
 

Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa tốt nhất!1  

 
 

 

Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930, là kết quả của 

A. cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam 

B. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam 

C. sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng cứu nước mới 

D. phong trào dân tộc phát triển mạnh 

Câu 2. Đáp án nào đúng nhất khi kể tên một số tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc 

A. UNDP, UNESCO, IMF, WHO, UNICEF 

B. WB, INTERPOL, UNICEF, FAO, ARF 

C. WHO, IMF, UNFPA, WB, UEFA 

D. WHO, FAO, UNICEF, TPP 

Câu 3. Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp cuối năm 1946 diễn ra đầu tiên 

ở đâu 

A. Lạng Sơn 

B. Hải Phòng 

C. Sài Gòn - Chợ Lớn 

D. Hà Nội 

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng nhất đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt 

Nam là 

A. do sự bùng nổ, phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước 

B. sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh 

C. chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát 

xít 

D. do sự linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ của Đảng 

Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng sự phát triển của phong trào công nhân 

Việt Nam những năm ( 1926-1929 ) 

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THONG QUỐC GIA NĂM 2017 

Bài thi: khoa học xã hội; Môn: Lịch sử 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

 

 

Mã đề thi 357 
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A. Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu về kinh tế và chính trị 

B. Phát triển mạnh không bó hẹp trong pham vi một xưởng, địa phương 

C. trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc dân chủ  

D. phong trào đấu tranh đòi mục tiêu về kinh tế là chủ yếu 

Câu 6. Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Châu (Trung Quốc) để 

A. tuyên truyền giác ngộ thành lập Hội liên hiệp thuộc địa 

B. truyền bá, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông 

C. tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân 

dân Việt Nam 

D. trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, thành lập ngay Việt Nam cách mạng thanh niên 

Câu 7. Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên 

gọi là: 

A. Mặt trận dân tộc thống nhất 

B. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương 

C. Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh 

D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương 

Câu 8. Những tờ báo tiếng Việt tiến bộ nào của tầng lớp tiểu tư sản trí thức lần lượt ra đời 

trong phong trào yêu nước dân tộc dân chủ (1919-1925) 

A. Hữu Thanh, Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo 

B. Tiếng dân, Chuông rè, An Nam trẻ, Ngưởi nhà quê 

C. Hữu Thanh, Tiếng dân, Người nhà quê 

D. Thực nghiệm dân báo, Hữu Thanh, An Nam trẻ 

Câu 9. Sau giai đoạn 1967 – 1975, văn kiện nào kí kết đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức 

ASEAN 

A. tuyên bố nhân quyền ASEAN 

B. Hiến chương ASEAN 

C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á 

D. Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông 

Câu 10. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) đã dẫn 

tới sự xuất hiện của những giai cấp nào 

A. Tư sản, tiểu tư sản 
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B. Địa chủ, tư sản 

C. Tiểu tư sản, công nhân 

D. Nông dân, công nhân 

Câu 11. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), cuộc khai thác thuộc địa 

lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam có điểm mới nào dưới đây 

A. tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, thủ công nghiệp 

B. đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng 

C. đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế 

D. vơ vét tài nguyên khoáng sản ở các nước thuộc địa 

Câu 12. Với tạm ước 14/9/1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào 

A. một số quyền lợi kinh tế, chính trị ở Việt Nam  

B. một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam  

C. thoả thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc 

D. cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải 

Câu 13. Thắng lợi nào đã đưa đến nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm 

chủ đất nước 

A. Đảng Cộng sản chủ nghĩa ra đời năm 1930 

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 

C. Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 

D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 

Câu 14. Mục đích của việc kí kết Hiến chương ASEAN (tháng 11/2007) là 

A. tạo cho ASEAN thành một khối tổ chức hợp tác toàn diện 

B. đưa ASEAN thành một tổ chức năng động và hiệu quả 

C. xây dựng ASEAN thành một cộng đồng kinh tế - văn hóa 

D. xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh 

Câu 15. Xô - Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì: 

A. đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến trên cả nước ta 

B. đánh đổ hoàn toàn thực dân Pháp và phong kiến tay sai 

C. đây là một hình thức chính quyền kiểu mới, do dân, của dân, vì dân 

D. khẳng định quyền làm chủ ruộng đất của nông dân 

http://tuyensinh247.com/


 

Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa tốt nhất!4  

 
 

Câu 16. Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám 1945? 

A. cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945 

B. phong trào dân chủ 1936 – 1939 

C. phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945  

D. phong trào cách mạng 1930 – 1931 

Câu 17. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học nào từ thất bại qua việc gửi Bản yêu sách đến Hội 

nghị Véc – xai 

A. phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là thù 

B. “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân“ 

C. quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản - cách mạng tháng Mười Nga 

D. nhận thức rõ bản chất tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc 

Câu 18. Công cuộc cải cách mở của của Trung Quốc (1978) được đánh giá là 

A. đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu nhất thế giới 

B. bước đi đúng, phù hợp với hoàn cảnh Trung Quốc trong thập niên những năm 80 

C. góp phần củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa 

D. làm cho Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng năm 1973 

Câu 19. Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam những năm 

1919 – 1925 

A. Pháp thiệt hại nặng nề trong chiến tranh  

B. cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917 

C. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc 

D. các nước thắng trận họp Hội nghị Véc xai và Oa-sinh-ton 

Câu 20. Nhận xét nào sau đây đúng nhất khi nói về các tổ chức cộng sản năm 1929 đối với sự 

phát triển của cách mạng Việt Nam 

A. từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đường lối khoa học đúng đắn sáng tạo, phù hợp 

B. từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đội ngũ Đảng viên kiên trung, sẵn sàng hi sinh cho dân 

tộc 

C. Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam tho con đường 

vô sản 

D. đó là bước chuẩn bị tất yếu cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này 
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Câu 21. Sự khác nhau căn bản nhất giữa hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam 

Quốc dân Đảng là: 

A. địa bàn hoạt động 

B. phương pháp, hình thái đấu tranh 

C. thành phần tham gia 

D. khuynh hướng cách mạng  

Câu 22. Việc xác định vĩ tuyến 38 làm ranh giới chia cắt quốc gia nào theo quyết định của Hội 

nghị Ianta (tháng 2/1945) 

A. Việt Nam 

B. Triều Tiên 

C. Trung Quốc 

D. Đức 

Câu 23. Nhận định nào đánh giá không đúng ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 

A. làm cho Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước 

B. đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava 

C. giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp 

D. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi 

Câu 24. Một trong những mục đích hoạt động của Liên hợp quốc là: 

A. thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế 

B. Duy trì hoà bình và an ninh thế giới 

C. Ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây chiến tranh 

 

D. ngăn chặn sự đe doạ an ninh quốc tế  

Câu 25. Lực lượng nào sau đây không thuộc phe Đồng minh vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải 

giáp quân Nhật sau khi chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc? 

A. quân Pháp 

B. quân Mĩ 

C. quân Trung Hoa Dân quốc 

D. quân Anh 

Câu 26. Cuộc cách mạng khoa học nào đưa Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba 

thế giới từ năm 1995 

A. cách mạng công nghệ 
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B. cách mạng chất xám 

C. cách mạng trắng 

D. cách mạng xanh 

Câu 27. Mặt trận nào có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945 

A. Mặt trận Thống nhất dân tộc Đông Dương 

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương 

C. Mặt trận Liên Việt 

D. Mặt trận Việt Minh 

Câu 28. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian 

1. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời  

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước khác nhau  

3. Cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam  

4. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà 

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

Câu 29. Điểm khác nhau căn bản về mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử giữa Liên Xô và 

Mĩ là: 

A. bảo vệ hoà bình thế giới 

B. mở rộng và bảo về lãnh thổ 

C. chống phá cách mạng thế giới 

D. khống chế chi phối các nước khác 

Câu 30. Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc“ và “Ruộng đất dân cày“ được thể hiện rõ nét nhất 

trong giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam  

A. 1930 – 1931 B. 1939 – 1945 C. 1945 – 1946 D. 1936 – 1939 

Câu 31. Ngày 16/10/2007, Đại hội Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm 

A. Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kì 2009 – 2010 

B. Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kì 2008 - 2009 

C. Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kì 2008 – 2009 

D. Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kì 2009 – 2010 

Câu 32. Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển 

hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam 

A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2/1943) 
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B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào – Tuyên Quang (16-18/8/1945) 

C. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) 

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939) 

Câu 33. Hậu quả nặng nề nhất cuối năm 1944 đầu năm 1945 để lại cho đất nước ta là 

A. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu 

B. các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp phục hồi 

C. nạn đói chưa được khắc phục 

D. đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn 

Câu 34. Lựa chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống sau: 

Toàn bộ những quyết định của .......(a)..... cùng những thoả thuận sau đó của ...(b).... đã trở 

thành khuôn khổ của ....(c)...., thường được gọi là .....(d).... 

A. (a) Hội nghị Ianta, (b) ba cường quốc, (c) trật tự thế giới mới, (d) trật tự hai cực Ianta 

B. (a) Hội nghị Ianta, (b) ba cường quốc, (c) trật tự hai cực Ianta, (d) trật tự thế giới mới 

C. (a) Hội nghị Ianta, (b) trật tự thế giới mới, (c) ba cường quốc, (d) trật tự hai cực Ianta 

D. (a) Hội nghị Ianta, (b) trật tự thế giới mới, (c) trật tự hai cực Ianta, (d) ba cường quốc 

Câu 35. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định lực lượng của 

cách mạng là: 

A. công nhân, nông dân 

B. tư sản dân tộc, công nhân, tiểu tư sản 

C. công nhân, tư sản dân tộc, nông dân 

D. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức 

Câu 36. Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ 

chức cộng sản ra đời cuối năm 1929 

A. thống nhất trong lực lượng lãnh đạo 

B. xây dựng khối liên minh công nông vững chắc 

C. thống nhất về tư tưởng chính trị 

D. xây dựng khối đoàn kết trong Đảng 

Câu 37. Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước tiến mới của công nhân Việt Nam trong những 

năm 1919 – 1925 

A. thợ xưởng máy Bason (Sài Gòn) bãi công 

http://tuyensinh247.com/


 

Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa tốt nhất!8  

 
 

B. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập 

C. Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn 

D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời 

Câu 38. Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian 

1. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền  

2. Nhật xâm lược Đông Dương  

3. Mặt trận Việt Minh ra đời  

4. Nhật đảo chính Pháp  

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

Câu 39. Từ tháng 9/1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc tạo cơ hội 

A. đảm bảo an ninh, chính trị của đất nước 

B. được hội nhập vào xu thế toàn cầu 

C. nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình 

D. bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ dân tộc  

Câu 40. Ý nghĩa nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì? 

A. phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Đông 

Dương 

B. tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến sâu rộng 

C. tập hợp được một lực lượng công – nông vững chắc 

D. đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng một số yêu sách về dân sinh, dân chủ. 

 

            HẾT  
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