătr ngăthamăô,ăthamănhũng,ăch aăđ căchặnăđ ng. 
 
Câu 6. K tăqu ăquanătrọngănh tăc aăcôngăvi căđổiămớiăgiaiăđo nă1986-1990 
là: 
A.ăL ngăth căth căphẩm. 
B.ăHƠngăhóaătrênăthịătr ng. 
C.ăKinhăt ăđ iăngo i. 
D.ăKi măch ăđ cămộtăb ớcăđƠăl măphát. 
 
Câu 7. Đ iăhộiăVIăc aăĐ ngăđưăđ ăraăch ătr ng: 
A.ăXơyăd ngănhƠăn ớcăXHCN. 
B.ăXơyăd ngănhƠăn ớcăphápăquy năXHCN. 
C.ăXơyăd ngănhƠăn ớcăcáchăm ngăXHCN. 
D.ăXơyăd ngănhƠăn ớcădơnăch ăXHCN. 
 
Câu 8. ĐồngăchíănƠoăđ căđ iăhộiăVIăc aăĐ ngăbầuălƠmăTổngăbíăth : 
A.ăLêăDuẫn. 
B.ăĐổăM i. 
C.ăNôngăĐ căM nh. 
D.ăNguy năVĕnăLinh. 
 
Đápăán 
 
Bài 21 
câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 A A A A A A A A A A A A A A 
Bài 22 
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 D C C C B C A D C A C A D D B 
 
 



Bài 23 
câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 A B C C C C D C C C 
Bài 24 
câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bài 26 
câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 A C C C D A B D   
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Câu 1.  Đánhă d uă b ớcă phátă triểnă nh yă vọtă c aă cáchă m ngă mi nă Namă
chuyểnăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcôngălƠăỦănghƿaăc a 
A.ăphongătrƠoăĐồngăkh iă(1959-1960). 
B. phong trào hoà bình (8/1954). 
C.ăphongătrƠoăch ngăt ăcộngădi tăcộngăc aănhơnădơnămi năNam. 
D.ăphongătrƠoăpháă păchi năl c. 
 
Câu 2. NộiădungănƠoătrongăk ăho chăGiônăx năậ MacăNamaraăch ngăt ăđóă
lƠăb ớcălùiăc aăMƿăsoăvớiăk ăho chăStalayăậ Taylo? 
A.ăBìnhăđịnhăcóătrọngăđiểmămi năNamătrongăvòngăhaiănĕm. 
B.ăTĕngănhanhăvi nătr ăquơnăs ăchoăchínhăquy năSài Gòn. 
C.ăĐẩyăm nhăvi căl pă păchi năl c. 
D.ăTĕngănhanhăl căl ngăquơnăđộiăSƠiăGònăvƠăc ăv năMƿ. 
 
Câu 3. Điểmăkhácăbi t v ăch ătr ng,ăph ngăphápăđ uătranhăc aătaătrongă
khángăchi năch ngăMƿă(1954ăậ 1975)ăsoăvớiăkhángăchi năch ngăPhápă(1945ă
ậ 1954) là 
A.ăti năcôngăđịchătrênăc ă3ăvùngăchi năl că(r ngănúi,ănôngăthônăđồngăbằngă
vƠăcácăđôăthị). 
B.ăk tăh păđ uătranhăchínhătrịăvớiăđ uătranhăvũătrang. 
C.ăchúătrọngăhìnhăth căchi nătranhăduăkích. 
D.ătĕngăc ngăđ uătranhătrênămặtătr năngo iăgiao. 
 
Câu 4. Ch ă tr ngăđộcă đáo,ă sángă t oă c aăĐ ngă taă trongă th iă kìă ch ngăMƿă
c uăn ớcă(1954ăậ 1975) là 
A.ăti năhƠnhăđồngăth iăcáchăm ngădơnătộcădơnăch ănhơnădơnă ămi năNamăvƠă
cáchăm ngăXư hộiăch ănghƿaă ămi năB c. 
B.ăti năhƠnhăcáchăm ngăXưăhộiăch ănghƿa,ăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăhộiă ămi nă
B c. 
C.ăti năhƠnhăcáchăm ngădơnătộcădơnăch ănhơnădơnă ămi năNam,ăti nătớiăgi iă
phóngăhoƠnătoƠnămi năNam. 
D.ă tranhă th ă s ă ngă hộ,ă giúpăđỡăc aăcácă n ớcăxưă hộiăch ă nghƿaă vƠăb năbèă
qu căt . 
 
Câu 5. Th ngăl iănƠoăc aănhơnădơnătaă ămi năNamăbuộcăMƿăph iătuyênăb ăắă
Mƿăhóa”ătr ăl iăchi nătranhăxơmăl c? 
A.ăCuộcăTổngăti năcôngăvƠănổiăd yăXuơnăM uăThơnă1968. 
B.ăCuộcăti năcôngăchi năl cănĕmă1972. 
C.ăTr năắĐi năbiênăph ătrênăkhông”ăcu iă1972. 
D.ăCuộcătổngăti năcôngăvƠănổiăd yăXuơnă1975. 



 
Câu 6.  Mƿăchuyểnăsangăth căhi năchi nă l căắchi nă tranhăc căbộ”ă ămi nă
Namăsauăth tăb iănƠo? 
A.ăTr năV năT ng. 
B.ă ătr nă păB c. 
C.ăChi năl căchi nătranhăđặcăbi t 
D.ăChi năl căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”. 
 
Câu 7. L căl ngăch ăy uăđ căMƿăsửăd ngătrongăchi năl căắVi tăNam hóa 
chi nătranh”ălƠ: 
A.ăQuơnăđộiăSƠiăGòn 
B.ăQuơnăMƿăvƠăĐồngăminhăc aăMƿ 
C.ăQuơnăđồngăminhăvƠăquơnăđộiăSƠiăGòn 
D.ăQuơnăSƠiăGònăvƠăquơnăMƿ. 
 
Câu 8. Th ăđo nănƠoăkhông nằmătrongăchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aă
Mƿă ămi năNam? 
A.ăắTìmădi t” 
B.ăắBìnhăđịnh” 
C.ăM ărộngăchi nătranhăpháăho iăraămi năB c 
D.ăM ărộngăchi nătranhăraătoƠnăĐôngăD ng 
 
Câu 9. VìăsaoăMƿăph iăd ngălênăs ăki năắVịnhăB căBộ”ă(đầuăthángă8/1964)? 
A.ăĐểăthửăs căphòngăv ăc aăl căl ngăH iăquơnămi năB c. 
B.ăĐểăm ăđầuăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
C.ăĐểăl yăcớăgơyăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
D.ăĐểăl yăcớăgi iătrìnhăvớiăqu căhộiăMƿ. 
 
Câu 10. Phòngătuy năquơnăs ănƠoăc aăđịchăđưăbịăquơnătaăchọcăth ngătrongă
cuộcăti năcôngăchi năl cănĕmă1972? 
A.ăQu ngăTrị,ăTơyăNguyên,ăĐôngăNamăBộ. 
B.ăQu ngăTrị,ăHu ,ăĐƠăN ng. 
C.ăQu ngăTrị,ăĐƠăN ng,ăSƠiăGòn. 
D.ăHu ,ăĐƠăN ng,ăSƠiăGòn. 
 
Câu 11. Điểmăkhácă bi tă trongăchi nă l căắăVi tăNamăhóaăchi nă tranh”ăsoă
vớiăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi tălƠ”ăgì? 
A.ăÂmăm uăắl yăchi nătranhănuôiăchi nătranh”. 
B.ăÂmăm uăắdùngăng iăVi tăđánhăng iăVi t”. 
C.ăTh aăhi păvớiăcácăn ớcălớnăXHCN. 



D.ăÂmăm uăắthayămƠuădaătrênăxácăch t”. 
 
Câu 12. Điểmăgi ngănhauăc ăb năgi aăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”ăvƠă
chi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăMƿă ămi năNamălƠ: 
A.ăĐ uălƠălo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămới 
B.ăĐ uăsửăd ngăquơnăđộiăSƠiăGònălƠăch ăy u 
C.ăĐ căđ ăraăd ớiăđ iătổngăth ngăMƿăKen-n -điăvƠăGiôn-X n. 
D.ăĐ uăm ărộngăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
 
Câu 13. Điểmăgi ngănhauăgi aăchi nă l căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvớiă
cácăchi năl căchi nătranhătr ớcăđóălƠ 
A.ăTìmăcáchăchiaăr ăVi tăNamăvớiăcácăn ớcăXHCN 
B.ăG năắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvớiăăắĐôngăD ngăhóaăchi nătranh” 
C.ăĐ căti năhƠnhăbằngăquơnăđộiătayăsaiălƠăch ăy u,ăcóăs ăph iăh păc aăquơnă
độiăMƿ 
D.ăLƠălo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămớiă ămi năNamănằmătrongă
chi năl cătoƠnăcầuăc aăMƿ. 
 
Câu 14. Điểmăkhácăbi tăv ă th ngă l iăc aăHi păđịnhăPa-riănĕmă1973ăsoăvớiă
Hi păđịnhăGi -ne-v ănĕmă1954ălƠăgì? 
A.ăCôngănh năđộcăl păt ădoăc aănhơnădơnăta. 
B.ăCácăbênătraoătr ătùăbinhăvƠădơn th ngăbịăb t. 
C.ăCácăbênăng ngăb n,ăch măd tăchi nătranh. 
D.ăCôngănh năđộcăl p,ăch ăquy n,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổăc aăVi tă
Nam. 
 
Câu 15. Đánhăgiáăv ăchi năth ngăV năT ngă(Qu ngăNgưi)ă18.8.1965 
A.ăLƠmăpháăs năchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aă Mƿ. 
B.ăCh ngăminhăkh ănĕngăđánhăb iăchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăMƿ 
C.ăM ăraăb ớcăngoặtăc aăcuộcăkhángăchi năch ngăMƿ 
D.ăBuộcăMƿăph iăngồiăvƠoăbƠnăđƠmăphánă ăPari 
 
Câu 16.  Cóăvaiătròăquy tăđịnhănh tăđ iăvớiăs ăphátătriểnăc aăcáchăm ngăc ă
n ớcă cũng nh ă đ iă vớiă s ă nghi pă th ngă nh tă đ tă n ớcă trongă khángă chi nă
ch ngăMỹălƠ: 
A.ăh uăph ngămi năB c. 
B.ăcuộcăchi nătranhăgi iăphóngăc aănhơnădơnămi năNam. 
C.ăcuộcă chi nă đ uă ch ngă chi nă tranhăpháă ho iă c aăMỹă c aă nhơnădơnă mi nă
B c. 
D.ăs ăgiúpăđỡăc aăLiênăxôăvƠăTrungăqu c. 



Câu 17. S păx păcácăs ăki năd ớiăđơyătheoătrìnhăt ăth iăgian:ă 1.ăCuộcătổngă
ti năcôngăXuơnăM uăThơn;ăă2.ăChi nădịchăHồăChíăMinh;ăă3.ăChi nădịchăTơyă
Nguyên;ăă4.ăHi păđịnhăPariăđ c kí;  
A. 1, 4, 3, 2.  
B. 1, 3, 4, 2.  
C. 1, 2, 3, 4.  
D. 1, 3, 2, 4. 
 
Câu 18. Chi năth ngănƠoăc aătaătrongănĕmă1975,ăđưăchuyểnăcáchăm ngămi nă
Namăt ăcuộcăti năcôngăchi năl căsangătổngăti năcôngăchi năl c? 
A.ăChi năth ngăPh ớcăLong  
B.ăChi năth ngăTơyăNguyên 
C.ăChi năth ngăHu ă-ĐƠăN ng  
D.ăChi năth ngăQu ngăTrị 
 
Câu 19. Khiăchi nădịchăTơyăNguyênăđangădi năraăthìăĐ ngătaăđưăquy tăđịnhă
m ăchi nădịchănƠo? 
A.ăChi nădịchăgi iăphóngăQu ngăTrị.  
B.ăChi nădichăđ ngăs ă14ăPh ớcăLong. 
C.ăChi nădịchăHu -ĐƠăN ng.  
D.ăChi nădịchăHồăChíăMinh. 
 
Câu 20. ắPh iăt pătrungănhanhănh tăl că l ng,ăbinhăkhíăkƿăthu tăvƠăv tăch tă
gi iăphóngămi năNamătr ớcămùaăm aă1975".ăQuy tăđịnhănƠyăraăđ iăkhi 
A.ăchi nădịchăHu ăĐƠăN ngăvƠăchi nădịchăTơyăNguyênăchuẩnăbịăb tăđầu. 
B.ăchi nădịchăTơyăNguyênăvƠăchi nădịchăHu ă- ĐƠăN ngăs păth ngăl i. 
C.ăchi nădịchăTơyăNguyênăvƠăchi nădịchăHu ă- ĐƠăN ngăgiƠnhăth ngăl i. 
D.ăchi nădịchăHồăChíăMinhăvƠăchi nădịchăTơyăNguyênăk tăthúcăth ngăl i. 
 
Câu 21. Chi nă th ngă nƠoă c ngă c ă thêmă quy tă tơmă gi iă phóngă mi nă Namă
trongă2ănĕmă1975ă- 1976ăc aăBộăChínhătrịă?ă 
A.ăChi năth ng Qu ng Trị.  
B.ăChi năth ngăTơy Nguyên. 
C.ăChi năth ng Ph ớcăLong.  
D.ăChi năth ngăĐƠ N ng. 
 
Câu 22. Hộiănghịă lầnă th ă21ă (7/1973)ăc aăBanăCh păhƠnhăĐ ngăLaoăđộngă
Vi tăNam kh ngăđịnh ph iăti păt căconăđ ngăb oăl căcáchăm ngălƠădo 
A.ăcácăl căl ngăvũătrangăcách m ngămi năNamăđưăphátătriển. 
B.ăđưăcóăl căl ngăchínhătrịăvƠăl căl ngăvũătrangălớnăm nh. 



C.ăMƿăvƠăchínhăquy năSƠiăGònăpháăho iăHi păđịnhăPari. 
D.ăvùngăgi iăphóngăc aăcáchăm ngă ămi năNamăcƠngăbịăthuăhẹp. 
 
Câu 23. Th ngăl iănƠoăc aănhơnădơnătaăđưăm ăraăkỉ nguyênăđ tăn ớcăđộcăl p,ă
th ngănh tăđiălênăch ănghƿaăxưăhội? 
A.ăCáchăm ngăthángăTámă1945. 
B.ăChi năth ngăĐi năBiênăPh ă(1954). 
C.ăHi păđịnhăGi -ne-v ă1954ăv ăĐôngăD ng. 
D.ăCuộcătổngăti năcôngăvƠănổiăd yăxuơnă1975. 
 
Câu 24. Vi că Tổngă th ngă Mƿă raă l nhă diă t nă h tă ng iă Mƿă kh iă SƠiă Gònă
(18/4/1975)ăch ngăt ăđi uăgì? 
A.ăChínhăquy năSƠiăGònăb tăđầuăkh ngăho ng 
 
Câu 24.ăHộiănghịănƠoăđưăđ ăraănhi măv ăhoƠnăthƠnhăth ngănh tăđ tăn ớcăv ă
mặtăNhƠăn ớc? 
A.ăHộiănghịăHi păth ngăchínhătrịătổăch căt iăSƠiăGòn. 
B.ăHộiănghị lầnăth ă24ăBCHăT ăĐ ngă(9ăậ 1975). 
C.ăHộiănghịălầnăth ă21ăBCHăT ăĐ ngă(7ăậ 1973). 
D.ăHộiănghịăT ălầnăth ă15. 
 
Câu 26.ăT iăsaoăph iăth ngănh tăđ tăn ớcăv ămặtăNhƠăn ớc? 
A.ăVìăchínhăquy năSƠiăGònăs păđổ. 
B.ăĐápă ngănguy năvọngăc aănhơnădơnăc ăn ớc. 
C.ăĐ tăn ớcăđ căhòaăbình. 
D.ăĐ tăn ớcăđ căth ngănh tăv ălưnhăthổ,ăsongă ămỗiămi năvẫnătồnăt iăhìnhă
th cătổăch cănhƠăn ớcăkhácănhau. 
 
Câu 27.ăSauămùaăXuơnă1975,ănguy năvọngătìnhăc măthiêngăliêngăc aănhơnă
dơnă2ămi năNamăậ B călƠ 
A.ăgi iăphóngăhoƠnătoƠnămi năNam. 
B.ămongămu năcóămộtăchínhăph ăth ngănh t. 
C.ăti năhƠnhăCMXHCNătrênăc ăn ớc. 
D.ăgiaănh păcácătổăch căqu căt . 
 
Câu 28. Ch ătr ngăđổiămớiăc aăĐ iăhộiăĐ ngălầnăth ăVIălƠăgì? 
A.ă uătiênăphátătriểnăcôngănghi pănặngătrênăc ăs ăphátătriểnăcôngănghi păvƠă
công nghipănhẹ. 
B.ăTh căhi năcôngănghi păhóa,ăđi năđ iăhóaăđ aăs ănghi păđổiămớiăđ tăn ớcă
ti nălên. 



C.ăPhátă triểnăkinhă t ă hƠngăhóaă nhi uă thƠnhăphần,ăv năđộngă theoăc ăch ă thịă
tr ngăcóăs ăqu nălỦăc aănhƠăn ớc. 
D.ăKh căph căsaiălầm,ăkhuy tăđiểm,ăđ aăđ tăn ớcăv tăquaăkh ngăho ngăđẩyă
m nhăcáchăm ngăXHCNăti nălên. 
 
Câu 29. Nh ngăm cătiêuăkinhăt ămƠătoƠnăĐ ng,ătoƠnădơnătaăth căhi nătrongă
k ăho chă5ănĕmă(1986-1990) là: 
A.ăCôngănghi p,ănôngănghi păvƠădịchăv . 
B.ăCôngănghi p,ănôngănghi păvƠăkinhăt ăđ iăngo i. 
C.ăL ngăth c,ăth căphẩm,ăhƠngătiêuădùngăvƠăhƠngăxu tăkhẩu. 
D.ăL ngăth c,ăth căphẩm 
Câu 30. Khóăkhĕn,ăy uăkémăc nătr ăđ ngăl iăđổiămớiăđ căxemănh ăắgiặcă
nộiăxơm”ălƠăgì? 
A.ăKinhăt ăm tăcơnăđ i,ăl măphátă ăm căđộăcao. 
B.ăLaoăđộngăthi uăvi călƠm,ăhi uăqu ăn năkinhăt ăth p. 
C.ă Đ iă s ngă c aă mộtă bộă ph nă nhơnă dơnă khóă khĕn,ă vĕnă hóaă cóă nh ngă mặtă
xu ngăc p. 
D.ăTìnhătr ngăthamăô,ăthamănhũng,ăch aăđ căchặnăđ ng. 
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Câu 1.ăNhằmăđẩyălùiăl căl ngăcáchăm ngăraăkh iăcácăxư,ă p,ătáchădơnăkh iă
cách  m ng,ăti nătớiăbìnhăđịnhămi năNamăVi tăNam,ăđ ăqu căMỹăđưăti nă
hành 
A.ăl pă p chiến lược nhanhăchóngăbìnhăđịnhămi năNam. 
B.ătĕngănhanhăvi nătr ăquơnăs ăvƠăc ăv năchoăDi m. 
C.ăth căhi năchínhăsáchăt ăcộng,ădi tăcộng.ă 
D.ăđẩyăm nhătƠnăsátănhơnădơn,ătiêuădi tănh ngăng iăkhángăchi năcũ. 
Câu 2. Chi năth ngănƠoăch ngăt ăquơnăvƠădơnămi năNamăcóăkh ănĕngăđánhă
b iăhoƠnătoƠnăchi năl căChiến tranh đặc biệt? 
A.ăChi năth ngă păB c.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăChi năth ngăV năT ng.ă 
C.ăChi năth ngăBìnhăGƿa.ăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăChi năth ngăĐồngăXoƠi. 
Câu 3.  QuơnăvƠădơnămi năNamăđưălƠmăpháăs năv ăc ăb năchi năl căắChi nă
tranhăĐặcăbi t”ăc aăMỹăvớiăchi năth ng 
A.ăBìnhăGiưă(BƠăRịa).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ă păB că(MỹăTho). 
C.ăAnăLưoă(BìnhăĐịnh).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăBaăGiaă(Qu ngăNgưi). 



Câu 4.  L căl ngăch ăy uăđ căsửăd ngătrongăchi năl căChiến tranh Đặc 
biệt c aăMƿăậ Di mă(1961-1965) là 
A.ăquơnăđộiătayăsai.                  B.ăquơnăvi năchinhăMƿ.  
C.ăc ăv năMƿ.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăquơnăMƿăvƠăch ăhầu. 
Câu 5. Bộămặtănôngăthônămi năB căcóănhi uăthayăđổi,ăkh iăliênăminh công 
nôngăđ căc ngăc ăt ăsau: 
A.ăc iăcáchăruộngăđ tă(1954ăậ 1956). 
B.ăth iăkìăkhôiăph căkinhăt ,ăhƠnăg năv tăth ngăchi nătranh. 
C.ăc iăt oăquanăh ăs năxu tăđ iăvớiăănôngănghi p. 
D.ăgiaiăđo năb ớcăđầuăphátătriểnăkinhăt ă- xưăhội. 
Câu 6.  Có vai trò quytăđịnhănh tăđ iăvớiăs ăphátătriểnăc aăcáchăm ngăc ă
n ớcăcũngănh ăđ iăvớiăs ănghi păth ngănh tăđ tăn ớcătrongăkhángăchi nă
ch ngăMỹălƠ: 
A.ăh uăph ngămi năB c. 
B.ăcuộcăchi nătranhăgi iăphóngăc aănhơnădơnămi năNam. 
C.ăcuộcăchi năđ uăch ngăchi nătranhăpháăho iăc aăMỹăc aănhơnădơnămi nă
B c. 
D.ăs ăgiúpăđỡăc aăLiênăxôăvƠăTrungăqu c. 
Câu 7.  Đánhăd uăb ớcăphátătriểnănh yăvọtăc aăcáchăm ngămi năNamă
chuyểnăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcôngălƠăỦănghƿaăc a 
A.ăphongătrƠoăĐồngăkh iă(1959-1960). 
B. phong trào hoà bình (8/1954). 
C.ăphongătrƠoăch ngăt ăcộngădi tăcộngăc aănhơnădơnămi năNam. 
D.ăphongătrƠoăpháă păchi năl c. 
Câu 8. NộiădungănƠoătrongăk ăho chăGiônăx năậ MacăNamaraăch ngăt ăđóă
lƠăb ớcălùiăc aăMƿăsoăvớiăk ăho chăStalayăậ Taylo? 
A.ăBìnhăđịnhăcóătrọngăđiểmămi năNamătrongăvòngăhaiănĕm. 
B.ăTĕngănhanhăvi nătr ăquơnăs ăchoăchínhăquy năSƠiăGòn. 
C.ăĐẩyăm nhăvi căl pă păchi năl c. 
D.ăTĕngănhanhăl căl ngăquơnăđộiăSƠiăGònăvƠăc ăv năMƿ. 
Câu 9. Điểmăkhácăbi t v ăch ătr ng,ăph ngăphápăđ uătranhăc aătaătrongă
kháng chi năch ngăMƿă(1954ăậ 1975)ăsoăvớiăkhángăchi năch ngăPhápă(1945ă
ậ 1954) là 
A.ăti năcôngăđịchătrênăc ă3ăvùngăchi năl că(r ngănúi,ănôngăthônăđồngăbằngă
vƠăcácăđôăthị). 
B.ăk tăh păđ uătranhăchínhătrịăvớiăđ uătranhăvũătrang. 
C.ăchúătrọngăhìnhăth căchi nătranh du kích. 
D.ătĕngăc ngăđ uătranhătrênămặtătr năngo iăgiao. 
Câu 10. Ch ătr ngăđộcăđáo,ăsángăt oăc aăĐ ngătaătrongăth iăkìăch ngăMƿă
c uăn ớcă(1954ăậ 1975) là 



A.ăti năhƠnhăđồngăth iăcáchăm ngădơnătộcădơnăch ănhơnădơnă ămi năNamăvƠă
cáchăm ngăXư hộiăch ănghƿaă ămi năB c. 
B.ăti năhƠnhăcáchăm ngăXưăhộiăch ănghƿa,ăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăhộiă ămi nă
B c. 
C.ăti năhƠnhăcáchăm ngădơnătộcădơnăch ănhơnădơnă ămi năNam,ăti nătớiăgi iă
phóngăhoƠnătoƠnămi năNam. 
D.ătranhăth ăs ă ngăhộ,ăgiúpăđỡăc aăcácăn ớcăxưăhộiăch ănghƿaăvƠăb năbèă
qu căt . 
Câu 11. S ăki nănƠoăc aăquơnădơnătaă ămi năNamătrongăchi năđ uăch ngăMƿă
đưăbuộcăMƿăph iătuyênăb ăắphiăMƿăhóa”ăchi nătranh? 
A.ăChi năth ngăV năT ng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăChi năth ngă păB c. 
C.ăChi năth ngăBìnhăGiư. 
D.ăCuộcătổng ti năcôngăvƠănổiăd yăxuơnăM uăThơnă1968. 
Câu 12. L căl ngănƠoăgi ăvaiătròăch ăy uătrongăchi năl căắchi nătranhăc că
bộ”ăc aăMƿă ămi năNam? 
A.ăQuơnăđộiăSƠiăGòn.ăăăăăăăăăăăăăăB.ăQuơnăđồngăminhăc aăMƿ. 
C.ăQuơnăvi năchinhăMƿ.ăăăD.ăQuơnăđộiăSƠiăGònăvƠăquơnăđồngăminhăc aăMƿ. 
Câu 13. Đ ăqu căMƿăđưăth căhi năchi năl căchi nătranhănƠoătrongănh ngă
nĕmă1969ă- 1973? 
A.ăChi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”.ăăăB.ăChi năl căắChi nătranhăC căbộ”ă 
C.ăChi năl căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvƠăắĐôngăD ngăhóaăchi nă
tranh”. 
Câu 14. NộiădungănƠoăd ớiăđơyăkhông ph iălƠăm căđíchăc aăMƿăkhiăti nă
hƠnhăchi nătranhăpháăho iămi năB călầnăth ănh t? 
A.ăPháăti măl căkinhăt ăqu căphòng,ăpháăcôngăcuộcăxơyăd ngăch ănghƿaăxưă
hộiă ămi năB c. 
B.ăNgĕnăchặnăs ăchiăvi năt ăbênăngoƠiăvƠoămi năB c,ăt ămi năB căvƠoămi nă
Nam. 
C.ăBuộcăVi tăNamăph iăkỦăHi păđịnhăPa-riăvớiănh ngăđi uăkho năcóăl iăchoă
Mƿ. 
D.ăUyăhi pătinhăthần,ălƠmălungălayăỦăchíăkhángăchi năch ngăMƿăc aănhơnădơnă
haiămi n. 
Câu 15. Th ngăl iănƠoăc aănhơnădơnătaă ămi năNamăbuộcăMƿăph iătuyênăb ăắă
Mƿăhóa”ătr ăl iăchi nătranhăxơmăl c? 
A.ăCuộcăTổngăti năcôngăvƠănổiăd yăXuơnăM uăThơnă1968. 
B.ăCuộcăti năcôngăchi năl cănĕmă1972.ă 
C.ăTr năắĐi năbiênăph ătrênăkhông”ăcu iă1972. 
D.ăCuộcătổngăti năcôngăvƠănổiăd yăXuơnă1975. 
Câu 16.  Mƿăchuyểnăsangăth c hi năchi năl căắchi nătranhăc căbộ”ă ămi nă
Namăsauăth tăb iănƠo? 



A.ăTr năV năT ng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ă ătr nă păB c. 
C.ăChi năl căchi nătranhăđặcăbi tăăăăD.ăChi năl căắVi tăNamăhóaăchi nă
tranh”. 
Câu 17. L căl ngăch ăy uăđ căMƿăsửăd ngătrongăchi năl căắVi tăNamă
hóaăchi nătranh”ălƠ: 
A.ăQuơnăđộiăSƠiăGònăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăQuơnăMƿăvƠăĐồngăminhăc aă
Mƿ 
C.ăQuơnăđồngăminhăvƠăquơnăđộiăSƠiăGònăăăăăD.ăQuơnăSƠiăGònăvƠăquơnăMƿ. 
Câu 18. Th ăđo nănƠoăkhông nằmătrongăchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ă
c aăMƿă ămi năNam? 
A.ăắTìmădi t”ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăắBìnhăđịnh” 
C.ăM ărộngăchi nătranhăpháăho iăraămi năB c 
D.ăM ărộngăchi nătranhăraătoƠnăĐôngăD ng 
Câu 19. VìăsaoăMƿăph iăd ngălênăs ăki năắVịnhăB căBộ”ă(đầuăthángă
8/1964)? 
A.ăĐểăthửăs căphòngăv ăc aăl căl ngăH iăquơnămi năB c. 
B.ăĐểăm ăđầuăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
C.ăĐểăl yăcớăgơyăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
D.ăĐểăl yăcớăgi iătrìnhăvớiăqu căhộiăMƿ. 
Câu 20. Phòngătuy năquơnăs ănƠoăc aăđịchăđưăbịăquơnătaăchọcăth ngătrongă
cuộcăti năcôngăchi năl cănĕmă1972? 
A.ăQu ngăTrị,ăTơyăNguyên,ăĐôngăNamăBộ.ăăăăăăB.ăQu ngăTrị,ăHu ,ăĐƠăN ng. 
C.ăQu ngăTrị,ăĐƠăN ng,ăSƠiăGòn.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăHu ,ăĐƠăN ng,ăSƠiăGòn. 
Câu 21. Điểmăkhácăbi tătrongăchi năl căắăVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăsoă
vớiăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi tălƠ”ăgì? 
A.ăÂmăm uăắl yăchi nătranhănuôiăchi nătranh”. 
B.ăÂmăm uăắdùngăng iăVi tăđánhăng iăVi t”. 
C.ăTh aăhi păvớiăcácăn ớcălớnăXHCN.ăăăăăD.ăÂmăm uăắthayămƠuădaătrênăxácă
ch t”. 
Câu 22. Điểmăgi ngănhauăc ăb năgi aăchi n l căắChi nătranhăđặcăbi t”ăvƠă
chi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăMƿă ămi năNamălƠ: 
A.ăĐ uălƠălo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămới 
B.ăĐ uăsửăd ngăquơnăđộiăSƠiăGònălƠăch ăy u 
C.ăĐ căđ ăraăd ớiăđ iătổngăth ngăMƿăKen-n -điăvƠăGiôn-X n. 
D.ăĐ uăm ărộngăchi nătranhăpháăho iămi năB c. 
Câu 23. Điểmăgi ngănhauăgi aăchi năl căắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvớiă
cácăchi năl căchi nătranhătr ớcăđóălƠ 
A.ăTìmăcáchăchiaăr ăVi tăNamăvớiăcácăn ớcăXHCN 
B.ăG năắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăvớiăăắĐôngăD ngăhóaăchi nătranh” 



C.ăĐ căti năhƠnhăbằngăquơnăđộiătayăsaiălƠăch ăy u,ăcóăs ăph iăh păc aăquơnă
độiăMƿ 
D.ăLƠălo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămớiă ămi năNamănằmătrongă
chi năl cătoƠnăcầuăc aăMƿ. 
Câu 24. Điểmăkhácăbi tăv ăth ngăl iăc aăHi păđịnhăPa-riănĕmă1973ăsoăvớiă
Hi păđịnhăGi -ne-v ănĕmă1954ălƠăgì? 
A.ăCôngănh năđộcăl păt ădoăc aănhơnădơnăta. 
B.ăCácăbênătraoătr ătùăbinhăvƠădơnăth ngăbịăb t. 
C.ăCácăbênăng ngăb n,ăch măd tăchi nătranh. 
D.ăCôngănh năđộcăl p,ăch ăquy n,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổăc aăVi tă
Nam. 
Câu 25. Đánhăgiáăv ăchi năth ngăV năT ngă(Qu ngăNgưi)ă18.8.1965 
A.ăLƠmăpháăs năchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăăMƿ. 
B.ăCh ngăminhăkh ănĕngăđánhăb iăchi năl căắChi nătranhăc căbộ”ăc aăMƿ 
C.ăM ăraăb ớcăngoặtăc aăcuộcăkhángăchi năch ngăMƿ 
D.ăBuộcăMƿăph iăngồiăvƠoăbƠnăđƠmăphánă ăPari 
Câu 26. S păx păcácăs ăki năd ớiăđơyătheoătrìnhăt ăth iăgian:ă 1.ăCuộcătổngă
ti năcôngăXuơnăM uăThơn;ăă2.ăChi nădịchăHồăChíăMinh;ăă3.ăChi nădịchăTơyă
Nguyên;ăă4.ăHi păđịnhăPariăđ c kí;  
A. 1, 4, 3, 2. B. 1, 3, 4, 2. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 3, 
2, 4. 
Câu 27. Chi năth ngănƠoăc aătaătrongănĕmă1975,ăđưăchuyểnăcáchăm ngămi nă
Namăt ăcuộcăti năcôngăchi năl căsangătổngăti năcôngăchi năl c? 
A.ăChi năth ngăPh ớcăLong B.ăChi năth ngăTơyăNguyên 
C.ăChi năth ngăHu ă-ĐƠăN ng D.ăChi năth ngăQu ngăTrị 
Câu 28. Khiăchi nădịchăTơyăNguyênăđangădi năraăthìăĐ ngătaăđưăquy tăđịnhă
m ăchi nădịchănƠo? 
A.ăChi nădịchăgi iăphóngăQu ngăTrị. B.ăChi nădichăđ ngăs ă14ă
Ph ớcăLong. 
C.ăChi nădịchăHu -ĐƠăN ng. D.ăChi nădịchăHồăChíăMinh. 
Câu 29. ắPh iăt pătrungănhanhănh tăl căl ng,ăbinhăkhíăkƿăthu tăvƠăv tăch tă
gi iăphóngămi năNamătr ớcămùaăm aă1975".ăQuy tăđịnhănƠyăraăđ iăkhi 
A.ăchi nădịchăHu ăĐƠăN ngăvƠăchi nădịchăTơyăNguyênăchuẩnăbịăb tăđầu. 
B.ăchi nădịchăTơyăNguyênăvƠăchi nădịchăHu ă- ĐƠăN ngăs păth ngăl i. 
C.ăchi nădịchăTơyăNguyênăvƠăchi nădịchăHu ă- ĐƠăN ngăgiƠnhăth ngăl i. 
D.ăchi nădịchăHồăChíăMinhăvƠăchi nădịchăTơyăNguyênăk tăthúcăth ngăl i. 
Câu 30. Chi năth ngănƠoăc ngăc ăthêmăquy tătơmăgi iăphóngămi năNamă
trongă2ănĕmă1975ă- 1976ăc aăBộăChínhătrịă?ă 
A.ăChi năth ng Qu ng Trị. B.ăChi năth ngăTơy Nguyên. 
C.ăChi năth ng Ph ớcăLong. D.ăChi năth ngăĐƠ N ng. 



  



Đ  THAM KH O THI THPT MÔN L CH S  
Đ  S  1 
Câu 1. NộiădungănƠoăd ớiăđơyăkhông ph i là v năđ  c păbáchăđặt ra cho các 
c ng qu căĐồng minh trong vic tri u t p Hội nghị Ianta (2-1945)? 
A. Nhanhăchóngăđánhăb iăhoƠnătoƠnăcácăn ớc phát xít. 
B. Tổ ch c l i th  giới sau chin tranh. 
C. Phân chia thành qu chi n th ng gi aăcácăn ớc th ng tr n. 
D. Thành lp Hội Qu c liên. 
Câu 2. C ăquanăgi  vai trò trọng y u trong vi c duy trì hòa bình và an ninh th  
giới c a tổ ch c Liên h p qu c là 
A. Hộiăđồng B o an. 
B.ăĐ i hộiăđồng. 
C.ăBanăTh ăkí. 
D. Hộiăđồng qu n thác. 
Câu 3. Sau khi Liên Xô tan rã, quc gia k  t căđịa vị pháp lí c a Liên Xô  Liên 
h p qu căvƠăcácăc ăquanăngo i giao c a Liên Xô  n ớc ngoài là  
A. Ucraina. 
B. Liên bang Nga. 
C. Bêlôrútxia. 
D. Lítva. 
Câu 4. Đ n nửaăđầu nh ngănĕmă70ăc a th  kỉ XX,ăLiênăXôăđưătr  thành 
A.ăsiêuăc ng s  một th  giới. 
B.ăc ng qu c công nghipăđ ng th  hai trên th giới. 
C. trung tâm kinh t - tài chính lớn nh t th  giới. 
D. một trong ba trung tâm kinh t - tài chính th giới. 
Câu 5. NộiădungănƠoăsauăđơyă không thuộcăđ ng l i mớiădoăĐ ng Cộng s n 
Trung Qu căđ  ra t  nĕmă1978? 
A. Th c hi năđ ng l iăắBaăngọn c  hồng”. 
B. L y phát triển kinh t  làm trung tâm. 
C. Ti n hành ci cách và m cửa. 
D. Chuyển n n kinh t  k  ho ch hóa tp trung sang nn kinh t  thị tr ng xã hội 
ch  nghƿa. 
Câu 6. Điểmăt ngăđồngătrongăđ ng l iăđổi mớiătrênălƿnhăv c kinh t  c a hai 
n ớc Trung Quc và Vi tăNamăđóălƠăđ u 
A. ti n hành thc hi n ba ch ngă trìnhă kinhă t  lớn:ă l ngă th c - th c phẩm, 
hàng tiêu dùng và hàng xut khẩu. 
B. coi phát triển nông nghip là vị tríăhƠngăđầu. 
C.ăđổi mới chính trị, xã hộiătr ớcăđổi mới kinh t . 
D. chuyển n n kinh t  k  ho ch hóa tp trung sang nn kinh t  thị tr ng xã hội 
ch  nghƿa. 
Câu 7. T  sau Chin tranh th giới th  haiăđ nănay,ăchínhăsáchăđ i ngo i nh t 
quán c aăMƿălƠ 
A. ch ngăLiênăXôăvƠăcácăn ớc xã hội ch  nghƿaă  ĐôngăÂu. 
B. kh ng ch , chi ph iăcácăn ớcăt ăb năđồng minh ph thuộcăvƠoăMƿ. 
C. triển khai chi năl c toàn cầu với tham vọng làm bá ch th  giới. 
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Câu 1: PhongătrƠoăắĐồngăKh i”ăđánhăd uăb ớcăphátătriểnănh yăvọtăc aăcáchăm ngămi nă
Nam vì 

A. dẫnăđ năs ăraăđ iăc aăMặtătr nădơnătộcăgi iăphóngămi năNamăVi tăNam. 
B. cáchăm ngăchuyểnăt ăđ uătranhăchínhătrịăsangăđ uătranhăvũătrang. 
C. đưălƠmăth tăb iăchínhăsáchăắt ăcộng”,ăắdi tăcộng”ăc aăMƿ-Di m. 
D. cáchăm ngăchuyểnăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcông. 

Câu 2: Âmăm uăc ăb năc aăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”ăc aăMƿă ămi năNamăVi tă
Nam (1961-1965) là 

A. l yăchi nătranhănuôiăchi nătranh. B. đánhănhanhăth ngănhanh. 
C. dùngăng iăVi tăđánhăng iăVi t. D. đ uătranhăngo iăgiaoăk tăh păvớiă

quơnăs . 
Câu 3: Tháng 5-1956,ăth cădơnăPhápărútăquơnăkh iămi năNamăVi tăNamăkhiăch aăhoƠnă
thƠnhătráchănhi măc aămìnhătheoăHi păđịnhăGi nev ă1954ăv ăĐôngăD ngălƠăth căhi n 

A. ng ngăb n,ăl păl iăhòaăbìnhătrênătoƠnăĐôngăD ng. 
B. vi căt păk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăv c. 
C. Tổngătuyểnăc ăth ngănh tăhaiămi năNamăậ B căVi tăNam. 
D. vaiătròăc aămộtăthƠnhăviênă yăbanăQu căt . 

Câu 4: Ngày 5 ậ 8 ậ 1964,ăMƿăchoămáyăbayănémăbomăb năpháămộtăs ăn iă ămi năB căsauă
khiăd ngălênăs ăki n 

A. ắVịnhăTháiăLan”. B. ắVịnhăB căBộ”. C. ắĐ o Cồnăc ”. D. ắPlơyku”. 
Câu 5: NộiădungănƠoăd ớiăđơyă lƠănguyênăt căt ăt ngăđ cănêuăraătrongăCh ngătrìnhă
hƠnhăđộngăc aăVi tăNamăQu cădơnăđ ngăvƠoănĕmă1929? 

A. Dơnătộcăậ Dơnăquy năậ Dân sinh. B. Gi iăphóngăậ Độcăl păậ Dơnăquy n. 
C. T ădoăậ Bìnhăđ ngăậ Bác ái. D. Độcăl păậ T ădoăậ H nhăphúc. 

Câu 6: Nĕmă1912,ăPhanăBộiăChơuăthƠnhă l păVi tăNamăQuangăph căhộiă ăQu ngăChơuă
(TrungăQu c)ănhằmăm căđíchăgì? 

A. T păh păcácăl căl ngăyêuăn ớcăc aăVi tăNamăđangăho tăđộngă ăTrungăQu c. 
B. Chuẩnăbịăl căl ngăđểăti năhƠnhăb oăđộngăgiƠnhăđộcăl p. 
C. ĐƠoăt oăđộiăngũăcánăbộ,ăđ aăv ăn ớcăho tăđộng. 
D. ĐánhăđuổiăgiặcăPháp,ăkhôiăph căn ớcăVi tăNam,ăthƠnhăl păn ớcăCộngăhòaăDơnă

qu căVi tăNam. 
Câu 7: V ăchínhătrịăvƠăđ iăngo i,ătrongăth păkỉă90,ăchínhăquy năB.Clint nătheoăđuổiăbaă
m c tiêuăc ăb năc aăchi năl c 

A. ắNgĕnăđeăth căt ”. B. ắTr ăđũaăồă t”. 
C. ắPh nă ngălinhăho t”. D. ắCamăk tăvƠăm ărộng”. 

Câu 8: Trongălƿnhăv cănôngănghi p,ăt ăgi aănh ngănĕmă70ăc aăth ăkỉăXX,ă năĐộăđưăt ă
túcăđ căl ngăth cănh ăti năhƠnh 



A. cuộcăắcáchăm ngăxanh”. B. cuộcăắcáchăm ngăkhoaăhọcă- kƿă
thu t”. 

C. cuộcăắcáchăm ngăch tăxám”. D. cuộcăắcáchăm ngătr ng”. 
Câu 9: Mƿăb tăđầuănóiăđ năth ngăl ngăvƠăch pănh năđƠmăphánăvớiăVi tăNamăt iăPariăt ă
sau 

A. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1966-1967ăc aăMƿ. 
B. Cuộcăti năcôngăchi năl că1972ăc aăta. 
C. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1965-1966ăc aăMƿ. 
D. Tổngăti năcôngăvƠănổiăd yăT tăM uăThơnă1968ăc aăta. 

Câu 10: PhongătrƠoăđ uătranhătrongănh ngănĕmă1936ăậ1939ălƠămộtăphongătrƠoămangătínhă
ch t 

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

Câu 11: Thángă12/1922,ăĐ iăhộiălầnăth ănh tăcácăXôăvi tătoƠnăliênăbangăđư 
A. thƠnhăl păLiênăbangăCộngăhòaăxưăhộiăch ănghƿaăXôăvi t. 
B. thƠnhăl păChínhăquy năXôăvi tădoăLêăninăđ ngăđầu. 
C. banăhƠnhăChínhăsáchăkinhăt ămớiădoăLêăninăkh iăx ớng. 
D. thôngăquaăS căl nhăhòaăbìnhăvƠăS căl nhăruộngăđ 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 nătríchădẫnătrênănằmătrong 

A. TuyênăngônăĐộcăl păc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 
B. tácăphẩmăắKhángăchi nănh tăđịnhăth ngăl i”. 
C. L iăkêuăgọiătoƠnăqu căkhángăchi n. 
D. L iăkêuăgọiăch ngăMƿăc uăn ớc. 

Câu 13: Biểuăhi năch ngăt ăphongătrƠoăcáchăm ngă1930-1931ăphátătriểnăđ năđỉnhăcaoălƠ 
A. quầnăchúngăvũătrangăkh iănghƿaăvƠăchínhăquy năXôăvi tăthƠnhăl p. 
B. phongătrƠoăđ uătranhăc aăquầnăchúngădi năraătrongăph măviăc ăn ớc. 
C. cácăcuộcăđ uătranhăc aănôngădơnăđ căcôngănhơnăh ngă ng. 
D. quầnăchúngăpháănhƠălao,ăđ tăhuy năđ ng. 

Câu 14: Tr ớcăTổngăkh iănghƿaăthángăTámănĕmă1945,ăhìnhă nhăthuănh ăc aăn ớcăVi tă
Namămớiăđ căthểăhi năqua 

A. Khuăgi iăphóngăVi tăB c. B. Chi năkhuăVi tăB c. 
C. Cĕnăc ăB căS năậ VũăNhai. D. Cĕnăc ăđịaăVi tăB c. 

Câu 15: ắMuốn cứu nước và gi i phóng dân tộc không có con đường nào khác là con 
đường cách mạng vô s n”,ăđơyălƠăk tălu năc aăNguy năÁiăQu căsauăkhi 

A. thamăgiaăsángăl păĐ ngăcộngăs năPháp. 
B. đọcăLu năc ngăv ăv năđ ădơnătộcăvƠăthuộcăđịaăc aăLê-nin. 
C. gửiăb năyêuăsáchăc aănhơnădơnăVi tăNamăđ năHộiănghịăVécăxai. 
D. thamăgiaăthƠnhăl păHộiăliênăhi păcácădơnătộcăthuộcăđịa. 

Câu 16: Ng iăđưăch ngă l iă l nhăbưiă binhăc aă tri uăNguy n,ăquy tă tơmăcùngănhơnădơnă
ph tăcaoăláăc ăắBìnhăTơyăĐ iăNguyênăsoái”ăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápălƠ 

A. Nguy năTrungăTr c. B. Nguy năTriăPh ng. 
C. Tr ngăĐịnh. D. Nguy năH uăHuơn. 

Câu 17: SauăChi nătranhăth ăgiớiăth ănh t,ămộtătr tăt ăth ăgiớiămớiăđ căthi tăl pătheo 
A. khuônăkhổăh ăth ngăVécăxaiăậ Oaăsinhăt n. B. khuônăkhổăHộiănghịăVécăxai. 
C. khuônăkhổăHộiănghịăOaăsinhăt n. D. khuônăkhổăHộiănghịăIanta. 



Câu 18: Điểmă t ngăđồngă trongăđ ngă l iăđổiămớiă trênă lƿnhă v căkinhă t ăc aăhaiă n ớcă
TrungăQu căvƠăVi tăNamăđóălƠăđ u 

A. coiăphátătriểnănôngănghi pălƠăvịătríăhƠngăđầu. 
B. chuyểnăn năkinhăt ăk ăho chăhóaăt pătrungăsangăn năkinhăt ăthịătr ngăxưăhộiăch ă

nghƿa. 
C. đổiămớiăchínhătrị,ăxưăhộiătr ớcăđổiămớiăkinhăt . 
D. ti năhƠnhăth căhi năbaăch ngătrìnhăkinhăt ălớn:ăl ngăth că- th căphẩm,ăhƠngătiêuă

dùngăvƠăhƠngăxu tăkhẩu. 
Câu 19: NộiădungănƠoăd ớiăđơyălƠăđiểmăgi ngănhauăgi aăhaiăchi năl căắChi nătranhăc că
bộ”ăvƠăắVi tăNamăhóaăchi n tranh”ăc aăMƿă ămi năNamăVi tăNam? 

A. Sửăd ngăl căl ngăquơnăvi năchinhăMƿăvƠăquơnăđộiăSƠiăGòn. 
B. Ti năhƠnhănh ngăcuộcăhƠnhăquơnăắTìmădi t”ăvƠăắBìnhăđịnh”. 
C. Tổăch cănh ngăcuộcăhƠnhăquơnăcƠnăquétălớn. 
D. Lo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămới. 

Câu 20: NộiădungănƠoăd ớiăđơyăph năánhăth ngăl iăquanătrọngătrênălƿnhăv căngo iăgiaoă
c aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăt ăđầuănĕmă1950? 

A. LiênăXô,ăcácăn ớcătrongăpheăxưăhộiăch ănghƿaăcôngănh năvƠăđặtăquanăh ăngo iăgiaoă
vớiăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 

B. LiênăminhănhơnădơnăVi tă- Miên - LƠoăthƠnhăl p. 
C. Mƿăcôngănh năChínhăph ăB oăĐ i. 
D. Phápăcôngănh năn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaălƠămộtăqu căgiaăđộcăl p. 

Câu 21: Cácă quy nă dơnă tộcă c ă b nă c aă Vi tă Namă đ că cácă n ớcă thamă d ă Hộiă nghịă
Gi nev ăcôngănh năđóălà 

A. độcăl p,ăt ădo,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
B. độcăl p,ădơnăch ,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
C. độcăl p,ăch ăquy n,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
D. độcăl p,ăhòaăbình,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 

Câu 22: Trongăcuộcăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápă(1945-1954),ăchi năth ngănƠoăc aă
quơnăvƠădơnătaăđ căghiănh nălƠăắcáiăm căbằngăvƠng,ăn iăghiăd uăch ănghƿaăth cădơnălĕnă
xu ngăd c”? 

A. Chi năth ngătrongăcuộcăTổngăti năcôngăchi năl căĐôngă- Xuân 1953-1954. 
B. Chi năth ngăĐi năBiênăPh . 
C. Chi năth ngăVi tăB căthuă- đôngănĕmă1947. 
D. Chi năth ngăBiênăgiớiăthuă- đôngănĕmă1950. 

Câu 23: VìăsaoănóiăChínhăc ngăv năt tăc aăĐ ng,ăSáchăl căv năt tăc aăĐ ngă(đầuănĕmă
1930)ălƠăC ngălƿnhăchínhătrịăđầuătiênăc aăĐ ngăCộngăs năVi tăNam? 

A. Nêuăb tăđ cănh ngămơuăthuẫnăc aăxưăhội. 
B. Xácăđịnhăl căl ngănòngăc tăc aăcáchăm ng. 
C. Kh ngăđịnhăđ cănh ngănhi măv ăc ăb năc aăcáchăm ng. 
D. Xácăđịnhăđ căcácăv năđ ăchi năl căc aăcáchăm ng. 

Câu 24: T ă nửaă sauă nh ngă nĕmă 80ă c aă th ă kỉă XX,ă Nh tă B nă đưă v nă lênă thƠnhă siêu 
c ngăs ămộtăth ăgiớiăv  

A. chínhătrị. B. quơnăs . C. tài chính. D. kinhăt . 
Câu 25: Đ năđầuănh ngănĕmă70ăc aăth ăkỉăXX,ăLiênăXôăđiăđầuăth ăgiớiătrongălƿnhăv c 

A. khoaăhọcă- kƿăthu t. B. côngănghi păvũătr . 
C. côngănghi pănặng. D. s năxu tănôngănghi p. 



Câu 26: S ăki nălịchăsửăm ăđầuăkỉănguyênăchinhăph căvũătr ăc aăloƠiăng iălƠ 
A. LiênăXôăphóngăconătƠuăvũătr ăắPh ngăĐông”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăI.Gagarină

bayăvòngăquanhăTráiăĐ t. 
B. Mƿăphóngăphiăthuy năđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăNeilăAmstrongăđặtăchơnălênăMặtă

Trĕng. 
C. LiênăXôăphóngăthƠnhăcôngăv ătinhănhơnăt oăc aăTráiăĐ t. 
D. TrungăQu căphóngăconătƠuăvũătr ăắThầnăChơuă5”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăD ngă

L iăVƿăbayăvƠoăkhôngăgian. 
Câu 27:     “Tai nghe súng nổ cái đùng 

tàu Tây lại tới Vũng Thùng bữa qua” 
Câu ca daoătrênăđ ăc păđ năs ăki nănƠoăc aălịchăsửăVi tăNamăth iăc năđ i? 
A. Nguy năTrungăTr căđ tăcháyătƠuăắHiăVọng”ătrênăsôngăVƠmăC ăĐông. 
B. Liên quân Pháp - TơyăBanăNhaăt năcôngăĐƠăN ng. 
C. QuơnăPhápăt năcôngăcửaăbiểnăThu năAn. 
D. QuơnăPhápăt năcôngăGiaăĐịnh. 

Câu 28: Đ năcu iă th păkỷă90ăc aăth ăkỉăXX,ătổăch cănƠoăđưătr ă thƠnhă tổăch că liênăk tă
chínhătrịă- kinhăt ălớnănh tăhƠnhătinh? 

A. Kh iăHi pă ớcăB căĐ iăTơyăD ng. B. Hi păhộiăcácăqu căgiaăĐôngăNamă
Á. 

C. Liên minh Châu Âu. D. LiênăHi păqu c. 
Câu 29: Trong cácănộiădungăd ớiăđơy,ănộiădungănƠoăthểăhi năs ăkhácăbi tăgi aăhaiăhi pă
định:ăGi nev ă1954ăvƠăPariă1973ăv ăvi căl păl iăhòaăbìnhă ăĐôngăD ngăvƠăVi tăNam? 

A. V ăquy nădơnătộcăc ăb năc aănhơnădơnăVi tăNam. 
B. Ng ngăb n,ătraoătr ătùăbinhăvƠădơnăth ngăbịăb t. 
C. Quơnăđộiăn ớcăngoƠiărútăquơnăkh iăVi tăNam. 
D. Th căhi năt păk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăv c. 

Câu 30: Nhơnă t ă quană trọngănh tă đ aă đ nă th ngă l iă mùaăxuơn1975ă c aă nhơnădơnăVi tă
Namătrongăcuộcăkhángăchi năch ngăMƿ,ăc uăn ớcălƠ 

A. s ălưnhăđ oăc aăĐ ngăvớiăđ ngăl iăđúngăđ n,ăsángăt oăvƠăt ăch . 
B. h uăph ngămi năB căđưăhỗătr ăđ căl căv ăs căng i,ăs căc aăchoăcuộcăchi năđ uă ă

mi năNam. 
C. nhơnădơnătaăcầnăcùălaoăđộngăvƠăanhădũngătrongăchi năđ u. 
D. s ăđồngătìnhă ngăhộăc aăcácăl căl ngăyêuăchuộngăhoƠăbìnhăvƠăti năbộăxưăhộiătrênă

th ăgiới. 
Câu 31: Mộtă trongă nh ngă nguyênă t că nƠoă d ớiă đơyă c aă tổă ch că Liênă h pă qu că đ că
Đ ngăvƠăNhƠăn ớcătaăv năd ngătrongăth căt ăđểăgi iăquy tăv năđ ăBiểnăĐôngăhi nănay? 

A. Khôngăcanăthi păvƠoăcôngăvi cănộiăbộăc aăb tăkìăn ớc nào. 
B. Bìnhăđ ngăch ăquy năgi aăcácăqu căgiaăvƠăquy năt ăquy tăc aăcácădơnătộc. 
C. TônătrọngătoƠnăvẹnălưnhăthổăvƠăđộcăl păchínhătrịăc aăt tăc ăcácăn ớc. 
D. Gi iăquy tăcácătranhăch păbằngăbi năphápăhòaăbình. 

Câu 32: Cuộcăkh iănghƿaătiêuăbiểuănh tătrongăphongătrƠoăCầnăV ngă(cu iăth ăkỉăXIX)ălƠ 
A. kh iănghƿaăH ngăKhê. B. kh iănghƿaăBaăĐình. 
C. kh iănghƿaăBưiăS y. D. kh iănghƿaăHùngăLƿnh. 

Câu 33: Hi pă ớcăBaliăđánhăd uăs ăkh iăs căc aăASEANăvìăđưăxácăđịnhăđ c 
A. nh ngănguyênăt căc ăb nătrongăquanăh ăgi aăcácăn ớcăASEAN. 
B. m cătiêuăho tăđộngăc aătổăch căASEAN. 



C. vaiătròăc aătổăch căASEAN. 
D. nhi măv ăc ăb năc aăcácăn ớcăASEAN. 

Câu 34: Choăcácăd ăki năsau: 
 1.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăNhơmăTu t. 
 2.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăHác-mĕng. 
 3.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăPa-t -n t. 
 4.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăGiápăTu t. 
Hưyăs păx păcácăs ăki nălịchăsửătrênătheoăđúngătrìnhăt ăth iăgian. 
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, lịchăsửăn ớcă taăđưăđ căđánhăd uăs ăki nă Ủă nghƿaăquană
trọngănƠoăsauăđơy? 

A. N ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căthƠnhăl p. 
B. BầuăcửăQu căhộiăvƠăbầuăcửăHộiăđồngănhơnădơnăcácăc p. 
C. Chínhăph ăLiênăhi păkhángăchi năthƠnhăl p. 
D. B năHi năphápăđầuătiênăc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căQu căhộiă

thông qua. 
Câu 36: Trongăgiaiăđo năt ănĕmă1945ăđ nănĕmă1973,ăMƿăđưăcóănh ngăho tăđộngăngo iă
giaoănƠoăgơyăkhóăkhĕnătr căti păđ iăvớiăcáchăm ngăVi tăNam? 

A. MƿătriểnăkhaiăắK ăho chăMácsan”ăgiúpăcácăn ớcăTơyăÂuăph căhồiăn năkinhăt . 
B. Nĕmă1972,ăTổngăth ngăMƿăNíchx năthĕmăTrungăQu căvƠăLiênăXô. 
C. Thôngăđi păc aăTổngăth ngăMƿăTrumanăđọcăt iăQu căhộiăMƿ. 
D. MƿăvƠă11ăn ớcăph ngăTơyăthƠnhăl pătổăch căHi pă ớcăB căĐ iăTơyăD ng.. 

Câu 37: Nhằmă duyă trìă mộtă tr tă t ă th ă giớiă mớiă b oă v ă quy nă l iă choă mình,ă cácă n ớcă
th ngătr năđưăthƠnhăl pămộtătổăch căqu căt ămớiăcóătênăgọiălƠ 

A. Liênăh păqu c. B. Hộiăqu căliên. 
C. Qu căt ăcộngăs n. D. Hộiăcácădơnătộcăbịăápăb căÁăĐông. 

Câu 38: Ngày 02-9-1945ămưiămưiăđiăvƠoălịchăsửăVi tăNamălƠ mộtătrongănh ngăngƠyăhộiă
lớnănh t,ăvẻăvangănh tăc aădơnătộcăvìăđóălƠăngƠyăCh ătịchăHồăChíăMinhătrịnhătrọngătuyênă
b ăvớiăqu cădơnăvƠănhơnădơnăth ăgiới 

A. cuộcăkh iăgiƠnhăchínhăquy năđưăth ngăl iăhoƠnătoƠn. 
B. Chínhăph ălơmăth iăthƠnhăl p. 
C. Cáchăm ngăthángăTámăhoƠnătoƠnăth ngăl i. 
D. N ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăthƠnhăl p. 

Câu 39: SauăChi nătranhăth ăgiớiăth ănh t,ămơuăthuẫnănƠoăd ớiăđơyălƠămơuăthuẫnăch ăy uă
trongăxưăhộiăVi tăNam? 

A. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc păcôngănhơn,ănôngădơnăvớiăđ ăqu căvƠăđịaăch ătayăsai. 
B. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc pănôngădơnăVi tăNamăvớiăth cădơnăPhápăvƠătayăsai. 
C. Mơuăthuẫnăgi aătoƠnăthểănhơnădơnăVi tăNamăvớiăth cădơnăPhápăvƠătayăsai. 
D. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc păcôngănhơnăvớiăđ ăqu căvƠăt ăb năPháp. 

Câu 40: ắChuẩnăbịăkh iă nghƿaă lƠănhi măv ă trungătơmăc aă toƠnăĐ ng,ă toƠnădơn”ă lƠăch ă
tr ngăc a 

A. HộiănghịăBanăth ngăv ăTrungă ngăĐ ngă(3-1945). 
B. HộiănghịăBanăth ngăv ăTrungă ngăĐ ngă(2-1943). 
C. HộiănghịăBanăCh păhƠnhăTrungă ngăĐ ngă(5-1941). 
D. HộiănghịăBanăCh păhƠnhăTrungă ngăĐ ngă(11-1939). 
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Câu 1: Đ năđầuănh ngănĕmă70ăc aăth ăkỉăXX,ăLiênăXôăđiăđầuăth ăgiớiătrongălƿnhăv c 

A. khoaăhọcă- kƿăthu t. B. s năxu tănôngănghi p. 
C. côngănghi păvũătr . D. côngănghi pănặng. 

Câu 2: ắMuốn cứu nước và gi i phóng dân tộc không có con đường nào khác là con 
đường cách mạng vô s n”,ăđơyălƠăk tălu năc aăNguy năÁiăQu căsauăkhi 

A. gửiăb năyêuăsáchăc aănhơnădơnăVi tăNamăđ năHộiănghịăVécăxai. 
B. thamăgiaăsángăl păĐ ngăcộngăs năPháp. 
C. thamăgiaăthƠnhăl păHộiăliênăhi păcácădơnătộcăthuộcăđịa. 
D. đọcăLu năc ngăv ăv năđ ădơnătộcăvƠăthuộcăđịaăc aăLê-nin. 

Câu 3: Tháng 5-1956,ăth cădơnăPhápărútăquơnăkh iămi năNamăVi tăNamăkhiăch aăhoƠnă
thƠnhătráchănhi măc aămìnhătheoăHi păđịnhăGi nev ă1954ăv ăĐôngăD ngălƠăth căhi n 

A. Tổngătuyểnăc ăth ngănh tăhaiămi năNamăậ B căVi tăNam. 
B. vi căt păk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăv c. 
C. ng ngăb n,ăl păl iăhòaăbìnhătrênătoƠnăĐôngăD ng. 
D. vaiătròăc aămộtăthƠnhăviênă yăbanăQu căt . 

Câu 4: Điểmă t ngă đồngă trongă đ ngă l iă đổiă mớiă trênă lƿnhă v că kinhă t ă c aă haiă n ớcă
TrungăQu căvƠăVi tăNamăđóălƠăđ u 

A. đổiămớiăchínhătrị,ăxưăhộiătr ớcăđổiămớiăkinhăt . 
B. coiăphátătriểnănôngănghi pălƠăvịătríăhƠngăđầu. 
C. chuyểnăn năkinhăt ăk ăho chăhóaăt pătrungăsangăn năkinhăt ăthịătr ngăxưăhộiăch ă

nghƿa. 
D. ti năhƠnhăth căhi năbaăch ngătrìnhăkinhăt ălớn:ăl ngăth că- th căphẩm,ăhƠngătiêuă

dùngăvƠăhƠngăxu tăkhẩu. 
Câu 5: NộiădungănƠoăd ớiăđơyăph năánhă th ngă l iăquană trọngătrênă lƿnhă v căngo iăgiaoă
c aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăt ăđầuănĕmă1950? 

A. LiênăXô,ăcácăn ớcătrongăpheăxưăhộiăch ănghƿaăcôngănh năvƠăđặtăquanăh ăngo iăgiaoă
vớiăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 

B. Phápăcôngănh năn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaălƠ mộtăqu căgiaăđộcăl p. 
C. Mƿăcôngănh năChínhăph ăB oăĐ i. 
D. LiênăminhănhơnădơnăVi tă- Miên - LƠoăthƠnhăl p. 

Câu 6: V ăchínhătrịăvƠăđ iăngo i,ătrongăth păkỉă90,ăchínhăquy năB.Clint nătheoăđuổiăbaă
m cătiêuăc ăb năc aăchi năl c 

A. ắNgĕnăđeăth căt ”. B. ắTr  đũaăồă t”. 
C. ắPh nă ngălinhăho t”. D. ắCamăk tăvƠăm ărộng”. 

Câu 7: Âmăm uăc ăb năc aăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”ăc aăMƿă ămi năNamăVi tă
Nam (1961-1965) là 



A. đánhănhanhăth ngănhanh. B. l yăchi nătranhănuôiăchi nătranh. 
C. dùngăng iăVi tăđánhăng i Vi t. D. đ uătranhăngo iăgiaoăk tăh păvớiă

quơnăs . 
Câu 8: Mƿăb tăđầuănóiăđ năth ngăl ngăvƠăch pănh năđƠmăphánăvớiăVi tăNamăt iăPariăt ă
sau 

A. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1966-1967ăc aăMƿ. 
B. Cuộcăti năcôngăchi năl că1972ăc aăta. 
C. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1965-1966ăc aăMƿ. 
D. Tổngăti năcôngăvƠănổiăd yăT tăM uăThơnă1968ăc aăta. 

Câu 9: Choăcácăd ăki năsau: 
 1.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăNhơmăTu t. 
 2.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăHác-mĕng. 
 3.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăPa-t -n t. 
 4. Tri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăGiápăTu t. 
Hưyăs păx păcácăs ăki nălịchăsửătrênătheoăđúngătrìnhăt ăth iăgian. 
A. 1, 4, 2, 3. B. 1, 3, 2, 4. C. 1, 3, 4, 2. D. 1, 2, 3, 4. 

Câu 10: Ngày 09 - 11 - 1945,ă lịchăsửăn ớcă taăđưăđ căđánhăd uăs ăki nă Ủă nghƿaăquană
trọngănƠoăsauăđơy? 

A. BầuăcửăQu căhộiăvƠăbầuăcửăHộiăđồngănhơnădơnăcácăc p. 
B. B năHi năphápăđầuătiênăc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căQu căhộiă

thông qua. 
C. Chínhăph ăLiênăhi păkhángăchi năthƠnhăl p. 
D. N ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căthƠnhăl p. 

Câu 11: Nhơnă t ă quană trọngănh tă đ aă đ nă th ngă l iă mùaăxuơn1975ă c aă nhơnădơnăVi tă
Namătrongăcuộcăkhángăchi năch ngăMƿ,ăc uăn ớcălƠ 

A. s ălưnhăđ oăc aăĐ ngăvớiăđ ngăl iăđúngăđ n,ăsángăt oăvƠăt ăch . 
B. h uăph ngămi năB căđưăhỗătr ăđ căl căv ăs căng i,ăs căc aăchoăcuộcăchi năđ uă ă

mi năNam. 
C. nhơnădơnătaăcầnăcùălaoăđộngăvƠăanhădũngătrongăchi năđ u. 
D. s ăđồngătìnhă ngăhộăc aăcácăl căl ngăyêuăchuộngăhoƠăbìnhăvƠăti năbộăxưăhộiătrênă

th ăgiới. 
Câu 12: Biểuăhi năch ngăt ăphongătrƠoăcáchăm ngă1930-1931 phát triểnăđ năđỉnhăcaoălƠ 

A. quầnăchúngăvũătrangăkh iănghƿaăvƠăchínhăquy năXôăvi tăthƠnhăl p. 
B. phongătrƠoăđ uătranhăc aăquầnăchúngădi năraătrongăph măviăc ăn ớc. 
C. cácăcuộcăđ uătranhăc aănôngădơnăđ căcôngănhơnăh ngă ng. 
D. quầnăchúngăpháănhƠălao,ăđ tăhuy năđ ng. 

Câu 13: Tr ớcăTổngăkh iănghƿaăthángăTámănĕmă1945,ăhìnhă nhăthuănh ăc aăn ớcăVi tă
Namămớiăđ căthểăhi năqua 

A. Khuăgi iăphóngăVi tăB c. B. Chi năkhuăVi tăB c. 
C. Cĕnăc ăB căS năậ VũăNhai. D. Cĕnăc ăđịaăVi tăB c. 

Câu 14: Nĕmă1912,ăPhanăBộiăChơuăthƠnhă l păVi tăNamăQuangăph căhộiă ăQu ngăChơuă
(TrungăQu c)ănhằmăm căđíchăgì? 

A. T păh păcácăl căl ngăyêuăn ớcăc aăVi tăNamăđangăho tăđộngă ăTrungăQu c. 
B. Chuẩnăbịăl căl ngăđểăti năhƠnhăb oăđộngăgiƠnhăđộcăl p. 
C. ĐƠoăt oăđộiăngũăcánăbộ,ăđ aăv ăn ớcăho tăđộng. 



D. ĐánhăđuổiăgiặcăPháp,ăkhôiăph căn ớcăVi tăNam,ăthƠnhăl păn ớcăCộngăhòaăDơnă
qu căVi tăNam. 
Câu 15: SauăChi nătranhăth ăgiớiăth ănh t,ămộtătr tăt ăth ăgiớiămớiăđ căthi tăl pătheo 

A. khuônăkhổăHộiănghịăIanta. B. khuônăkhổăHộiănghịăOaăsinhăt n. 
C. khuôn khổăHộiănghịăVécăxai. D. khuônăkhổăh ăth ngăVécăxaiăậ Oa 

sinhăt n. 
Câu 16:      “Tai nghe súng nổ cái đùng 

tàu Tây lại tới Vũng Thùng bữa qua” 
Cơuăcaădaoătrênăđ ăc păđ năs ăki nănƠoăc aălịchăsửăVi tăNamăth iăc năđ i? 
A. QuơnăPhápăt năcôngăcửaăbiểnăThu năAn. 
B. Nguy năTrungăTr căđ tăcháyătƠuăắHiăVọng”ătrênăsôngăVƠmăC ăĐông. 
C. Liên quân Pháp - TơyăBanăNhaăt năcôngăĐƠăN ng. 
D. QuơnăPhápăt năcôngăGiaăĐịnh. 

Câu 17: Đ năcu iă th păkỷă90ăc aăth ăkỉăXX,ătổăch cănƠoăđưătr ă thƠnhă tổăch că liênăk tă
chínhătrịă- kinhăt ălớnănh tăhƠnhătinh? 

A. Kh iăHi pă ớcăB căĐ iăTơyăD ng. B. Hi păhộiăcácăqu căgiaăĐôngăNamă
Á. 

C. Liên minh Châu Âu. D. LiênăHi păqu c. 
Câu 18: NộiădungănƠoăd ớiăđơyălƠăđiểmăgi ngănhauăgi aăhaiăchi năl căắChi nătranhăc că
bộ”ăvƠăắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăc aăMƿă ămi năNamăVi tăNam? 

A. Sửăd ngăl căl ngăquơnăvi năchinhăMƿăvƠăquơnăđộiăSƠiăGòn. 
B. Ti năhƠnhănh ngăcuộcăhƠnhăquơnăắTìmădi t”ăvƠăắBìnhăđịnh”. 
C. Lo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămới. 
D. Tổăch cănh ngăcuộcăhƠnhăquơnăcƠnăquétălớn. 

Câu 19: Nộiădung nƠoăd ớiăđơyălƠănguyênăt căt ăt ngăđ cănêuăraătrongăCh ngătrìnhă
hƠnhăđộngăc aăVi tăNamăQu cădơnăđ ngăvƠoănĕmă1929? 

A. Dơnătộcăậ Dơnăquy năậ Dân sinh. B. T ădoăậ Bìnhăđ ngăậ Bác ái. 
C. Gi iăphóngăậ Độcăl păậ Dơnăquy n. D. Độcăl păậ T ădoăậ H nhăphúc. 

Câu 20: Ngày 02-9-1945ămưiămưiăđiăvƠoălịchăsửăVi tăNamălƠămộtătrongănh ngăngƠyăhộiă
lớnănh t,ăvẻăvangănh tăc aădơnătộcăvìăđóălƠăngƠyăCh ătịchăHồăChíăMinhătrịnhătrọngătuyênă
b ăvớiăqu cădơnăvƠănhơnădơnăth ăgiới 

A. cuộcăkh iăgiƠnhăchínhăquy năđưăth ngăl iăhoƠnătoàn. 
B. Chínhăph ălơmăth iăthƠnhăl p. 
C. Cáchăm ngăthángăTámăhoƠnătoƠnăth ngăl i. 
D. N ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăthƠnhăl p. 

Câu 21: VìăsaoănóiăChínhăc ngăv năt tăc aăĐ ng,ăSáchăl căv năt tăc aăĐ ngă(đầuănĕmă
1930)ălƠăC ngălƿnhăchínhătrịăđầuătiênăc aăĐ ngăCộngăs năVi tăNam? 

A. Kh ngăđịnhăđ cănh ngănhi măv ăc ăb năc aăcáchăm ng. 
B. Xácăđịnhăđ căcácăv năđ ăchi năl căc aăcáchăm ng. 
C. Nêuăb tăđ cănh ngămơuăthuẫnăc aăxưăhội. 
D. Xácăđịnhăl căl ngănòngăc tăc aăcáchăm ng. 

Câu 22: “… 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 iăkêuăgọiătoƠnăqu căkhángăchi n. 
B. L iăkêuăgọiăch ngăMƿăc uăn ớc. 
C. tácăphẩmăắKhángăchi nănh tăđịnhăth ngăl i”. 



D. TuyênăngônăĐộcăl păc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 
Câu 23: PhongătrƠoăđ uătranhătrongănh ngănĕmă1936ăậ1939ălƠămộtăphongătrƠoămangătínhă
ch t 

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

Câu 24: PhongătrƠoăắĐồngăKh i”ăđánhăd uăb ớcăphátătriểnănh yăvọtăc aăcáchăm ngămi nă
Nam vì: 

A. Dẫnăđ năs ăraăđ iăc aăMặtătr nădơnătộcăgi iăphóngămi năNamăVi tăNam. 
B. Cáchăm ngăchuyểnăt ăđ uătranhăchínhătrịăsangăđ uătranhăvũătrang. 
C. ĐưălƠmăth tăb iăchínhăsáchăắt ăcộng”,ăắdi tăcộng”ăc aăMƿ-Di m. 
D. Cáchăm ngăchuyểnăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcông. 

Câu 25: T ă nửaă sauă nh ngă nĕmă 80ă c aă th ă kỉă XX,ă Nh tă B nă đưă v nă lênă thƠnhă siêuă
c ngăs ămộtăth ăgiớiăv  

A. chínhătrị. B. quơnăs . C. tài chính. D. kinhăt . 
Câu 26: Trongăcuộcăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápă(1945-1954),ăchi năth ngănƠoăc aă
quơnăvƠădơnătaăđ căghiănh nălƠăắcáiăm căbằngăvƠng,ăn iăghiăd uăch ănghƿaăth cădơnălĕnă
xu ngăd c”? 

A. Chi năth ngăBiênăgiớiăthuă- đôngănĕmă1950. 
B. Chi năth ngătrongăcuộcăTổngăti năcôngăchi năl căĐôngă- Xuân 1953-1954. 
C. Chi năth ngăĐi năBiênăPh . 
D. Chi năth ngăVi tăB căthuă- đôngănĕmă1947. 

Câu 27: Ngày 5 ậ 8 ậ 1964,ăMƿăchoămáyăbayănémăbomăb năpháămộtăs ăn iă ămi năB că
sauăkhiăd ngălênăs ăki n 

A. ắVịnhăTháiăLan”. B. ắVịnhăB căBộ”. C. ắPlơyku”. D. ắĐ oăCồnă
c ”. 
Câu 28: Trongăcácănộiădungăd ớiăđơy,ănộiădungănƠoăthểăhi năs ăkhácăbi tăgi aăhaiăhi pă
định:ăGi nev ă1954ăvƠăPariă1973ăv ăvi căl păl iăhòaăbìnhă ăĐôngăD ngăvƠăVi tăNam? 

A. V ăquy nădơnătộcăc ăb năc aănhơnădơnăVi tăNam. 
B. Ng ngăb n,ătraoătr ătùăbinhăvƠădơnăth ngăbịăb t. 
C. Quơnăđộiăn ớcăngoƠiărútăquơnăkh iăVi tăNam. 
D. Th căhi năt păk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăv c. 

Câu 29: Thángă12/1922,ăĐ iăhộiălầnăth ănh tăcácăXôăvi tătoƠnăliênăbangăđư 
A. thƠnhăl păLiênăbangăCộngăhòaăxưăhộiăch ănghƿaăXôăvi t. 
B. thôngăquaăS căl nhăhòaăbìnhăvƠăS căl nhăruộngăđ t. 
C. banăhƠnhăChínhăsáchăkinhăt ămớiădoăLêăninăkh iăx ớng. 
D. thƠnhăl păChínhăquy năXôăvi tădoăLêăninăđ ngăđầu. 

Câu 30: Mộtă trongă nh ngă nguyênă t că nƠoă d ớiă đơyă c aă tổă ch că Liênă h pă qu că đ că
Đ ngăvƠăNhƠăn ớcătaăv năd ngătrongăth căt ăđểăgi iăquy tăv năđ ăBiểnăĐôngăhi nănay? 

A. Khôngăcanăthi păvƠoăcôngăvi cănộiăbộăc aăb tăkìăn ớcănƠo. 
B. Bìnhăđ ngăch ăquy năgi aăcácăqu căgiaăvƠăquy năt ăquy tăc aăcácădơnătộc. 
C. TônătrọngătoƠnăvẹnălưnhăthổăvƠăđộcăl păchínhătrịăc aăt tăc ăcácăn ớc. 
D. Gi iăquy tăcácătranhăch păbằngăbi năphápăhòaăbình. 

Câu 31: Cuộcăkh iănghƿaătiêuăbiểuănh tătrongăphongătrƠoăCầnăV ngă(cu iăth ăkỉăXIX)ălƠ 
A. kh iănghƿaăH ngăKhê. B. kh iănghƿaăBưiăS y. 
C. kh iănghƿaăHùngăLƿnh. D. kh iănghƿaăBaăĐình. 

Câu 32: Hi pă ớcăBaliăđánhăd uăs ăkh iăs căc aăASEANăvìăđưăxácăđịnhăđ c 



A. nh ngănguyênăt căc ăb nătrongăquanăh ăgi aăcácăn ớcăASEAN. 
B. m cătiêuăho tăđộngăc aătổăch căASEAN. 
C. vaiătròăc aătổăch căASEAN. 
D. nhi măv ăc ăb năc aăcácăn ớcăASEAN. 

Câu 33: Cácă quy nă dơnă tộcă c ă b nă c aă Vi tă Namă đ că cácă n ớcă thamă d ă Hộiă nghịă
Gi nev ăcôngănh năđóălƠ 

A. độcăl p,ădơnăch ,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
B. độcăl p,ăt ădo,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
C. độcăl p,ăch ăquy n,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
D. độcăl p,ăhòa bình,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 

Câu 34: S ăki nălịchăsửăm ăđầuăkỉănguyênăchinhăph căvũătr ăc aăloƠiăng iălƠ 
A. Mƿăphóngăphiăthuy năđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăNeilăAmstrongăđặtăchơnălênăMặtă

Trĕng. 
B. TrungăQu căphóngăconătƠuăvũătr ăắThầnăChơuă5”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăD ngă

L iăVƿăbayăvƠoăkhôngăgian. 
C. LiênăXôăphóngăconătƠuăvũătr ăắPh ngăĐông”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăI.Gagarină

bayăvòngăquanhăTráiăĐ t. 
D. LiênăXôăphóngăthƠnhăcôngăv ătinhănhơnăt oăc aăTráiăĐ t. 

Câu 35: Trongăgiaiăđo năt ănĕmă1945ăđ nănĕm 1973,ăMƿăđưăcóănh ngăho tăđộngăngo iă
giaoănƠoăgơyăkhóăkhĕnătr căti păđ iăvớiăcáchăm ngăVi tăNam? 

A. MƿătriểnăkhaiăắK ăho chăMácsan”ăgiúpăcácăn ớcăTơyăÂuăph căhồiăn năkinhăt . 
B. Nĕmă1972,ăTổngăth ngăMƿăNíchx năthĕmăTrungăQu căvƠăLiênăXô. 
C. Thôngăđi păc a Tổngăth ngăMƿăTrumanăđọcăt iăQu căhộiăMƿ. 
D. MƿăvƠă11ăn ớcăph ngăTơyăthƠnhăl pătổăch căHi pă ớcăB căĐ iăTơyăD ng.. 

Câu 36: Nhằmă duyă trìă mộtă tr tă t ă th ă giớiă mớiă b oă v ă quy nă l iă choă mình,ă cácă n ớcă
th ngătr năđưăthƠnhăl pămộtătổăch căqu căt ămớiăcóătênăgọiălƠ 

A. Liênăh păqu c. B. Hộiăqu căliên. 
C. Qu căt ăcộngăs n. D. Hộiăcácădơnătộcăbịăápăb căÁăĐông. 

Câu 37: Trongălƿnhăv cănôngănghi p,ăt ăgi aănh ngănĕmă70ăc aăth ăkỉăXX,ă năĐộăđưăt ă
túcăđ căl ngăth cănh ăti năhƠnh 

A. cuộcăắcáchăm ngătr ng”. B. cuộcăắcáchăm ngăxanh”. 
C. cuộcăắcáchăm ngăkhoaăhọcă- kƿăthu t”. D. cuộcăắcáchăm ngăch tăxám”. 

Câu 38: ắChuẩnăbịăkh iă nghƿaă lƠănhi măv ă trungătơmăc aă toƠnăĐ ng,ă toƠnădơn”ă lƠăch ă
tr ngăc a 

A. HộiănghịăBanăth ngăv ăTrungă ngăĐ ngă(3-1945). 
B. HộiănghịăBanăCh păhƠnhăTrungă ngăĐ ngă(5-1941). 
C. HộiănghịăBanăth ngăv ăTrungă ngăĐ ngă(2-1943). 
D. HộiănghịăBanăCh păhƠnhăTrungă ngăĐ ngă(11-1939). 

Câu 39: Ng iăđưăch ngă l iă l nhăbưiă binhăc aă tri uăNguy n,ăquy tă tơmăcùngănhơnădơnă
ph tăcaoăláăc ăắBìnhăTơyăĐ iăNguyênăsoái”ăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápălƠ 

A. Nguy năTrungăTr c. B. Tr ngăĐịnh. 
C. Nguy năH uăHuơn. D. Nguy năTriăPh ng. 

Câu 40: SauăChi nătranhăth ăgiớiăth ănh t,ămơuăthuẫnănƠoăd ớiăđơyălƠămơuăthuẫnăch ăy uă
trongăxưăhộiăVi tăNam? 

A. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc pănôngădơnăVi tăNamăvớiăth cădơnăPhápăvƠătayăsai. 
B. Mơuăthuẫnăgi aătoƠnăthểănhơnădơnăVi tăNamăvớiăth cădơnăPhápăvƠătayăsai. 



C. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc păcôngănhơn,ănôngădơnăvớiăđ ăqu căvƠăđịaăch ătayăsai. 
D. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc păcôngănhơnăvớiăđ ăqu căvƠăt ăb năPháp. 

----------- H T ---------- 
Thíăsinhăkhôngăđ căsửăd ngătƠiăli u.ăCánăbộăcoiăthiăkhôngăgi iăthíchăgìăthêm. 
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Câu 1: PhongătrƠoăắĐồngăKh i”ăđánhăd uăb ớcăphátătriểnănh yăvọtăc aăcáchăm ngămi năNamăvì 

A. đưălƠmăth tăb iăchínhăsáchăắt ăcộng”,ăắdi tăcộng”ăc aăMƿ-Di m. 
B. cáchăm ngăchuyểnăt ăđ uătranhăchínhătrịăsangăđ uătranhăvũătrang. 
C. cáchăm ngăchuyểnăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcông. 
D. dẫnăđ năs ăraăđ iăc aăMặtătr nădơnătộcăgi iăphóngămi năNamăVi tăNam. 

Câu 2: T ănửaăsauănh ngănĕmă80ăc aăth ăkỉăXX,ăNh tăB năđưăv nălênăthƠnhăsiêuăc ngăs ămộtăth ă
giớiăv  

A. quơnăs . B. kinhăt . C. chínhătrị. D. tài chính. 
Câu 3: Nhằmăduyă trìămộtătr tă t ă th ăgiớiămớiă b oăv ăquy nă l iă choămình,ăcácă n ớcă th ngă tr năđưă
thƠnhăl pămộtătổăch căqu căt ămớiăcóătênăgọiălƠ 

A. Liênăh păqu c. B. Hộiăqu căliên. 
C. Qu căt ăcộngăs n. D. Hộiăcácădơnătộcăbị ápăb căÁăĐông. 

Câu 4: Choăcácăd ăki năsau: 
 1.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăNhơmăTu t. 
 2.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăHác-mĕng. 
 3.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăPa-t -n t. 
 4.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăGiápăTu t. 
Hưyăs păx păcácăs ăki nălịchăsửătrênătheoăđúngătrìnhăt ăth 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 iăkêuăgọiătoƠnăqu căkhángăchi n. 
B. L iăkêuăgọiăch ngăMƿăc uăn ớc. 
C. tácăphẩmăắKhángăchi nănh tăđịnhăth ngăl i”. 
D. TuyênăngônăĐộcăl păc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 

Câu 6: Ngày 09 - 11 - 1945,ă lịchăsửăn ớcătaăđưăđ căđánhăd uăs ăki năỦănghƿaăquanătrọngănƠoăsauă
đơy? 

A. BầuăcửăQu căhộiăvƠăbầuăcửăHộiăđồngănhơnădơnăcácăc p. 
B. B năHi năphápăđầuătiênăc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căQu căhộiăthôngăqua. 
C. Chínhăph ăLiênăhi păkhángăchi năthƠnhăl p. 
D. N ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căthƠnhăl p. 

Câu 7: Mƿăb tăđầuănóiăđ năth ngăl ngăvƠăch pănh năđƠmăphánăvớiăVi tăNamăt iăPariăt ăsau 
A. Tổngăti năcôngăvƠănổiăd yăT tăM uăThơnă1968ăc aăta. 
B. cuộcăti năcôngăchi năl că1972ăc aăta. 
C. cuộcăph năcôngămùaăkhôă1966-1967ăc aăMƿ. 
D. cuộcăph năcôngămùaăkhô 1965-1966ăc aăMƿ. 

Câu 8: Tr ớcăTổngăkh iănghƿaăthángăTámănĕmă1945,ăhìnhă nhăthuănh ăc aăn ớcăVi tăNamămớiăđ că
thểăhi năqua 

A. Khuăgi iăphóngăVi tăB c. B. Chi năkhuăVi tăB c. 
C. Cĕnăc ăB căS năậ VũăNhai. D. Cĕnăc ăđịaăVi tăB c. 

Câu 9: Hi pă ớcăBaliăđánhăd uăs ăkh iăs căc aăASEANăvìăđưăxácăđịnhăđ c 
A. m cătiêuăho tăđộngăc aătổăch căASEAN. 
B. vaiătròăc aătổăch căASEAN. 
C. nhi măv ăc ăb năc aăcácăn ớcăASEAN. 
D. nh ngănguyênăt căc ăb nătrongăquanăh ăgi aăcácăn ớcăASEAN. 

Biểuăhi năch ngăt ăphongătrƠoăcáchăm ngă1930 1931ăphátătriểnăđ năđỉnhăcaoălƠ
phongătrƠoăđ uătranhăc aăquầnăchúngădi năraătrongăph măviăc ăn ớc.
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Câu 1: PhongătrƠoăđ uătranhătrongănh ngănĕmă1936ăậ1939ălƠămộtăphongătrƠoămangătính 
ch t 

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

Câu 2: Trongăcácănộiădungăd ớiăđơy,ănộiădungănƠoăthểăhi nă s ăkhácăbi tăgi aăhaiăhi pă
định:ăGi nev ă1954ăvƠăPariă1973ăv ăvi căl păl iăhòaăbìnhă ăĐôngăD ngăvƠăVi tăNam? 

A. V ăquy nădơnătộcăc ăb năc aănhơnădơnăVi tăNam. 
B. Ng ngăb n,ătraoătr ătùăbinhăvƠădơnăth ngăbịăb t. 
C. Quơnăđộiăn ớcăngoƠiărútăquơnăkh iăVi tăNam. 
D. Th căhi năt păk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăv c. 

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 iăkêuăgọiătoƠnăqu căkhángăchi n. 
B. L iăkêuăgọiăch ngăMƿăc uăn ớc. 
C. tácăphẩmăắKhángăchi nănh tăđịnhăth ngăl i”. 
D. TuyênăngônăĐộcăl păc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 

Câu 4: S ăki nălịchăsửăm ăđầuăkỉănguyênăchinhăph căvũătr ăc aăloƠiăng iălƠ 
A. LiênăXôăphóngăconătƠuăvũătr ăắPh ngăĐông”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăI.Gagarină

bayăvòngăquanhăTráiăĐ t. 
B. Mƿăphóngăphiăthuy năđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăNeilăAmstrongăđặtăchơnălênăMặtă

Trĕng. 
C. TrungăQu căphóngăconătƠuăvũătr ăắThầnăChơuă5”ăđ aănhƠăduăhƠnhăvũătr ăD ngă

L iăVƿăbayăvƠoăkhôngăgian. 
D. LiênăXôăphóngăthƠnhăcôngăv ătinhănhơnăt oăc aăTráiăĐ t. 

Câu 5: Tháng 5-1956,ăth cădơnăPhápărútăquơnăkh iămi năNamăVi tăNamăkhiăch aăhoƠnă
thƠnhătráchănhi măc aămìnhătheoăHi păđịnhăGi nev ă1954ăv ăĐôngăD ngălƠăth căhi n 

A. ng ngăb n,ăl păl iăhòaăbìnhătrênătoƠnăĐôngăD ng. 
B. vi căt păk t,ăchuyểnăquơn,ăchuyểnăgiaoăkhuăv c. 
C. vaiătròăc aămộtăthƠnhăviênă yăbanăQu căt . 
D. Tổngătuyểnăc ăth ngănh tăhaiămi năNamăậ B căVi tăNam. 

Câu 6: Biểuăhi năch ngăt ăphongătrƠoăcáchăm ngă1930-1931ăphátătriểnăđ năđỉnhăcaoălƠ 
A. quầnăchúngăpháănhƠălao,ăđ tăhuy năđ ng. 
B. phongătrƠoăđ uătranhăc aăquầnăchúngădi năraătrongăph măviăc ăn ớc. 
C. cácăcuộcăđ uătranhăc aănôngădơnăđ căcôngănhơnăh ngă ng. 
D. quầnăchúngăvũătrangăkh iănghƿaăvƠăchínhăquy năXôăvi tăthƠnhăl p. 

Câu 7: NộiădungănƠoăd ớiăđơyă lƠănguyênăt căt ăt ngăđ cănêuăraătrongăCh ngătrìnhă
hƠnhăđộngăc aăVi tăNamăQu cădơnăđ ngăvƠoănĕmă1929? 

A. Độcăl p ậ T ădoăậ H nhăphúc. B. Dơnătộcăậ Dơnăquy năậ Dân sinh. 



C. T ădoăậ Bìnhăđ ngăậ Bác ái. D. Gi iăphóngăậ Độcăl păậ Dân 
quy n. 
Câu 8: VìăsaoănóiăChínhăc ngăv năt tăc aăĐ ng,ăSáchăl căv năt tăc aăĐ ngă(đầuănĕmă
1930)ălƠăC ngălƿnhăchínhătrịăđầuătiênăc aăĐ ngăCộngăs năVi tăNam? 

A. Xácăđịnhăđ căcácăv năđ ăchi năl căc aăcáchăm ng. 
B. Nêuăb tăđ cănh ngămơuăthuẫnăc aăxưăhội. 
C. Kh ngăđịnhăđ cănh ngănhi măv ăc ăb năc aăcáchăm ng. 
D. Xácăđịnhăl căl ngănòngăc tăc aăcáchăm ng. 

Câu 9: Cuộcăkh iănghƿaătiêuăbiểuănh tătrongăphongătrƠoăCầnăV ngă(cu iăth ăkỉăXIX)ălƠ 
A. kh iănghƿaăH ngăKhê. B. kh iănghƿaăBưiăS y. 
C. kh iănghƿaăHùngăLƿnh. D. kh iănghƿaăBaăĐình. 

Câu 10: Ngày 09 - 11 - 1945,ă lịchăsửăn ớcă taăđưăđ căđánhăd uăs ăki nă Ủă nghƿaăquană
trọngănƠoăsauăđơy? 

A. BầuăcửăQu căhộiăvƠăbầuăcửăHộiăđồngănhơnădơnăcácăc p. 
B. B năHi năphápăđầuătiênăc aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căQu căhộiă

thông qua. 
C. N ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăđ căthƠnhăl p. 
D. Chínhăph ăLiênăhi păkhángăchi năthƠnhăl p. 

Câu 11: SauăChi nătranhăth ăgiớiăth ănh t,ămộtătr tăt ăth ăgiớiămớiăđ căthi tăl pătheo 
A. khuônăkhổăHộiănghịăIanta. B. khuônăkhổăHộiănghịăOaăsinhăt n. 
C. khuônăkhổăHộiănghịăVécăxai. D. khuônăkhổăh ăth ngăVécăxaiăậ Oa 

sinhăt n. 
Câu 12: PhongătrƠoăắĐồngăKh i”ăđánhăd uăb ớcăphátătriểnănh yăvọtăc aăcáchăm ngămi nă
Nam vì 

A. cáchăm ngăchuyểnăt ăđ uătranhăchínhătrịăsangăđ uătranhăvũătrang. 
B. dẫnăđ năs ăraăđ iăc aăMặtătr nădơnătộcăgi iăphóngămi năNamăVi tăNam. 
C. đưălƠmăth tăb iăchínhăsáchăắt ăcộng”,ăắdi tăcộng”ăc aăMƿ-Di m. 
D. cáchăm ng chuyểnăt ăth ăgi ăgìnăl căl ngăsangăth ăti năcông. 

Câu 13: Tr ớcăTổngăkh iănghƿaăthángăTámănĕmă1945,ăhìnhă nhăthuănh ăc aăn ớcăVi tă
Namămớiăđ căthểăhi năqua 

A. Cĕnăc ăB căS năậ VũăNhai. B. Chi năkhuăVi tăB c. 
C. Khuăgi iăphóngăVi tăB c. D. Cĕnăc ăđịaăVi tăB c. 

Câu 14: Đ năcu iă th păkỷă90ăc aăth ăkỉăXX,ătổăch cănƠoăđưătr ă thƠnhă tổăch că liênăk tă
chínhătrịă- kinhăt ălớnănh tăhƠnhătinh? 

A. Liên minh Châu Âu. B. Hi păhộiăcácăqu căgiaăĐôngăNamă
Á. 

C. LiênăHi păqu c. D. Kh iăHi pă ớcăB căĐ iăTơyă
D ng. 
Câu 15: Ng iăđưăch ngă l iă l nhăbưiă binhăc aă tri uăNguy n,ăquy tă tơmăcùngănhơnădơnă
ph tăcaoăláăc ăắBìnhăTơyăĐ iăNguyênăsoái”ăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápălƠ 

A. Nguy năTrungăTr c. B. Nguy năH uăHuơn. 
C. Tr ngăĐịnh. D. Nguy năTriăPh ng. 

Câu 16: Ngày 02-9-1945 mãiămưiăđiăvƠoălịchăsửăVi tăNamălƠămộtătrongănh ngăngƠyăhộiă
lớnănh t,ăvẻăvangănh tăc aădơnătộcăvìăđóălƠăngƠyăCh ătịchăHồăChíăMinhătrịnhătrọngătuyênă
b ăvớiăqu cădơnăvƠănhơnădơnăth ăgiới 

A. cuộcăkh iăgiƠnhăchínhăquy năđưăth ngăl iăhoƠnătoƠn. 



B. Cáchăm ngătháng TámăhoƠnătoƠnăth ngăl i. 
C. Chínhăph ălơmăth iăthƠnhăl p. 
D. N ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăthƠnhăl p. 

Câu 17: NộiădungănƠoăd ớiăđơyălƠăđiểmăgi ngănhauăgi aăhaiăchi năl căắChi nătranhăc că
bộ”ăvƠăắVi tăNamăhóaăchi nătranh”ăc aăMƿă ămi năNamăVi tăNam? 

A. Sửăd ngăl căl ngăquơnăvi năchinhăMƿăvƠăquơnăđộiăSƠiăGòn. 
B. Ti năhƠnhănh ngăcuộcăhƠnhăquơnăắTìmădi t”ăvƠăắBìnhăđịnh”. 
C. Lo iăhìnhăchi nătranhăxơmăl căth cădơnămới. 
D. Tổăch cănh ngăcuộcăhƠnhăquơnăcƠnăquétălớn. 

Câu 18: Điểmă t ngăđồngă trongăđ ngă l iăđổiămớiă trênă lƿnhă v căkinhă t ăc aăhaiă n ớcă
TrungăQu căvƠăVi tăNamăđóălƠăđ u 

A. coiăphátătriểnănôngănghi pălƠăvịătríăhƠngăđầu. 
B. chuyểnăn năkinhăt ăk ăho chăhóaăt pătrungăsangăn năkinhăt ăthịătr ngăxưăhộiăch ă

nghƿa. 
C. đổiămớiăchínhătrị,ăxưăhộiătr ớcăđổiămớiăkinhăt . 
D. ti năhƠnhăth căhi năbaăch ngătrìnhăkinhăt ălớn:ăl ngăth că- th căphẩm,ăhƠngătiêuă

dùngăvƠăhƠngăxu tăkhẩu. 
Câu 19: Trongăcuộcăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápă(1945-1954),ăchi năth ngănƠoăc aă
quơnăvƠădơnătaăđ căghiănh nălƠăắcáiăm căbằngăvƠng,ăn iăghiăd uăch ănghƿaăth cădơnălĕnă
xu ngăd c”? 

A. Chi năth ngăBiênăgiớiăthuă- đôngănĕmă1950. 
B. Chi năth ngătrongăcuộcăTổngăti năcôngăchi năl căĐôngă- Xuân 1953-1954. 
C. Chi năth ngăĐi năBiênăPh . 
D. Chi năth ngăVi tăB căthuă- đôngănĕmă1947. 

Câu 20: Tháng 12/1922,ăĐ iăhộiălầnăth ănh tăcácăXôăvi tătoƠnăliênăbangăđư 
A. thôngăquaăS căl nhăhòaăbìnhăvƠăS căl nhăruộngăđ t. 
B. banăhƠnhăChínhăsáchăkinhăt ămớiădoăLêăninăkh iăx ớng. 
C. thƠnhăl păChínhăquy năXôăvi tădoăLêăninăđ ngăđầu. 
D. thƠnhăl păLiênăbangăCộngăhòaăxưăhộiăch ănghƿaăXôăvi t. 

Câu 21: Âmăm uăc ăb năc aăchi năl căắChi nătranhăđặcăbi t”ăc aăMƿă ămi năNamăVi tă
Nam (1961-1965) là 

A. đ uătranhăngo iăgiaoăk tăh păvớiăquơnăs . B. dùngăng iăVi tăđánhăng iăVi t. 
C. l yăchi nătranhănuôiăchi nătranh. D. đánhănhanhăth ngănhanh. 

Câu 22: V ăchínhătrịăvƠăđ iăngo i,ătrongăth păkỉă90,ăchínhăquy năB.Clint nătheoăđuổiăbaă
m cătiêuăc ăb năc aăchi năl c 

A. ắTr ăđũaăồă t”. B. ắNgĕnăđeăth căt ”. 
C. ắCamăk tăvƠăm ărộng”. D. ắPh nă ngălinhăho t”. 

Câu 23: ắChuẩnăbịăkh iă nghƿaă lƠănhi măv ă trungătơmăc aă toƠnăĐ ng,ă toƠnădơn”ă lƠăch ă
tr ngăc a 

A. HộiănghịăBanăth ngăv ăTrungă ngăĐ ngă(2-1943). 
B. HộiănghịăBanăth ngăv ăTrungă ngăĐ ngă(3-1945). 
C. HộiănghịăBanăCh păhƠnhăTrungă ngăĐ ngă(5-1941). 
D. HộiănghịăBanăCh păhƠnhăTrungă ngăĐ ngă(11-1939). 

Câu 24:     “Tai nghe súng nổ cái đùng 
tàu Tây lại tới Vũng Thùng bữa qua” 

Cơuăcaădaoătrênăđ ăc păđ năs ăki nănƠoăc aălịchăsửăVi tăNamăth iăc năđ i? 



A. QuơnăPhápăt năcôngăcửaăbiểnăThu năAn. 
B. Nguy năTrungăTr căđ tăcháyătƠuăắHiăVọng”ătrên sôngăVƠmăC ăĐông. 
C. QuơnăPhápăt năcôngăGiaăĐịnh. 
D. Liên quân Pháp - TơyăBanăNhaăt năcôngăĐƠăN ng. 

Câu 25: Trongălƿnhăv cănôngănghi p,ăt ăgi aănh ngănĕmă70ăc aăth ăkỉăXX,ă năĐộăđưăt ă
túcăđ căl ngăth cănh ăti năhƠnh 

A. cuộcăắcáchăm ngăxanh”. B. cuộcăắcáchăm ngătr ng”. 
C. cuộcăắcáchăm ngăch tăxám”. D. cuộcăắcáchăm ngăkhoaăhọcă- kƿă

thu t”. 
Câu 26: T ă nửaă sauă nh ngă nĕmă 80ă c aă th ă kỉă XX,ă Nh tă B nă đưă v nă lênă thƠnhă siêuă
c ngăs ămộtăth ăgiớiăv  

A. chínhătrị. B. tài chính. C. quơnăs . D. kinhăt . 
Câu 27: Ngày 5 ậ 8 ậ 1964,ăMƿăchoămáyăbayănémăbomăb năpháămộtăs ăn iă ămi năB că
sauăkhiăd ngălênăs ăki n 

A. ắVịnhăTháiăLan”. B. ắVịnhăB căBộ”. C. ắPlơyku”. D. ắĐ oăCồnă
c ”. 
Câu 28: Nhằmă duyă trìă mộtă tr tă t ă th ă giớiă mớiă b oă v ă quy nă l iă choă mình,ă cácă n ớcă
th ngătr năđưăthƠnhăl pămộtătổăch căqu căt ămớiăcóătênăgọiălƠ 

A. Hộiăcácădơnătộcăbịăápăb căÁăĐông. B. Hộiăqu căliên. 
C. Liênăh păqu c. D. Qu căt ăcộngăs n. 

Câu 29: Đ năđầuănh ngănĕmă70ăc aăth ăkỉăXX,ăLiênăXôăđiăđầuăth ăgiớiătrongălƿnhăv c 
A. côngănghi păvũătr . B. công nghi pănặng. 
C. khoaăhọcă- kƿăthu t. D. s năxu tănôngănghi p. 

Câu 30: ắMuốn cứu nước và gi i phóng dân tộc không có con đường nào khác là con 
đường cách mạng vô s n”,ăđơyălƠăk tălu năc aăNguy năÁiăQu căsauăkhi 

A. đọcăLu năc ngăv ăv năđ ădơnătộcăvƠăthuộcăđịaăc aăLê-nin. 
B. gửiăb năyêuăsáchăc aănhơnădơnăVi tăNamăđ năHộiănghịăVécăxai. 
C. thamăgiaăthƠnhăl păHộiăliênăhi păcácădơnătộcăthuộcăđịa. 
D. thamăgiaăsángăl păĐ ngăcộngăs năPháp. 

Câu 31: Hi pă ớcăBaliăđánhăd uăs ăkh iăs căc aăASEANăvìăđưăxácăđịnhăđ c 
A. nhi măv ăc ăb năc aăcácăn ớcăASEAN. 
B. nh ngănguyênăt căc ăb nătrongăquanăh ăgi aăcácăn ớcăASEAN. 
C. m cătiêuăho tăđộngăc aătổăch căASEAN. 
D. vaiătròăc aătổăch căASEAN. 

Câu 32: Mƿăb tăđầuănóiăđ năth ngăl ngăvƠăch pănh năđƠmăphánăvớiăVi tăNamăt iăPariă
t ăsau 

A. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1966-1967ăc aăMƿ. 
B. Cuộcăti năcôngăchi năl că1972ăc aăta. 
C. Cuộcăph năcôngămùaăkhôă1965-1966ăc aăMƿ. 
D. Tổngăti năcôngăvƠănổiăd yăT tăM uăThơnă1968ăc aăta. 

Câu 33: Trongăgiaiăđo năt ănĕmă1945ăđ nănĕmă1973,ăMƿăđưăcóănh ngăho tăđộngăngo iă
giaoănƠoăgơyăkhóăkhĕnătr căti păđ iăvớiăcáchăm ngăVi tăNam? 

A. MƿătriểnăkhaiăắK ăho chăMácsan”ăgiúpăcácăn ớcăTơyăÂuăph căhồiăn năkinhăt . 
B. Thôngăđi păc aăTổngăth ngăMƿăTrumanăđọcăt iăQu căhộiăMƿ. 
C. Nĕmă1972,ăTổngăth ngăMƿăNíchx năthĕmăTrung Qu căvƠăLiênăXô. 
D. MƿăvƠă11ăn ớcăph ngăTơyăthƠnhăl pătổăch căHi pă ớcăB căĐ iăTơyăD ng.. 



Câu 34: Nĕmă1912,ăPhanăBộiăChơuăthƠnhăl păVi tăNamăQuangăph căhộiă ăQu ngăChơuă
(TrungăQu c)ănhằmăm căđíchăgì? 

A. Chuẩnăbịăl căl ngăđểăti năhƠnhăb oăđộngăgiƠnhăđộc l p. 
B. ĐánhăđuổiăgiặcăPháp,ăkhôiăph căn ớcăVi tăNam,ăthƠnhăl păn ớcăCộngăhòaăDơnă

qu căVi tăNam. 
C. T păh păcácăl căl ngăyêuăn ớcăc aăVi tăNamăđangăho tăđộngă ăTrungăQu c. 
D. ĐƠoăt oăđộiăngũăcánăbộ,ăđ aăv ăn ớcăho tăđộng. 

Câu 35: Cácă quy nă dơnă tộcă c ă b n c aă Vi tă Namă đ că cácă n ớcă thamă d ă Hộiă nghịă
Gi nev ăcôngănh năđóălƠ 

A. độcăl p,ădơnăch ,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
B. độcăl p,ăch ăquy n,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
C. độcăl p,ăt ădo,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 
D. độcăl p,ăhòaăbình,ăth ngănh tăvƠătoƠnăvẹnălưnhăthổ. 

Câu 36: Mộtă trongă nh ngă nguyênă t că nƠoă d ớiă đơyă c aă tổă ch că Liênă h pă qu că đ că
Đ ngăvƠăNhƠăn ớcătaăv năd ngătrongăth căt ăđểăgi iăquy tăv năđ ăBiểnăĐôngăhi nănay? 

A. Bìnhăđ ngăch ăquy năgi aăcácăqu căgiaăvƠăquy năt ăquy tăc aăcácădơnătộc. 
B. TônătrọngătoƠnăvẹnălưnhăthổăvƠăđộcăl păchínhătrịăc aăt tăc ăcácăn ớc. 
C. Gi iăquy tăcácătranhăch păbằngăbi năphápăhòaăbình. 
D. Khôngăcanăthi păvƠoăcôngăvi cănộiăbộăc aăb tăkìăn ớcănƠo. 

Câu 37: SauăChi nătranhăth ăgiớiăth ănh t,ămơuăthuẫnănƠoăd ớiăđơyălƠămơuăthuẫnăch ăy uă
trongăxưăhộiăVi tăNam? 

A. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc păcôngănhơnăvớiăđ ăqu căvƠăt ăb năPháp. 
B. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc pănôngădơnăVi tăNamăvớiăth cădơnăPhápăvƠătayăsai. 
C. Mơuăthuẫnăgi aăgiaiăc păcôngănhơn,ănôngădơnăvớiăđ ăqu căvƠ địaăch ătayăsai. 
D. Mơuăthuẫnăgi aătoƠnăthểănhơnădơnăVi tăNamăvớiăth cădơnăPhápăvƠătayăsai. 

Câu 38: NộiădungănƠoăd ớiăđơyăph năánhăth ngăl iăquanătrọngătrênălƿnhăv căngo iăgiaoă
c aăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaăt ăđầuănĕmă1950? 

A. LiênăminhănhơnădơnăVi t - Miên - LƠoăthƠnhăl p. 
B. Mƿăcôngănh năChínhăph ăB oăĐ i. 
C. LiênăXô,ăcácăn ớcătrongăpheăxưăhộiăch ănghƿaăcôngănh năvƠăđặtăquanăh ăngo iăgiaoă

vớiăn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòa. 
D. Phápăcôngănh năn ớcăVi tăNamăDơnăch ăCộngăhòaălƠămộtăqu căgiaăđộcăl p. 

Câu 39: Nhơnă t ă quană trọngănh tă đ aă đ nă th ngă l iă mùaăxuơn1975ă c aă nhơnădơnăVi tă
Namătrongăcuộcăkhángăchi năch ngăMƿ,ăc uăn ớcălƠ 

A. h uăph ngămi năB căđưăhỗătr ăđ căl căv ăs căng i,ăs căc aăchoăcuộcăchi năđ uă ă
mi năNam. 

B. s ălưnhăđ oăc aăĐ ngăvớiăđ ngăl iăđúngăđ n,ăsángăt oăvƠăt ăch . 
C. nhơnădơnătaăcầnăcùălaoăđộngăvƠăanhădũngătrongăchi năđ u. 
D. s ăđồngătìnhă ngăhộăc aăcácăl căl ngăyêuăchuộngăhoƠăbìnhăvƠăti năbộăxưăhộiătrênă

th ăgiới. 
Câu 40: Choăcácăd ăki năsau: 

 1.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớc NhơmăTu t. 
 2.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăHác-mĕng. 
 3.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăPa-t -n t. 
 4.ăTri uăđìnhăHu ăkíăvớiăPhápăHi pă ớcăGiápăTu t. 
Hưyăs păx păcácăs ăki nălịchăsửătrênătheoăđúngătrìnhăt ăth iăgian. 



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

----------- H T ---------- 
Thíăsinhăkhôngăđ căsửăd ngătƠiăli u.ăCánăbộăcoiăthiăkhôngăgi iăthíchăgìăthêm. 

 
 


