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Câu 1: Trong chiến dịch Đông – Xuân thực dân pháp tăng cường cho 1 số nơi như: Điện Biên 

Phủ , Xênô (12/1953);  Luông Phabang và Mường Sài (1/1954); Plâyku (2/1954). 

Chọn đáp án: B 

Câu 2: Sau năm 1945, Việt Nam gặp khó khăn về nhiều mặt, trong đó có khó khăn về tài chính.  

Chính vì vậy, chính phủ đã kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước, đặc biệt 

là phong trào “Tuần lễ vàng”. 

Chọn đáp án: D 

Câu 3: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986) Đảng Cộng sản Việt Nam chủ 

trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, coi dân 

chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho công cuộc đổi mới. Đây là một trong bốn nội dung về 

đổi mới về chính trị bên cạnh các nội dung: xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

thực hiện nền dân chủ nhân dân và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. 

Chọn đáp án: B 

Câu 4: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (sgk tr155- sách nâng cao) 

Chon đáp án: C. 

Câu 5:  Ban thư ký là 1 trong 6 cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc: Đại Hội Đồng; Hội Đồng 

Bảo An; Hội Đồng Kinh tế và Xã Hôi; Hội đồng quản thác; tòa án quốc tế; ban thư kí. 

Chọn đáp án: C 

Câu 7: Mùa khô năm 1965 -1966 Mĩ đã thực hiện hiện khoảng 450 cuộc hành quân  với 5 cuộc 

hành quân tìm diệt lớn nhằm vào hai hướng chính là Đông Nam Bộ và Liên khu V.  

1.B 2.D 3.B 4.C 5.C 6.D 7.C 8.D 9.D 10.C 

11.B 12.C 13.D 14.C 15.B 16.C 17.D 18.B 19.B 20.A 

21.B 22.B 23.B 24.A 25.D 26.A 27.C 28.A 29.A 30.D 

31.C 32.B 33.D 34.B 35.C 36.D 37.B 38.A 39.B 40.D 

 

http://tuyensinh247.com/


 

2 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – 

Sử - Địa tốt nhất! 

 

Chọn đáp án: C 

Câu 8: Trong giai đoạn 1919 – 1930, thực dân Pháp tăng thuế nhằm tăng thêm nguồn thu cho 

ngân sách Đông Dương. Biểu hiện là ngân sách Đông Dương th được năm 1930 tăng gấp 3 lần 

so với năm 1912. Chính sách kinh tế chỉ huy và tổng động viên là hai chính sách được Pháp thực 

hiện ở giai đoạn sau. 

Chọn đáp án:  D.  

Câu 9: Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ từ đầu những năm 80 của 

thế kỉ XX là xu thế toàn cầu hóa. Sự hợp tác quốc tế, liên minh kinh tế và hợp tác khu vực là 

biểu hiện của xu thế này. 

Chọn đáp án: D 

Câu 13:  Xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung, quan liêu, bao cấp(sgk tr277 –Sách nâng cao). 

Chọn đáp án: D 

Câu 15: Khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ (trang 67 – sgk nâng 

cao) 

Chọn đáp án: B 

Câu 16: “Tuyên truyền” ở đây là phổ biến tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và những chủ 

chương, chính sách của Đảng đến nhân dân, từ đó tăng cường khối đoàn kết toàn dân. “Giải 

phóng” là hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quân sự, hiện thực hóa các chính sách của Đảng trên chiến 

trường. Dựa vào tên gọi, chữ “Tuyên tuyền” được đặt trước chữ “Giải phóng” chứng tỏ nhiệm vụ 

chính trị quan trọng hơn nhiệm vụ quân sự.   

Chọn đáp án: C  

Câu 17: Phối hợp với quân Anh để giải giáp quân Nhật ở miền Nam -> Đây là lý do để quân 

Pháp tiến vào Miền Nam Việt Nam chứ không phải âm mưu. 

Chọn đáp án: D 

Câu 18:  “Đồng khởi” (1959-1960) (ý nghĩa sgk tr221 – Sách nâng cao) 

Chọn đáp án: B 

Câu 19: Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950), thực dân Pháp chú trọngTiến hành chiến 

tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm ( sgk - tr192). 

 Chọn đáp án: B 
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Câu 21: Nội dung của Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/ 1975). (sgk – 

tr246). 

Chọn đáp án: B 

Câu 22: Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội 

Vì sau đại thắng mùa xuân năm 1975 thì đất nước ta mới thực sự thống nhất 2 miền cả nước thực 

hiện công cuộc đi lên Chủ nghĩa xã hội.  

Chọn đáp án: B 

Câu 25: . Giai đoạn từ năm 1945 – 1950, Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 

tháng, đạt nhiều thành tựu trong việc khôi phục kinh tế sau chiến tranh , đạt một số thành tựu 

khoa học – kĩ thuật nổi bật. Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài 

hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (trang 13 –SGK nâng 

cao) 

Chọn đáp án: D 

Câu 26: Vì trong phong trảo 1930 – 1931 diễn ra với nhiều hình thức như biểu tình, vũ trang và 

diễn ra quyết liệt làm cho chính quyền địch tan rã ở nhiều nơi và thành lập chính quyển Xô – 

Viết.  

Sở dĩ không chọn B là vì phong trào này diễn ra rộng khắp cả nước tuy nhiên mạnh mẽ hơn cả là 

ở Trung Kỳ 

Chọn đáp án: A 

Câu 28: Trong chiến tranh lạnh, sự đối đầu giữa hai phe TBCN và XHCN bùng nổ, trong đó diễn 

ra các cuộc chiến tranh tranh chấp lãnh thổ như: chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân 

Pháp (1945 – 1954); cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953); cuộc khủng hoảng Caribe 

(1962); cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ 91954 – 1975);…Sau chiến tranh lạnh, hòa 

bình, hòa hoãn là xu thế chung nhưng ở Trung Đông và Châu Phi vẫn còn tiếp tục diễn ra tình 

trạng xung đột tranh chấp lãnh thổ. 

Chọn đáp án: A 

Câu 30: Tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa (trang 13 – sgk nâng cao) 

Chọn đáp án: D 

Câu 33: Các chiến dịch của quân đội và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1945 – 1954 bao 

gồm: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947); Chiến dịch biên giới (1950); Các chiến dịch ở trung 

du và đồng bằng Bắc Bộ (cuối 1950 đến giữa 1951); Chiến dịch Hòa Bình đông – xuân (1951 – 
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1952); Chiến dịch Tây Bắc thu – đông (1952); Chiến dịch Thượng Lào xuân – hè năm 1953; 

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Trong đó, mỗi chiến dịch có mục đích chính khác nhau: 

- Chiến dịch Việt Bắc nhằm đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. 

- Chiến dịch Biên giới nhằm củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. Từ chiến dịch này, 

âm mưu của Pháp là “đánh lâu dài”. 

- Các chiến dịch còn lại nhằm hỗ trợ cho chiến tranh du kích trong vùng tạm chiếm. 

Tuy nhiên, mục đích chung nhất của các chiến dịch này là tiêu diệt một bộ phận sinh lực của 

thực dân Pháp.  

Chọn đáp án: D 

Câu 34: Giai đoạn 1954 – 1975, Việt Nam thực hiện xây dựng xã XHCN ở miền Bắc và đấu 

tranh chống Mỹ ở miền Nam. Phải đến năm 1975 – 2000, khi đất nước được thống nhất cả về 

mặt lãnh thổ và nhà nước thì chiến lược cách mạng XHCn mới được thực hiện. 

Chọn đáp án: B 

Câu 36: Từ năm 1954 đến năm 1975, Mỹ tiến hành 3 chiến lược chiến tranh:  

- Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) và Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh 

(1969 – 1973): thực hiện “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” và sử 

dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng chủ yếu trên chiến trường. 

- Chiến lược chiến tranh cục bộ (1965 – 1968): thực hiện kết hợp với chiến tranh phá hoại 

miền Bắc trên quy mô lớn. 

Chung nhất, 3 chiến lược đều dựa vào vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại do Mỹ cung 

cấp. Đây cũng là nhân tố quan trọng nhất để duy trì và thực hiện các chiến lược này. 

Chọn đáp án: D 

Câu 38: Ngay từ đầu VNQDĐ đã nhận thức đúng hiện thực khách quan là phải tiến hành cuộc 

cách mạng bạo lực với thực dân Pháp thì mới giành được độc lập, tự chủ. VNQDĐ chủ trương 

tiến hành “cách mạng bằng máu và sắt” với mục đích đoàn kết lực lượng để đẩy mạnh cách 

mạng dân tộc. 

  Chọn đáp án: A.  

Câu 39: Theo nguyên tắc của LHQ thì mọi quyết định của hội đồng bảo an được thông qua khi 

tất cả các nước ủy viên thường trực đều đồng ý. 

Chọn đáp án: B 
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