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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 (2018-2019) 

PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP 

Hình thức kiểm tra và cấu trúc đề : Trắc nghiệm khách quan , 40 câu (10 điểm) 

Giới hạn nội dung : Từ tuần 1 đến tuần 16 (Từ bài 1 đến bài 18) và Bài 3 phần lịch sử địa phương 

Đà Nẵng 

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) 

- Hội nghị Ianta và những thỏa thuận của ba cường quốc 

- Sự thành lập Liên Hợp Quốc. 

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000) 

- Công cuộc khôi phục kinh tế (1945-1950) và những thành tựu trong công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70) của Liên Xô 

- Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu 

- Những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991- 2000 

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á 

- Những nét chung về khu vực Đông Bắc Á 

- Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

- Công cuộc cải cách – mở cửa (từ năm 1978) của Trung Quốc 

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ 

- Những nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á sau 

Chiến tranh Thế giới thứ hai 

- Cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 

- Cuộc đấu tranh  chống đế quốc và xây dụng vương quốc của Campuchia từ năm 1945 đến 

năm 1993 

- Quá trình xây dựng và phát triển của nhóm năm nước sáng lập ASEAN 

- Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN 

- Cuộc đấu tranh giành độc lập và Công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ 

Bài 5. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh 

- Những nét chính về cuộc đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi 

- Những nét chính về quá trình giành và bảo vệ độc lập ở Mĩ Latinh 

Bài 6. Nước Mĩ 

- Tình hình kinh tế và sự phát triển khoa học – kĩ thuật của nước Mĩ qua các giai đoạn : 

1945-1973; 1973-1991; 1991-2000 

- Chính sách đối ngoại của Mĩ qua các giai đoạn : 1945-1973; 1973-1991; 1991-2000 

Bài 7. Tây Âu 

- Tình hình kinh tế và sự phát triển khoa học – kĩ thuật của Tây Âu qua các giai đoạn : 1945-

1950; 1950-1973; 1973-1991; 1991-2000 
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- Chính sách đối ngoại của Tây Âu qua các giai đoạn : 1945-1950; 1950-1973; 1973-1991; 

1991-2000 

- Liên minh châu Âu (EU) 

Bài 8. Nhật Bản 

- Tình hình kinh tế và sự phát triển khoa học – kĩ thuật của Nhật Bản qua các giai đoạn : 

1945-1952; 1952-1973; 1973-1991; 1991-2000 

- Chính sách đối ngoại của Nhật Bản qua các giai đoạn : 1945-1952; 1952-1973; 1973-1991; 

1991-2000 

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh 

- Mâu thuẫn Đông – Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh 

- Những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn Đông –Tây và sự chấm dứt chiến tranh lạnh 

- Những biến đổi của tình hình thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt 

Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX 

- Nguồn gốc và đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ 

- Xu thế toàn cầu hóa 

Bài 11. Tổng kết lịch sử Thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 

- Những nội dung chủ yếu của lịch sử Thế giới từ sau năm 1945 

- Những xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh 

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 

- Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của TD Pháp 

- Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam dưới tác động của chinh 

sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của TD Pháp 

- Những hoạt động của tư sản,tiểu tư sản và công nhân Việt Nam  

- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 

Bài 13. Phong trao dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 

- Sự ra đời và hoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niên 

- Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng 

- Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929 

- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

Bài 14. Phong trao cách mạng 1930-1935 

- Tình hình kinh tế và tinh hình xã hội Việt Nam trong những năm 1929-1933 

- Diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931 

- Sự ra đời và hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh 

- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hanh Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam 

(10/1930) 

- Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939 
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- Chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ 

XX 

- Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

tháng 7/1936 

- Phong trao đấu tranh đòi các quyền tự do,dân sinh,dân chủ 

- Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trao dân chủ 1936-1939 

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước VN Dân 

chủ cộng hòa ra đời 

- Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945 

- Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng tháng 11/1939 và hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941 

- Chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền 

- Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến tháng 8/1945) 

- Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa 

- Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ( điều kiện khách quan thuận lợi,xác định thời cơ ngàn 

năm có một,diễn biến chính) 

- Sự ra đời của nước VN Dân chủ cộng hòa (2/9/1945) 

- Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa LS và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám 1945 

Bài 17. Nước VN Dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 

- Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 (thuận lợi,khó khăn) 

- Đảng và Chính phủ giải quyết khó khăn về chính quyền,nạn đói,nạn dốt và khó khăn về tài 

chính 

- Chủ trương,sách lược của Đảng và Chính phủ đối phó với ngoại xâm và nội phản,bảo vệ 

chính quyền cách mạng 

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toan quốc chống TD Pháp (1946-1950) 

- Kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp bùng nổ (nguyên nhân bùng nổ,cuộc kháng chiến 

bùng nổ,đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng 

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

- Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 

- Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 

Bài 3. Đà Nẵng trong cuộc vận động giải phóng dân tộc và kháng chiến chống TD Pháp (1919-

1954) 

- Đà Nẵng trong bước chuyển lớn của phong trào giải phóng dân tộc (1919-1930) 

- Đà Nẵng trong cuộc vận động cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa thán Tám 1945 

- Đà Nẵng trong những ngày đầu toan quốc kháng chiến chống TD Pháp (từ 12/1946 đến 

1/1947) 

- Quần đảo Hoàng Sa từ năm 1884 đến năm 1954 
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PHẦN 2: ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO  

I. Bài 1 -  Bài 11 

Câu 1. Vào đầu năm 1945, Hội nghị cấp cao I-an-ta được tổ chức với sự tham gia của nguyên thủ 

các cường quốc:  

A. Mĩ, Anh, Liên Xô.  

B. Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô.  

C. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc.  

D. Mĩ, Pháp, Trung Quốc.  

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị I-an-ta (2-1945)?  

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và têu diệt tận gốc rễ chủ nghĩa phát xít.  

B. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên hợp quốc.  

C. Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.  

D. Thông qua Hiến chương Liên hợp quốc.  

Câu 3. Tổ chức (có tên viết tắt theo tiếng Anh) không phải là tổ chức của Liên hợp quốc là  

A. WHO.  

B. UNICEF.  

C. UNESCO.  

D. ECSC.  

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?  

A. Sự đồng thuận giữa tất cả các nước thành viên trong chia sẻ quyền lợi.  

B. Quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết.  

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.  

D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hoà bình.  

Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kế hoạch 5 năm nhằm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết 

thương chiến tranh được nhân dân Liên Xô thực hiện trong thời gian từ  

A. 1946-1950.  

B. 1947-1951.  

C. 1948-1952.  

D. 1949-1953.  

Câu 6. Quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Liên Xô và một số nước XHCN châu Âu được thể hiện tập 

trung trong tổ chức  

A. Cộng đồng than thép châu Âu.  

B. Hội đồng tương trợ kinh tế.  

C. Khối thị trường chung châu Âu.  

D. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.  

Câu 7. Nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 

70 là  

A. muốn làm bạn với tất cả các nước.  

B. hoà bình, tích cực, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.  

C. đối đầu với các nước phương Tây.  

D. chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa anh em.  

Câu 8. Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á đã trở thành các “con rồng kinh tế” 

ở châu Á, gồm:  

A. Xingapo, Hồng Kông, Đài Loan.  
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B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.  

C. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công.  

D. Nhật Bản, Hồng Công, Đài Loan.  

Câu 9. Thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở 

cửa là  

A. đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.  

B. trở thành cường quốc công nghiệp.  

C. tổng giá trị xuất khẩu chiếm 5% tổng giá trị xuất khẩu thế giới.  

D. nước có nền kinh tế lấy thu nhập công nghiệp làm chủ yếu.  

Câu 10. Vùng lãnh thổ của Trung Quốc vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa là  

A. Ma Cao.  

B. Thâm Khuyến.  

C. Đài Loan.  

D. Hồng Công.  

Câu 11. Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố 

độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm:  

A. Inđônêxia, Xingapo và Malaixia.  

B. Inđônêxia, Việt Nam và Lào.  

C. Việt Nam, Philippin và Miến Điện.  

D. Việt Nam, Lào và Campuchia.  

Câu 12. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập ngày:  

A. 02-12-1973.  

B. 02-12-1974.  

C. 02-12-1975.  

D. 02-12-1976.  

Câu 13. ASEAN được thành lập ngày:  

A. 08-08-1965.  

B. 08-08-1966.  

C. 08-08-1967.  

D. 08-08-1968.  

Câu 14. Năm 1995, ASEAN kết nạp thêm:  

A. Việt Nam.  

B. Mianma.  

C. Lào.  

D. Campuchia.  

Câu 15. Nước nào trở thành nước công nghiệp mới (NIC) đầu tiên ở Đông Nam Á?  

A. Malaixia.  

B. Thái Lan.  

C. Inđônêxia.  

D. Xingapo.  

Câu 16. Theo “phương án Maobáttơn, Ấn Độ bị chia thành:  

A. Hai quốc gia: Ấn Độ và Pakixtan  

B. Ba quốc gia: Ấn Độ, Pakixtan và Bănglađét.  

C. Bốn quốc gia: Ấn Độ, Pakixtan, Bănglađét và Nêpan.  

D. Năm quốc gia: Ấn Độ, Pakixtan, Bănglađét, Nêpan và Butan.  
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Câu 17. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa ngày:  

A. 26-01-1948.  

B. 26-01-1949.  

C. 26-01-1950.  

D. 26-01-1951.  

Câu 18. Có 17 nước Châu Phi cùng giành được độc lập vào năm:  

A. 1960.  

B. 1952.  

C. 1959.  

D. 1962.  

Câu 19. Sau khi giành độc lập, một số nước Mĩ Latinh đã trở thành nước công nghiệp mới (NICs), 

đó là:  

A. Braxin, Áchentina, Vênêxuêla.  

B. Áchentina, Côlômbia, Panama.  

C. Vênêxuêla, Bôlovia, Nicaragoa.  

D. Braxin, Áchentina, Mêhicô.  

Câu 20. Cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh từ:  

A. Năm 1945 đến cuối thập niên 80 của thế kỉ XX.  

B. Năm 1945 đến năm 1959.  

C. Năm 1959 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX.  

D. Cuối những năm 80 đến nay.  

Câu 21. Nguyên nhân quan trọng tạo nên sự phát triển nhảy vọt của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai mà nhiều nước khác có thể học tập được là:  

A. Áp dụng thành công những thành tựu của cách mạng khoa học-kĩ thuật.  

B. Trình độ tập trung sản xuất và tư bản rất cao, có sức cạnh tranh lớn và hiệu quả.  

C. Điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất.  

D. Do các chính sách và hoạt động điều tiết của nhà nước.  

Câu 22. Điều kiện khách quan thuận lợi dẫn đến sự phát triển nhanh của nền kinh tế Mĩ sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai là:  

A. Ngày càng có nhiều nhà khoa học từ nơi khác đến định cư tại Mĩ.  

B. Mĩ có khối lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới.  

C. Không bị chiến tranh tàn phá và lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.  

D. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, khí hậu thuận lợi.  

Câu 23. Mĩ là nước khởi đầu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là nhờ:  

A. Có nhiều nhà khoa học lỗi lạc, có điều kiện để phục vụ việc nghiên cứu khoa học.  

B. Có nguồn tài chính lớn để đầu tư nghiên cứu.  

C. Tập trung tư bản và tập trung sản xuất rất cao.  

D. Có điều kiện tài chính để mua lại những phát minh sáng chế của thế giới.  

Câu 24. Việc Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam gắn liền với Tổng thống.  

A. G.Busơ (cha).  

B. Rigân.  

C. G.Busơ (con).  

D. B.Clintơn.  

Câu 25. Sau chiến tranh thê giới thứ 2, nhờ vào khoản viện trợ nào mà các nước Tây Âu nhanh 

chóng ổn định, phục hồi về mọi mặt?  

A. Viện trợ của Mĩ- “Kế hoạch Máccan”.  
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B. Viện trợ của Mĩ- “Kế hoạch Mácsan”.  

C. Viện trợ của Mĩ- “Chủ nghĩa Truman”.  

D. Viện trợ của Anh- “Kế hoạch Mácsan”.  

Câu 26. Đường hầm qua eo biển Măngsơ nối liền những nước nào?  

A. Anh - Pháp.  

B. Anh - Bỉ.  

C. Pháp - Hà Lan.  

D. Anh - Đức.  

Câu 27. Thời gian các tổ chức hợp tác khu vực ở châu Âu hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” 

(EC) là:  

A. 18/4/1951.  

B.10/7/1967.  

C. 1/7/1967.  

D. 7/12/1991.  

Câu 28. Chính sách đối ngoại của Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?  

A. Cải thiện quan hệ với Liên Xô và Đông Âu.  

B. Tiếp tục chạy đua vũ trang.  

C. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác trên thế giới.  

D. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.  

Câu 29. Nét nổi bậc của nền kinh tế Nhật giai đoạn từ năm 1952 đến năm 1973 là gì? 

A. Giai đoạn không ổn định, bị sự cạnh tranh gay gắt của Tây Âu, Mĩ.  

B. Giai đoạn phục hồi bước đầu đạt một số thành tựu.  

C. Giai đoạn phát triển “thần kì”, trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn.  

D. Giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, thiếu nguyên liệu, nhiên liệu…  

Câu 30. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế 

giới thứ 2 là gì?  

A. Biết thâm nhập thị trường thế giới.  

B. Áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.  

C. Tác dụng của những cải cách dân chủ.  

D. Truyền thống “tự lực tự cường”.  

Câu 31: Thời gian Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao?  

A. 21/9/1963.  

B. 21/9/1971.  

C. 21/9/1973.  

D. 29/9/ 1992.  

Câu 32. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ có ưu thế gì về vũ khí?  

A. Chế tạo nhiều vũ khí thông thường.  

B. Có tàu ngầm.  

C. Nhiều hạm đội trên biển.  

D. Nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.  

Câu 33. Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô là:  

A. Sự phân chia khu vực đóng quân giữa Mĩ và Liên xô tại Hội nghị Ianta(2/1945)  

B. Sự ra đời của học thuyết “Truman” và cuộc “chiến tranh lạnh” bắt đầu vào ngày 12/3/1947  

C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).  

D. Sự ra đời của khối NATO.  
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Câu 34. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích  

A. Chống Liên xô và các nước XHCN Đông Âu.  

B. Gíup đỡ các nước Tây Âu.  

C. Đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Âu.  

D. Chuẩn bị cuộc chiến tranh thế giới mới  

Câu 35. Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va là  

A. Tăng cường tình đoàn kết giữa Liên xô và các nước Đông Âu.  

B. Tăng cường sức mạnh của các nước XHCN.  

C. Đối phó với khối quân sự NATO do Mĩ đứng đầu.  

D. Đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu.  

Câu 36. Chiến tranh lạnh kết thúc vào năm  

A. 1973.  

B. 1985.  

C. 1989.  

D. 1991.  

Câu 37. Hai vị nguyên thủ đã cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh là  

A. Brêgiơnhép và Catơ.  

B. Goócbachốp và Rigân.  

C. Rigân và Brêgiơnhép.  

D. Goócbachốp và Busơ (cha).  

Câu 38. Nguồn gốc cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại 

là:  

A. Đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.  

B. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.  

C. Chế tạo ra vũ khí và phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chiến tranh hiện đại.  

D. Chế tạo ra những công cụ sản xuất mới.  

Câu 39. Trong các thành tựu kì diệu của khoa học cơ bản, sự kiện gây chấn động dư luận thế giới 

và tháng 03 năm 1997 là:  

A. Sự xuất hiện máy vi tính.  

B. “Bản đồ gen người” đã được các nhà khoa học giải mã hoàn toàn.  

C. Người máy Asimô ra đời.  

D. Một con cừu đã được tạo ra bằng phương pháp sinh sản vô tính.  

Câu 40. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã gây nên nhiều hậu quả tiêu cực, trong đó, 

nghiêm trọng nhất là:  

A. Tình trạng ô nhiễm môi trường.  

B. Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt.  

C. Tai nạn lao động, tai nạn giao thông.  

D. Phát sinh các loại dịch bệnh mới.  

II. Bài 8 đến Bài 12 + Bài 1-Lịch sử Đà Nẵng 

Câu 1. Tổ chức nào dưới đây do một số trí thức yêu nước xin phép thành lập vào tháng 9-1926 

(đặt trụ sở ở Đà Nẵng) nhưng đã bị Toàn quyền Đông Dương bác bỏ?   

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

B. Việt Nam Tấn bộ Dân hội. 

C. Việt Nam Quang phục hội 

D. Việt Nam nghĩa đoàn. 
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Câu 2. Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời TP Đà Nẵng, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 là 

A. Đỗ Quang. 

B. Nguyễn Tường. 

C. Lê Văn Hiến.  

D. Thái Thị Bôi. 

Câu 3. Đại diện phái đoàn ngoại giao Việt Nam đã long trọng tuyên bố khẳng định chủ quyền của 

mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại hội nghị  

A. Pôtxđam (1945). 

B. Phôngtennơblô (1946). 

C. Xan Phơranxixcô (1951). 

D. Giơnevơ (1954). 

Câu 4. Trong những năm 1919 – 1925, cuộc đấu tranh đánh dấu bước tiến mới của phong trào 

công nhân Việt Nam diễn ra ở 

A. Ba son. 

B. Phú Riềng. 

C. Hòn Gai. 

D. Bến Thủy. 

Câu 5. Trong thời gian hoạt động ở châu Âu, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo 

A. Đời sống công nhân. 

B. Người cùng khổ. 

C. Sự thật. 

D. Thư tín quốc tế. 

Câu 6. Năm 1929, Việt Nam Quốc dân đảng công bố chương trình hành động gồm 4 thời kì, trong 

đó thời kì cuối là đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua và    

A. xây dựng xã hội tự do, bình đẳng. 

B. giúp đỡ các dân tộc bị áp bức. 

C. thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái. 

D. thiết lập dân quyền. 

Câu 7. Tổ chức nào trong các tổ chức dưới đây không do các cán bộ tiên tiến của Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên thành lập vào năm 1929? 

A. Đông Dương Cộng sản đảng. 

B. Đảng Cộng sản Đông Dương. 

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

D. An Nam Cộng sản đảng. 

Câu 8. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo 

là 

A. Luận cương chính trị. 

B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. 

C. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

D. Đường Cách mệnh. 

Câu 9: Nhân tố cơ bản nào đã dẫn đến sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của phong trào cách 

mạng 1930-1931? 

A. Đời sống nhân dân khó khăn, công nhân thất nghiệp, nông dân không có ruộng. 

B. Chính sách đàn áp, khủng bố những người yêu nước của thực dân Pháp. 

C. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập với đường lối chính trị đúng đắn. 
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D. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến ngày càng gay gắt. 

Câu 10. Thời điểm đánh dấu phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển đến đỉnh cao là: 

A. tháng 5 năm 1930. 

B. từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930. 

C. tháng 9 năm 1930. 

D. từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1930. 

Câu 11. Kẻ thù cụ thể trực tiếp của nhân dân ta được Đảng xác định trong thời kì 1936-1939? 

A. Thực dân Pháp nói chung. 

B. Địa chủ phong kiến. 

C. Bọn phản động thuộc địa không chịu thi hành chính sách của mặt trận nhân dân Pháp. 

D. Các quan lại của Triều đình Huế. 

Câu 12. Trong thời kì 1936-1939 về phương pháp đấu tranh, Đảng chủ trương sử dụng các hình 

thức 

A. Công khai, hợp pháp và hoạt động báo chí. 

B. Công khai, bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. 

C. Bí mật, bất hợp pháp. 

D. Công khai, hợp pháp và nghị trường. 

Câu 13. Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng của Đảng từ trong phong trào dân chủ 

1936-1939 là: 

A. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. 

B. Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai và bí mật. 

C. Đấu tranh tư tưởng với các đảng phái chính trị khác. 

D. Liên minh công nông. 

Câu 14. Đế quốc Pháp – Phát xít Nhật là kẻ thù của cách mạng nước ta trong thời kì nào? 

A. 1936-1939 

B. 1939-1940 

C. 1940-1945 

D. Sau ngày 09-03-1945 

Câu 15. Vai trò của Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh được thể hiện trong thời kì nào? 

A. 1930-1931 

B. 1936-1939 

C. 1939-1941 

D. 1941-1945 

Câu 16. Từ tháng 05-1941 đến 09-03-1945 đã diễn ra nhiều sự kiến cách mạng, sự kiện nào quan 

trọng nhất? 

A. Thành lập Mặt trận Việt Minh. 

B. Thành lập Cứu Quốc quân. 

C. Xuất bản sách báo cách mạng. 

D. Công bố Đề cương văn hóa Việt Nam của Đảng. 

Câu 17. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của thường vụ TW Đảng có 

những nội dung gì? 

A. Xác định quốc kì là cờ đỏ sao vàng. 

B. Thành lập chính quyền cách mạng. 

C. Thành lập xô viết công nông. 

D. Phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước”. 
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Câu 18. Hội nghị nào của Đảng đã quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng thành 

“Việt Nam giải phóng quân”? 

A. Hội nghị TW Đảng lần thứ 6 (tháng 11-1939). 

B. Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (tháng 05-1941). 

C. Hội nghị quân sự Bắc kỳ (tháng 04-1945). 

D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (tháng 08-1945). 

Câu 19. Tổng bí thư của Đảng trong những năm 1941-1945 là 

A. Nguyễn Ái Quốc. 

B. Nguyễn Văn Cừ. 

C. Phan Đăng Lưu. 

D. Trường Chinh. 

Câu 20. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 08-1945, bốn tỉnh giành chính quyền ở tỉnh lỵ sớm 

nhất gồm: 

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. 

D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị. 

Câu 21. Khó khăn lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 là  

A. cùng một lúc phải đối mặt với nhiều kẻ thù. 

B. chính quyền cách mạng mới thành lập. 

C. ngân sách Nhà nước hầu như trống rỗng. 

D. nạn đói đang trực tiếp đe dọa đời sống nhân dân. 

Câu 22. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân thông qua cuộc 

bầu cử Quốc hội ngày 

A. 6-1-1946  

B. 2-3-1946 

C. 9-11-1946  

D. 23-11-1946 

Câu 23. Để giải quyết căn bản nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã kêu gọi nhân dân 

A. tăng gia sản xuất.  

B. thực hành tiết kiệm. 

C. tổ chức “ngày đồng tâm”.  

D. tổ chức quyên góp lương thực. 

Câu 24. Nhằm mục đích tranh thủ thời gian hòa bình để xây dựng và củng cố lực lượng về mọi 

mặt, đối với Pháp, Chính phủ Việt Nam đã  

A. kí Hiệp định Sơ bộ 6-3.  

B. thực hiện chính sách nhân nhượng. 

C. nhường một số ghế trong Quốc Hội.  

D. chấp nhận Hiệp ước Hoa – Pháp. 

Câu 25. Đâu là quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định Sơ 

bộ 6-3-1946. 

A. Chính phủ Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc.  

B. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng.  

C. Pháp ông nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chính phủ riêng.  

D. hai bên ngừng bắn và giữ nguyên quân đội của mình tại vị trí cũ. 
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Câu 26. Trong quá trình xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, tháng 5-1946 lực lượng vũ 

trang của ta được đổi tên thành  

A. Vệ quốc đoàn.   

B. Quân đội Quốc gia.  

C. Quân đội Quốc gia Việt Nam.   

D. Quân đội Nhân dân Việt Nam.  

Câu 27. Để “diệt giặc dốt”, xóa nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập cơ 

quan bình dân học vụ ngày 

A. 5-10-1945.  

B. 23-9-1945.  

C. 8-9-1945.  

D. 6-9-1945. 

Câu 28. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, quân đội Đồng minh nào vào nước ta? 

A. Anh, Mĩ. 

B. Anh, Trung Hoa dân quốc. 

C. Pháp, Trung Hoa dân quốc. 

D.Liên Xô, Trung Hoa dân quốc. 

Câu 29. Quân Trung Hoa dân quốc và tay sai vào nước ta nhằm mục đích gì? 

A. Cướp chính quyền của ta. 

B. Giải giáp khí giới quân Nhật. 

C. Đánh quân Anh. 

D. Giúp đỡ chính quyền cách mạng nước ta. 

Câu 30. Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa diễn ra vào ngày 

nào?  

A. 3-9-1945. 

B. 2-9-1946. 

C. 6-1-1946. 

D. 2-9-1947. 

Câu 31. Sau khi kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), thái độ của thực dân Pháp 

như thế nào? 

A. Thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản của Hiệp định và Tạm ước. 

B. Rút hết quân về nước. 

C. Tiếp tục đề nghị đàm phán với ta. 

D. Đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. 

Câu 32. Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng 

họp vào ngày? 

A. 17-12-1946. 

B. 20-12-1946. 

C. 18 và 19-12-1946. 

D. 17-2-1947. 

Câu 33. Nội dung của Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng là gì? 

A. Toàn dân, toàn diện. 

B. Trường kì, tự lực cánh sinh. 

C. Tự lực cánh sinh. 

D. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 
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Câu 34. Sự kiện nào là tín hiệu tiến công của quân ta mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống Pháp? 

A. Hội nghị bất thường ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18 và 19-12-1946. 

B. Công nhân nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, tắt điện vào 20 giờ ngày 19-12-1946. 

C. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị toàn dân kháng chiến ngày 12-12-1946. 

D. Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu. 

Câu 35: Bước vào đông –xuân 1953-1954, Pháp –Mĩ  hy vọng giành thắng lợi quyết định để kết 

thúc chiến tranh trong danh dự bằng việc đề ra 

A. Kế hoạch Xa lăng. 

B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi. 

C. Kế hoạc Đờ Cátxtơri. 

D. Kế hoạch Na va. 

Câu 36 . Bộ chính trị Trung ương Đảng họp ở Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự đông –xuân 

1953-1954 vào  

A. Đầu tháng 7-1953. 

B. Đầu tháng 8-1953. 

C. Cuối tháng 9-1953. 

D. Cuối tháng 10-1953. 

Câu 37. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong thời gian 

A. Từ ngày 1-3 đến ngày 7-5-1953. 

B. Từ ngày 1-3 đến ngày 7-5-1954. 

C. Từ ngày 3-3 đến ngày 17-5-1954. 

D. Từ ngày 13-3 đến ngày 7-5-1954. 

Câu 38. Ngày 7-5-1954 quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, bắt sống toàn bộ Ban tham mưu của 

địch và tướng. 

A. Xa lăng. 

B. Nava. 

C. Cônhi. 

D. Đờ Cátxtơri. 

Câu  39. Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, ở Việt Nam quân đội nhân dân Việt 

Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc –Nam, lấy giới tuyến quân sự tạm thời 

theo 

A. Vĩ tuyến 15. 

B. Vĩ tuyến 16. 

C. Vĩ tuyến 17. 

D. Vĩ tuyến 18. 

Câu  40. Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam tiến tới thống nhất bằng 

cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước tổ chức vào 

A. Tháng 7-1955. 

B. Tháng7-1956. 

C. Tháng 8-1955. 

D. Tháng 8-1956. 

 


