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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 
 

Câu 1. Phong trào ngũ tứ đã chuyển cách mạng Trung Quốc sang giai đoạn cách mạng nào? 

A. Chống đế quốc. 

B. Chống đế quốc phong kiến. 

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

D. Cách mạng dân chủ tư sản. 

 

Câu 2: Ganđi kêu gọi đấu tranh chống thực dân bằng biện pháp gì? 

A. Ám sát. 

B. Khởi nghĩa. 

C. Đảo chính.  

D. Hòa bình. 

 

Câu 3. Cuộc cách mạng nào đã tác động đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh? 

A. Cách mạng Đức. 

B. Cách mạng Tân Hợi. 

C. Cách mạng Tháng mười Nga. 

D. Cách mạng Hunggary. 

 

Câu 4. Đảng Cộng sản thành lập sớm nhất ở Đông Nam Á là đảng nào? 

A. Việt Nam.  

B. Mã Lai. 

C. Inđônêxia.  

D. Xiêm. 

 

Câu 5. Các nước Phát xít Đức, Italia, Nhật Bản phát động chiến tranh nhằm mục đích gì? 

A. Chống quốc tế Cộng sản. 

B. Tiêu diệt Liên Xô. 

C. Chia lại thế giới. 

D. Tiêu diệt Anh, Pháp, Mĩ. 

 

Câu 6. Nước nào thực hiện Đạo luật trung lập vào tháng 08/1935? 

A. Mĩ.  

B. Anh.  

C. Pháp.  

D. Liên Xô. 

 

Câu 7. Đỉnh cao của chính sách nhượng bộ phát xít là sự kiện nào? 

A. “Cuộc chiến tranh kì quặc”. 

B. Hiệp định Muy-ních. 

C. Hiệp ước Xô - Đức. 

D. Pháp đầu hàng Đức. 

 

Câu 8. Trận đánh nào làm phá sản chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng” của Hít-le? 

A. Trận Mátxcơva.  

B. Trận Enalamen. 

C. Trận Xtalingrát.  

D. Trận Cuốcxcơ. 

 

Câu 9. Sự kiện nào mở đầu chiến tranh Thái Bình Dương? 

A. Quân Nhật kéo vào Đông Dương. 

B. Trận Trân Châu Cảng. 



C. Mĩ tuyên chiến với Nhật Bản. 

D. Nhật chiến Philíppin. 

 

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc? 

A. Nước Đức ký văn bản đầu hàng. 

B. Phát xít Italia bị tiêu diệt. 

C. Nhật Bản đầu hàng. 

D. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. 

 

Câu 11. Triều đình Huế đã làm gì khi Pháp đánh vào Gia Định? 

A. Chiêu tập binh sĩ, tích cực đánh Pháp. 

B. Cầu viện Trung Quốc. 

C. Thương lượng để Pháp rút quân. 

D. Xây dựng phòng tuyến vững chắc phòng ngự. 

 

Câu 12. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” bị thất bại sau lần Pháp tấn công 

A. Đà Nẵng. 

B. Gia Định. 

C. Miền Đông. 

D. Miền Tây. 

 

Câu 13. “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây” là câu nói nổi 

tiếng của 

A. Nguyễn Hữu Huân. 

B. Nguyễn Tri phương. 

C. Nguyễn Trung Trực. 

D. Trương Định. 

 

Câu 14. Người chỉ huy quân triều đình phối hợp chiến đấu cùng nhân dân Đà Nẵng trong những ngày đầu 

Pháp đặt chân xâm lược nước ta là 

A.Lê Đình Lý. 

B. Nguyễn Tri Phương. 

C. Hoàng Diệu. 

D. Nguyễn Trung Trực. 

 

Câu 15. Pháp chiếm được sáu tỉnh Nam Kì là do 

A. lực lượng Pháp mạnh, vũ khí hiện đại. 

B. nhà Thanh giúp Pháp ngăn cản cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 

C. nhà Nguyễn bạc nhược, mang đậm tư tưởng chủ hòa, thất bại. 

D. phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân không quyết liệt. 

 

Câu 16. Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất trong hoàn cảnh nào?  

A. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. 

B. Tình hình nước Pháp khó khăn. 

C. Ở phía Bắc nước ta, nhà Thanh nhòm ngó, tìm cách bành trướng thế lực 

D. Quân đội nhà Nguyễn đang giành thắng lợi lớn. 

 

Câu 17. Tình hình quân Pháp sau trận Cầu giấy lần thứ nhất (1873) như thế nào? 

A. Bình tĩnh rút vào thành Hà Nội cố thủ, chờ tiếp viện. 

B. Trả lại thành Hà Nội cho triều đình, rút xuống cố thủ dưới tàu trên sông Hồng. 

C. Tăng cường viện binh, tổ chức đánh tiếp. 

D. Vô cùng hoang mang, tìm cách nghị hòa. 

 

Câu 18. Theo hiệp ước Giáp Tuất (1974),  



A. nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp. 

B. Pháp toàn quyền xử lí quân đội của Hoàng Tá Viên và Lưu Vĩnh Phúc. 

C. Pháp trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình Huế, khi nào triều đình dẹp hết các cuộc khởi nghĩa của 

nhân dân ta. 

D. Pháp được quyết định các vấn đề nội trị và ngoại giao của nhà Nguyễn 

 

Câu 19. Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19/5/1883), thực dân Pháp… 

A. rất hoang mang, tìm cách nghị hòa. 

B. càng củng cố dã tâm xâm lược toàn bộ Việt Nam. 

C. lên kế hoạch trả thù điều đình Huế. 

D. phải rút hết quân khỏi Bắc kì. 

 

Câu 20. Năm 1882, Pháp gửi tối hậu thư cho ai yêu cầu quân đội triều đình hạ vũ khí,  giao thành Hà 

Nội? 

A. Nguyễn Tri Phương. 

B. Phan Thanh Giản. 

C. Hoàng Diệu. 

D. Triều đình nhà Nguyễn. 

 

Câu 21. Sau cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế.Ngày 13/7/1895 Tôn Thất 

Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu gì, kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì 

vua mà kháng chiến 

A.Chiếu Cầu Hiền. 

B. Chiếu Cần Vương. 

C. Chiếu cần dân. 

D. Chiếu yêu nước. 

 

Câu 22. Phong trào Cần Vương phát triển qua mấy giai đoạn và kéo dài trong mấy năm? 

A. 2 giai đoạn, hơn 10 năm. 

B.3 giai đoạn, trong 10 năm. 

C. 2 giai đoạn, 8 năm. 

D. 3 giai đoạn, 5 năm. 

 

Câu 23. Trong giai đoạn đầu từ 1885 đến 1888 phong trào Cần Vương được đặt dưới sự chỉ huy của vua 

Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, với hàng trăm cuộc khởi nghĩa trên phạm vi rộng lớn nhất là ở 

A. Trung Kì và Nam Kì. 

B. Bắc Kì và Nam Kì. 

C. Bắc Kì và Trung Kì. 

D. Trong cả nước. 

 

Câu 24. Trong phong trào Cần Vương cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy 1885- 1892 do ai lãnh đạo, căn cứ chính 

ở đâu? 

A. Đốc Tít, ở Hải Phòng. 

B. Nguyễn Đức Hiệu, ở Hải Dương. 

C. Đinh Gia Quế, ở Thái Bình. 

D. Nguyễn Thiện Thuật, ở Hưng Yên. 

 

Câu 25. Trong phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo, diễn ra trong khoảng 

thời gian nào? 

A. Phạm Bành và Đinh Công Tráng, 1885- 1896. 

B. Phan Đình Phùng, 1885- 1895. 

C. Phan Đình Phùng và Cao Thắng, 1885- 1896. 

D. Cao Thắng, 1885- 1896. 

 



Câu 26. Ngoài các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối TK XIX, còn xuất hiện 

nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân và các dân tộc miền núi chống chính sách cướp bóc và bình định quân sự 

của thực dân Pháp, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa 

A. Ba Đình 

B. Yên Thế 

C. Hoàng Hoa. Thám 

D. Chống thu thuế 

 

Câu 27. Khởi nghĩa Hương Khê (1885- 1896) được xem là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong 

trào Cần Vương chống Pháp, quy mô lan rộng cả bốn tỉnh Bắc Trung Kì: 

A. Thanh Hóa,Nghệ An, Hà Tĩnh, Quãng Bình 

B. Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị 

C. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế 

D. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. 

 

Câu 28.  Trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế  giai đoạn 1893- 1897, Đề Thám đã phải tìm cách giảng hòa với 

Pháp mấy lần để có thời gian cũng cố lực lượng 

A. Một lần 

B. Hai lần 

C. Ba lần 

D. Bốn lần 

 

Câu 29, Năm 1897, chính phủ Pháp cử Pôn Đu Me sang làm toàn quyền ở Đông Dương để hoàn thiện bộ 

máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.Nổi bật nhất là chính sách 

A. Khai khẩn đất hoang 

B. Lập đồn điền 

C. Cướp đoạt ruộng đất 

D. Khai thác tài nguyên 

 

Câu 30. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, đã làm cho Việt 

Nam xuất hiện những lực lượng xã hội mới nào? 

A. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản thành thị 

B. Công nhân, tư sản 

C. Công nhân, tiểu tư sản 

D. Tư sản. 

 

Câu 31. Tháng 5 – 1904, tại Quảng Nam, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông đã 

A. thành lập Hội Duy tân. 

B. phát động phong trào Đông du. 

C. thành lập Việt Nam Quang Phục hội. 

D. khởi xướng phong trào Duy tân. 

 

Câu 32. Duy tân hội chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể 

A. dân chủ cộng hòa. 

B. quân chủ phong kiến. 

C. dân chủ tư sản. 

D. quân chủ lập hiến. 

 

Câu 33. Trừ khử những tên thực dân đầu sỏ và tay sai để gây tiểng vang, là một trong những hoạt động 

của 

A. binh lính người Việt trong vụ “Hà thành đầu độc”. 

B. Việt Nam Quang phục hội. 

C. Duy tân hội. 

D. phong trào Đông du. 



 

Câu 34. Từ năm 1906, những sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận 

động duy tân, gồm: 

A. Trần Quý Cáp, Lương Văn Can. 

B. Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Tăng Bí. 

C. Trần Quý Cáp, Nguyễn Quyền. 

D. Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp. 

 

Câu 35. Trong cuộc vận động duy tân ở Trung Kì, về kinh tế, các sĩ phu tiến bộ đã chủ trương 

A. đẩy mạnh xuất khẩu. 

B. bài trừ ngoại hóa. 

C. chấn hưng thực nghiệp. 

D. chống độc quyền. 

 

Câu 36. Tư tưởng duy tân khi đi vào quần chúng đã biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là 

A. phong trào chống thuế ở Trung Kì. 

B. vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội. 

C. phong trào đấu tranh của binh lính người Việt. 

D. cuộc vận động cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn. 

 

Câu 37. Trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất, công thương nghiệp và giao thông vân tải ở Việt 

Nam có điều kiện phát triển vì 

A. thực dân Pháp chỉ đầu tư vào công nghiệp chiến tranh. 

B. tư bản Pháp nới lỏng chính sách độc quyền. 

C. tư bản Pháp tập trung vốn vào công nghiệp khai mỏ. 

D. hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm. 

 

Câu 38. Ở Việt Nam, trong những năm 1914 – 1918, nông nghiệp từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển một 

phần sang trồng thầu dầu, đậu, lạc... nhằm 

A. đẩy mạnh xuất khẩu nông sản phẩm. 

B. phát triển nền nông nghiệp đa canh. 

C. phục vụ yêu cầu của chiến tranh. 

D. điều chỉnh cơ cấu cây trồng. 

 

Câu 39. Thành viên của Việt Nam Quang phục hội tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở 

Trung Kì là 

A. Trần Cao Vân. 

B. Duy Tân. 

C. Thái Phiên. 

D. Đỗ Chân Thiết. 

 

Câu 40. Cuộc khởi nghĩa N’ Trang Lơng là cuộc đấu tranh vũ trang của đồng bào dân tộc thiểu số nổ ra 

trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai và 

A. có ảnh hưởng lớn nhất ở vùng Tây Bắc. 

B. có thời gian tồn tại gần 20 năm. 

C. buộc Pháp phải nới rộng ách kìm kẹp ở Tây Nguyên. 

D. có phạm vi hoạt động rộng lớn nhất ở vùng Đông Bắc. 

 

Câu 41. Nét nổi bật của phong trào công nhân trong những năm 1914 – 1918 là 

A. tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác. 

B. sự liên kết giữa các địa phương. 

C. hình thức đấu tranh bãi công. 

D. tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật. 

 



Câu 42. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi qua nhiều châu lục và dừng chân 

khảo sát khá lâu ở ba nước đế quốc: 

A. Pháp, Anh, Đức. 

B. Mĩ, Anh, Pháp. 

C. Nga, Anh, Pháp. 

D. Pháp, Mĩ, Nhật. 

 


