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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 

ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN 3 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

MÔN LỊCH SỬ12 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

 

 

Câu 1. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Liên Hiệp quốc là gì 

A. hợp tác quốc tế về kinh tế 

B. phát triển mối quan hệ hữu nghị quốc tế 

C. giúp đỡ các dân tộc vè kinh tế, Cộng hoà, giáo dục, y tế, nhân đạo 

D. duy trì hoà bình và an ninh thế giới 

Câu 2. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi“ vì  

A. chủ nghĩa thực dân sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi 

B. tất cả các nước ở Châu Phi đều giành được độc lập 

C. có 17 nước Châu Phi giành được độc lập 

D. hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã 

Câu 3. Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (cuối năm 1946 đầu 

năm 1947) có ý nghĩa chiến lược như thế nào trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược (1946 – 1954) 

A. tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài 

B. giam chân địch ở các đô thị 

C. tiêu hao nhiều sinh lực địch 

D. làm thất bại âm mưu đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến của ta 

Câu 4. Nội dung nào sau đây không có trong nội dung chiến lược công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm 

chủ đạo của nhóm 5 nước ASEAN 

A. tập trung sản xuất hàng hoá để xuất khẩu 

B. tiến hành mở cửa nền kinh tế thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật 

C. lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất 

D. phát triển ngoại thương 

Câu 5. Vì sao cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn (8/1925) là mốc đánh dấu 

phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác 
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A. đấu tranh có tổ chức, vì mục đích chính trị, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản 

B. có sự đoàn kết đấu tranh với nhân dân Trung Quốc 

C. đấu tranh có sự liên kết chặt chẽ với nông dân 

D. kết quả đâu tranh buộc Pháp phải tăng 20 % lương 

Câu 6. Lực lượng nào của quân dân Việt Nam giữ vài trò chủ yếu trong cuộc chiến đấu ở Hà Nội vào 

cuối năm 1946 - đầu năm 1947 

A. Trung đoàn thủ đô 

B. Việt Nam giải phóng quân 

C. Vệ quốc quân 

D. Cứu quốc quân 

Câu 7. Tháng 9 năm 1945, lực lượng vũ trang của ta được chấn chỉnh và đổi thành 

A. Vệ quốc đoàn    B. Việt Nam giải phóng quân 

C. Quân đội quốc gia Việt Nam  D. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 

A. nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa ở Việt Nam 

B. hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ 

C. ta thoả thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải 

giáp quân Nhật 

D. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một quốc gia tự do 

Câu 9. Miền Bắc Việt Nam thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) với nhiệm vụ cơ bản là 

A. phát triển công nghiệp và nông nghiệp  

B. phát triển công nghiệp nhẹ và thương nghiệp quốc doanh 

C. phát triển công nghiệp nặng và thương nghiệp quốc gia 

D. phát triển cây công nghiệp nặng 

Câu 10. Ngân sách Pháp thu được ở Đông Dương năm 1930 tăng gấp 3 lần so với năm 1912 là do 

A. khuyến khích phát triển thủ công nghiệp 

B. tăng thuế và cho vay nặng lãi 

C. mở rộng trao đổi buôn bán 

D. áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất 

Câu 11. Chiến dịch nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản kế hoạch Rove của Phop trong cuộc 

chiến tranh xâm lược Đông Dương 

A. Việt Bắc thu đông năm 1947 
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B. Điện Biên Phủ năm 1954 

C. Biên giới thu đông năm 1950 

D. Thượng Lào năm 1954 

Câu 12. Khuynh hướng cách mạng nào ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở 

Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX 

A. khuynh hướng quốc gia cải lương tư sản 

B. khuynh hướng quốc gia cách mạng tư sản 

C. khuynh hướng phong kiến 

D. khuynh hướng vô sản 

Câu 13. Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian 

1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện 

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt  - Trung tiến vào miền Bắc nước ta  

3. Thành lập uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc  

A. 1,2,3 

B. 2,3,1 

C. 2,1,3 

D. 3,1,2 

Câu 14. Đâu là khẩu hiệu hành động của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 

1954 

A. Tất cả đứng lên giành chiến thắng 

B. Quyết tâm đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ 

C. Tất cả vì thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ 

D. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng 

Câu 15. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ 

và tay sai, giải phòng miền Nam thống nhấất đát nước 

A. Quan trọng nhất 

B. Quyết định trực tiếp 

C. Cơ bản nhất 

D. Quyết định nhất 

Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) kết thúc, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà căn 

bản hoàn thành cuộc cách mạng nào ở miền Bắc 

A. cách mạng dân tộc dân chủ 

B. cách mạng xã hội chủ nghĩa 
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C. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

D. cách mạng ruộng đất 

Câu 17. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ 

vào cuối ng năm 80 đầu những năm 90 của thế kỉ XX là 

A. không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật 

B. chậm sửa chữa những sai lầm 

C. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí 

D. sự chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội 

Câu 18. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) của quân dân ta 

bùng nổ do 

A. quân Pháp được Mĩ giúp sức nên đã nổ súng xâm lược trở lại nước ta 

B. quân Pháp được quân Anh ủng hộ nên đã nổ súng xâm lược trở lại nước ta 

C. Pháp cấu kết với Trung Hoa dân quốc nhằm xâm lược nước ta 

D. những hành động bội ước và xâm lược của thực dân Pháp 

Câu 19. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La tinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy“ vì 

A. ở đây có cuộc cách mạng Cu ba thắng lợi 

B. cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh 

C. khu vực này sử dụng nhiều hình thức đấu tranh để giành độc lập 

D. khu vực này trở thành “sân sau“ của Mĩ 

Câu 20. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư với 

A. tốc độ nhanh, quy mô lớn 

B. quy mô lớn, ưu tiên phát triển công nghiệp 

C. quy mô lớn, ưu tiên phát triển nông nghiệp 

D. tốc độ nhanh, chú trọng áp dụng khoa học kĩ thuật 

Câu 21. Sự kiện nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào 

tự giác 

A. An Nam cộng sản Đảng được thành lập  

B. Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

D. Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập 

Câu 22. Lực lượng xã hội tham gia đông nhất trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong 

những năm 20 của thế kỉ XX là 

A. Tư sản dân tộc  
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B. Nông dân 

C. Công nhân 

D. Tiểu tư sản 

Câu 23. Điểm mới căn bản của hội nghị tháng 5 – 1941 so với hội nghị tháng 11-1939 của BCH Trung 

ương Đảng cộng sản Đông Dương là 

A. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức 

B. đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu 

C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương 

D. thành lập các mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống đế quốc 

CÂu 24. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam năm 1945 với sự hậu thuẫn của lực lượng 

nào sau đây 

A. Quân đội Mĩ 

B. Quân Trung Hoa Dân quốc 

C. Quân đội Anh 

D. Bọn Việt Quốc, Việt Cách 

Câu 25. Năm 1961, nhà du hảnh vũ trụ I. Gagarin (Liên Xô) đã trở thành  

A. người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo 

B. người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 

C. người đầu tiên đặt chân lên sao hoả 

D. người đầu tiên bay vào vũ trụ 

Câu 26. Đâu là hình thức đấu tranh được sử dụng trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam 

A. bạo lực cách mạng 

B. chỉ đấu chính trị 

C. chỉ đấu tranh vũ trang 

D. đấu tranh ngoại giao 

Câu 27. Ngày 18, 19/12/1946, hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương có 

quyết định quan trọng gì 

A. ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

B. phát động toàn quốc kháng chiến 

C. ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến 

D. ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc 
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Câu 28. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 của quân và dân Việt Nam thắng lợi đã tác động như 

thế nào đến cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam  

A. Pháp buộc phải đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhhi 

B. Pháp buộc phải đề ra kế hoạch Nava 

C. Pháp phải dựa vào Mĩ để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

D. Làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp 

Câu 29. Sự kiện nào có ý nghĩa quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954) của nhân 

dân Việt Nam tiến lên giành thắng lợi 

A. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt (3/1951) 

B. Đại hội Chiến sĩ thi đưa và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (5/1952) 

C. Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào (3/1951) 

D. Đại hội đại biểu lần II của Đảng (2/1951) 

Câu 30. Việt Nam có thể rút kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 

hai để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

A. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động 

B. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên 

C. Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm 

D. Ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật 

Câu 31. Chiến thắng nào của quân dân ta ở miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến tranh đặc biệt 

(1961-1965) của Mĩ 

A. Ấp Bắc 

B. Đồng Xoài 

C. Bình Giã 

D. Ba Gia 

Câu 32. Năm 1997 – 1998 các nước ASEAN trải qua 

A. cuộc khủng hoảng chính trị nghiệm trọng 

B. cuộc khủng hoảng tài chính nghiệm trọng 

C. cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế nghiệm trọng 

D. cuộc khủng hoảng năng lượng nghiệm trọng 

Câu 33.  Sự kiện nào mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt 

Nam  

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập 1929 

B. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 
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C. Sự thành lập An Nam cộng sản Đảng 1929 

D. Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập 1929 

Câu 34. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm đàu sau chiến 

tranh thế giới thứ hai là 

A. một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa xã hội thao túng 

B. một trật tự thế giới có sự phân cực giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa 

C. một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa Tư bản thao túng 

D. một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối 

với các nước bại trận 

Câu 35. Cuộc cải cách nào dưới đây không thuộc ba cuộc cải cách lớn ở Nhật Bảnăm do SCAP tiến 

hành trong những năm 1945 – 1952 

A. Thành lập các tổ hợp công nghiệp 

B. Cải cách ruộng đất 

C. Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế 

D. Dân chủ hoá lao động 

Câu 36. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam là 

A. giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, làm lung lay tận 

gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm 

B. làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ 

C. dẫn đến sự ra đời của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20/2/1960) 

D. Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến 

công. 

Câu 37. Đâu là điều kiện quyết định sự thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc 

(1946-1949) 

A. tác động của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 

B. đường lối phòng ngự tích cực phát huy hiệu quả 

C. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận được sự giúp đỡ của Liên Xô 

D. lực lượng cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng phát triển  

Câu 38. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Nhật Đảo chính Pháp ở Đông Dương (9/3/1945) là do 

A. lực lượng Pháp theo phái Đờ gôn ráo riết hoạt động, chờ phản công Nhật khi có điều kiện 

B. phong trào cách mạng thế giới đang dâng cao, gây cho Nhật nhiều khó khăn 

C. thất bại gần kề của Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai 

D. Nhật Bản tiến hành theo kế hoạch của phát xít 
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Câu 39. Âm mưu cơ bản của chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) Mĩ thực hiện ở miền Nam 

Việt Nam là 

A. bình định miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc 

B. dùng người Việt đánh người Việt 

C. bình định miền Nam Việt Nam 

D.  dồn dân lập ấp chiến lược 

Câu 40. Nước nào sau đây được mệnh danh là “Lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 

Latinh“ sau chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Nicanagoa 

B. Chile 

C. Cuba 

D. Achentina 
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