
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO – HỌC KỲ II 

 

Câu 1. Hiệp định Giơ ne vơ về Đông Dương được kí kết, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng 

khi toán lính Pháp cuối cùng rời khỏi 

A. Đảo Cát Bi(Hải Phòng) 

B. Đảo Cát Bà ( Hải Phòng) 

C.Hà Nội 

D. Quảng Ninh 

 

Câu 2.  Ngay sau khi hiệp định Giơ ne vơ về Đông Dương được kí kết, Mỹ liền thay thế Pháp dựng lên 

chính quyền tay sai 

A. Ngô Đình Diệm 

B.Ngô Đình Nhu 

C.Phan Văn Thiệu 

D.Nguyễn Cao Kỳ 

 

Câu 3. Tháng 5/1957 Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật đặt Đảng Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật, 

công khai chém giết, sát hại đồng bào yêu nước.Đó là  

A. Đạo luật 5/1957 

B. Đạo luật 1957 

C. Đạo luật 10/59 

D. Đạo luật 1957- 2959 

 

Câu 4. Từ các cuộc nổi dậy lẻ tẻ ở từng địa phương như Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bắc Ái ( Ninh Thuận), 

Trà Bồng ( Quãng Ngãi) đã lan rộng khắp miền Nam hình thành cao trào cách mạng, tiêu biểu là ngày 

17/1/1960 diễn ra cuộc 

A. '' Đồng Khởi'' ở Tây Nguyên 

B. Biểu tình ở Mỏ Cày (Bến Tre) 

C. Vũ Trang ở Nam Bộ 

D. '' Đồng Khởi '' ở Bến Tre 

 

Câu 5.  Giũa lúc cách mạng ở hai miền Nam - Bắc có những bước tiến quan trọng, Đảng lao động Việt 

Nam đã tổ chức đại hội đại biểu toan quốc lần thứ III tại Hà Nội vào 

A. Tháng 10/1960 

B. Tháng 5/1960 

C. Tháng 9/1960 

D. Tháng 6/1960 

 

Câu 6.  Cuối năm1960 hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại, từ 

1961- 1965 đế quốc Mỹ phải chuyển sang thực hiện chiến lược 

A. Việt Nam hóa chiến tranh 

B. Chiến tranh đặc biệt 

C. Chiến tranh cục bộ 

D. Đông Dương hóa chiến tranh. 

 

Câu 7. Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược ''chiến tranh đặc biệt'' của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, trên 

mặt trận quân sự quân ta giành thắng lợi vang dội trong trận mở đầu ở 

A . Ấp Bắc ( Mỹ Tho)  

B. Đồng Khởi ( Bến Tre) 

C. Trà Bồng (Quãng Ngãi) 

D . Mỏ Cày (Bến Tre). 

 

Câu 8. Âm mưu cơ bản của chiến lược chiếm tranh đặc biệt là 

A. Dùng người Việt đánh người Việt 



B. Dồn dân lập ấp chiến lược 

C. Tìm diệt và bình định 

D. Bình định miền Nam trong 18 tháng. 

 

Câu 9: Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền 

Nam Việt Nam? 

A. Quân Ngụy tay sai 

B. Quân viễn chinh Mỹ 

C. Quân chư hầu của Mỹ 

D. Cả B và C 

 

Câu 10: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” có điểm nào khác rõ rệt so với chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt”? 

A. Chiến tranh xâm lược thực dân mới 

B. Sử dụng vũ khí và trang bị của Mỹ 

C. Hành quân để “tìm diệt” bộ đội giải phóng và “bình định” miền Nam 

D. Quân viễn chinh Mỹ giữ vai trò quan trọng nhất 

 

Câu 11: Địa danh nào được coi là “Ấp Bắc” đối với quân đội Mỹ? 

A. Núi Thành  

B. Chu Lai 

C. Vạn Tường  

D. Đà Nẵng 

 

Câu 12: Trận đánh thắng Mỹ đầu tiên diễn ra ở đâu? 

A. Chu Lai  

B. Núi Thành 

C. Vạn Tường  

D. Đà Nẵng 

 

Câu 13: Năm 1972 quân và dân ta ở miền Nam mở cuộc tiến công chiến lược khắp chiến trường miền 

Nam bắt đầu từ ngày: 

A. 30/03/1972  

B. 06/04/1972 

C. 16/04/1972  

D. 09/05/1972 

 

Câu 14: Ních xơn tuyên bố chính thức gây ra cuộc chiến tranh Không quân và Hải quân phá hoại miền 

Bắc (lần thứ 2) vào ngày: 

A. 06/04/1972  

B. 16/04/1972 

C. 30/04/1972  

D. 09/05/1972 

 

Câu 15: Nguyên nhân trực tiếp nào có ý nghĩa quyết định nhất buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris 

(27/01/1923)? 

A. Do đòi hỏi của nhân dân Mỹ 

B. Do Mỹ thất bại ở Việt Nam (Trận Điện Biên Phủ trên không) 

C. Do đòi hỏi của dư luận thế giới 

D. Do Việt Nam có đường lối đối ngoại đúng đắn 

 

Câu 16: Sau Hiệp định Pari 1973 về Việt Nam, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách 

mạng vì 

A. ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. 



B. quân Mĩ và đồng minh của Mĩ rút khỏi miền Nam. 

C. vùng giải phóng được mở rộng và phát triển về mọi mặt. 

D. miền Bắc đã chi viện cho miền Nam một khối lượng lớn về bộ đội và vũ khí. 

 

Câu 17: Thắng lợi của ta trong chiến dịch Đường 14 - Phước Long trong Đông - Xuân 1974 - 1975 cho 

thấy:  

A. ta có khả năng giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. 

B. sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta.  

C. chính quyền Sài Gòn không còn sức kháng cự. 

D. sự bất lực hoàn toàn của Mĩ. 

 

Câu 18: Sau khi Hiệp định Pari được kí kết, địa phương đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng 

là 

A. Phước Long  

B. Buôn Ma Thuột.  

C. KonTum.     

D. Plâyku. 

 

Câu 19: Ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 vì đây là địa bàn 

chiến lược quan trọng mà ở đó 

A. địch bố phòng có nhiều sơ hở. 

B. gần hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương 

C. gần hệ thống đường Trường Sơn. 

D. nhân dân Tây Nguyên hết lòng ủng hộ cách mạng. 

 

Câu 20: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn cuối sau khi ta 

hoàn toàn làm chủ 

A. Tây Nguyên.  

B. Huế - Đà Nẵng.     

C. Xuân Lộc.  

D. Phan Rang 

 

Câu 21: Trước khi bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch ở phía 

đông Sài Gòn bị ta chọc thủng ngày 21 - 4 - 1975 là 

A. Phan Rang.  

B. Xuân Lộc.  

C. Bình Thuận.  

D. Biên Hoà. 

 

Câu 22: Về mặt khách quan, thắng lợi 1975 của nhân dân ta chủ yếu nhờ vào sự đồng tình, ủng hộ và 

giúp đỡ của 

A. Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa. 

B. lực lượng cách mạng hoà bình và dân chủ trên thế giới. 

C. phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Và nhân dân thế giới. 

D. các lực lượng yêu chuộng hoà bình và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

 

Câu 23. Sau Đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là: 

A.Khắc phục hậu quả chiến tranh,khôi phục và phát triển kinh tế. 

B. Ổn định tình hình chính trị-xã hội ở Miền Nam. 

C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước 

 

Câu 24. Tháng 11/1975, đại biểu hai miền Nam- Bắc họp Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất 

nước tại 



A. Hà Nội 

B. Huế 

C. Đà Nẵng 

D. Sài Gòn 

 

Câu 25. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước lần thứ 2 được tổ chức ngày 

A. 6/1/1946 

B. 25/4/1946 

C. 6/1/1976 

D. 25/4/1976 

 

Câu 26. Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 

A. 25/4/1974 

B. 2/5/1975 

C. 2/7/1976 

D. 31/1/1977 

 

Câu 27. Hà Nội được chọn là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm  

A. 1975 

B. 1976 

C. 1977 

D. 1954 

 

Câu 28.  Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế và trở thành viên thứ 

A. 139 của tổ chức Liên hợp quốc 

B. 159 của tổ chức Liên hợp quốc 

C. 149 của tổ chức Liên hợp quốc 

D.177 của tổ chức Liên hợp quốc 

 

Câu 29 Đại hội Đảng lần nào quyết định đường lối đổi mới? 

A. Đại hội III (09/1960)  

B. Đại hội IV (12/1976) 

C. Đại hội V (03/1982)  

D. Đại hội VI (12/1986) 

 

Câu 30: Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch nhà nước 5 năm (1986-1990), chương trình nào 

phải được đưa vào hàng đầu? 

A. Lương thực, thực phẩm  

B. Hàng xuất khẩu 

C. Hàng tiêu dùng  

D. Cả B và C 

 

Câu 31: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của đổi mới, thành tựu nào có ý nghĩa quan trọng 

nhất? 

A. Thực hiện được 3 chương trình kinh tế 

B. Phát triển được kinh tế đối ngoại 

C. Kiềm chế được đà lạm phát 

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

 

Câu 32. Ở Đà Nẵng, phong trào đấu tranh chính trị trong những năm đầu sau khi hiệp định Geneve được 

kí kết (1954-1956) tập trung chủ yếu vào nội dung gì? 

A. Tập hợp lực lượng quần chúng nhằm biểu dương sức mạnh 

B. Đòi chính quyền Ngô Đình Diệm phải thi hành hiệp định, hiệp thương tổng tuyển cử. 

C. Vận động binh lính trong hàng ngũ địch trở về nhà làm ăn  



D. Tập hợp lực lượng tấn công những nơi mà Pháp còn chiếm đóng 

 

Câu 33. “Lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên Đà Nẵng” được thành lập vào thời gia nào? 

A. tháng 8- 1964 

B. tháng 9- 1964 

C. tháng 10- 1964 

D. tháng 2- 1965 

 

Câu 34. Năm 1966, sự phối hợp của lực lượng sinh viên, các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng với sinh viên 

quyết tử Huế trong đấu tranh đạt kết quả gì? 

A. Làm chủ Huế trong 76 ngày đêm 

B. Làm chủ hoàn toàn Đà Nẵng 

C. Làm chủ Đà Nẵng trong 76 ngày đêm 

D. Làm chủ Huế và Đà Nẵng 

 

Câu 35. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, mốc thời gian nào đánh dấu Đà Nẵng được 

giải phóng? 

A. 5 giờ ngày 25/3/1975 

B. 11 giờ ngày 29/3/1975 

C. 13 giờ ngày 29/3/1975 

D. 15 giờ ngày 29/3/1975 

 

Câu 36. Từ ngày 13/7/1961 quần đảo Hoàng Sa được sáp nhập vào tỉnh Quảng Nam có tên gọi là gì? 

Thuộc quận huyện nào? 

A. Xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang 

B. Xã Hòa Long, huyện Hòa Vang 

C. Xã Định Hải, quận Hòa Vang 

D. Xã Giáp Hải, quận Hòa Vang 

 

Câu 37: Ngày 19/1/1974 đã diễn ra sự kiện gì đối với quần đảo Hoàng Sa? 

A. Hoàng Sa được tách ra khỏi tỉnh Thừa Thiên để nhập vào tỉnh Quảng Nam 

B. Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 

C. Bộ trưởng ngoại gia Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Lắm đã tuyên bố khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa 

thuộc chủ quyền của Việt Nam 

D. Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.  

 

 


