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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THPT ĐÔ LƢƠNG 2 

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I  
MÔN: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài:45  phút;  

(28 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 

201 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm) 

Câu 1: Trƣớc ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí minh đã thực hiện sách 

lƣợc gì? 

A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp. 

B. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. 

C. Hòa với  Pháp để đuổi Tưởng. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 2: Câu8: Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng 

Cộng sản Việt nam? 

A. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt nam. 

B. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt nam. 

C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt nam. 

D. Cả A,B và C đều đúng. 

Câu 3: Từ ngày 3/2/1930 – 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã họp ở đâu? 

A. Câu A và B đều đúng. B. Cửu long – Hương cảng (Trung Quốc) 

C. Quảng Châu(Trung quốc) D. Ma Cao(Trung quốc) 

Câu 4: Từ năm 1920 – 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nƣớc nào? 

A. Pháp, Liên xô, Trung quốc, Thái lan B. Pháp, Thái lan, Trung quốc. 

C. Pháp, Liên xô, Trung quốc D. Câu A và câu C đúng. 

Câu 5: Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ. 

A. Sự mềm dẻo trong việc phân hóa kẻ thù. 

B. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta. 

C. Sự thỏa hiệp của Đảng ta và Chính phủ ta. 

D. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta. 

Câu 6: Khó khăn lớn nhất đẩy chính quyền cách mạng nƣớc ta sau ngày 2/9/1945 vào tình 

thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Âm mưu của Pháp và Tưởng. 

B. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

C. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng. 

D. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. 

Câu 7: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nƣớc Việt Nam dân chủ cộng 

hoà là? 

A. Ngày 6/1/1946 B. Ngày 2/3/1946. C. Ngày 2/9/1945. D. Ngày 8/9/1945. 

Câu 8: Từ ngày 10 đến 19/5/1941 ở Việt nam diễn ra sự kiện lịch sử nào quan trọng có liên 

quan đến Cách mạng tháng Tám? 

A. Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên xô. 

B. Nguyễn Ái Quốc mới trở về Tổ quốc. 

C. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

D. Câu A và C đúng. 
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Câu 9: Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời 

gian nào? 

A. 1/5/1929           B. 1/5/1930                   C. 1/5/1931                     D. 1/5/1933 

Câu 10: Đảng Cộng sản Việt nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dƣơng vào thời gian 

nào? 

A. Tháng 11/1930 B. Tháng 5/1930 C. Tháng 3/1930 D. Tháng 10/1930 

Câu 11: Vào thời gian nào Nguyễn Ái Quốc rời Pa ri đi Liên xô – đất nƣớc mà từ lâu 

Ngƣời mơ ƣớc đặt chân đến? 

A. Tháng 6/1924 B. Tháng 6/1923 C. Tháng 12/1923 D. Tháng 6/1922. 

Câu 12: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn 1939 – 1945 là bọn nào? 

A. Bọn phản động thuộc địa và tay sai. B. Bọn đế quốc và phát xít. 

C. Bọn thực dân và phong kiến. D. Bọn phát xít 

Câu 13: Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đã nhanh chóng thành công trong cả nƣớc  chỉ 

trong vòng 15 ngày. Đó là thời gian nào? 

A. Từ ngày 15 đến ngày 29/8/1945 B. Từ ngày 16 đến ngày 30/8/1945 

C. Từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945 D. Từ ngày 13 đến ngày 27/8/1945 

Câu 14: Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 ? 

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác lê nin. 

B. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. 

C. Cách mạng Việt nam trở thành bộ phận cách mạng thế giới. 

D. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt 

nam. 

Câu 15: Đội Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trƣởng ? Lúc mới 

thành lập có bao nhiêu ngƣời? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp – có 36 người. B. Do đồng  chí Trường Chinh  – có 34 

người. 

C. Do đồng  chí Phạm Hùng  – có 35 người. D. Do đồng  chí Hoàng Sâm  – có 34 người. 

Câu 16: Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt nam là gì? 

A. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. 

B. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt nam. 

C. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam: 

D. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới 

trong lịch sử tiến hoá của cách mạng Việt Nam. 

Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bƣớc đầu tìm thấy con đƣờng cứu nƣớc 

đúng đắn? 

A. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc thuộc địa(7/1920). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai (ngày 18/6/1919) 

C. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt nam cách mạng thanh niên(tháng 6/1925). 

D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(tháng 12/1920) 

Câu 18: Tại sao ta chuyển từ chiến lƣợc đánh Pháp sang chiến lƣợc hòa hoãn nhân 

nhƣợng Pháp? 

A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. 

B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 

C. Vì pháp và Tưởng bắt tay cấu kết với nhau chống lại ta. 

D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ. 
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Câu 19: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nƣớc ta đƣợc tổ chức vào thời gian nào? 

A. Ngày 2/3/1946 tại Hà nội. B. Ngày 1/6/1946 tại Hà nội. 

C. Ngày 12/11/1946 tại Tân Trào – Tuyên quang. D. Ngày 20/10/1946 tại Hà nội. 

Câu 20: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự 

bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931? 

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) 

B. Từ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thực dân Pháp thi hành chính sách ”khủng bố trắng” 

hòng dập tắt phong trào cách mạng. 

C. Ảnh hưởng của phong trào Cách mạng quốc tế đối với Việt Nam. 

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động nước ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. 

Câu 21: Vì sao ta kí với pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946? 

A. Lực lượng của ta còn yếu, tránh đụng độ với nhiều kẻ thù. 

B. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước. 

C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. 

D. Câu A, B và C đều đúng. 

Câu 22: Công lao to lớn đầu tiên của  Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì? 

A. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 

B. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng 

đắn. 

C. Thành lập Hội Việt nam cách mạng thanh niên. 

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản việt nam. 

Câu 23: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt nam ra đời vào thời gian nào? 

A. Tháng 4/1929 B. Tháng 1/1929 C. Tháng 3/1929 D. Tháng 2/1929 

Câu 24: Bác Hồ ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Đầu tiên 

đên nƣớc nào? 

A. Ngày 5/6/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

B. Ngày 5/6/1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

C. Tất cả đáp án trên đều đúng. 

D. Ngày 6/5/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc. 

Câu 25: “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù 

duy nhất và trƣớc mắt là? 

A. Tưởng B. Pháp C. Mỹ D. Nhật 

Câu 26: Đƣợc sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đã tấn công Sài Gòn - mở đầu cho 

cuộc chiến tranh xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai vào ngày? 

A. 15/9/1945 . B. 23/1/1940. C. 23/9/1945. D. 23/9/1946 

Câu 27: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực nào hăng hái và đông đảo nhất của cách 

mạng Việt  nam? 

A. Công nhân. B. Nông dân. C. Tiểu tư sản. D. Tư sản dân tộc. 

Câu 28: Nguyên nhân cơ bản quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là 

gì? 

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc; 

B. Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu. 

C. Có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh. 

D. Quân Đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta 

khởi nghĩa thành công. 
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B. TỰ LUÂN: (3.0điểm) 

Hãy nêu những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. Em có 

suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THPT ĐÔ LƢƠNG 2 

 

ĐỀ THI HỌCKÌ I  
Môn: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài:  45phút;  

(28 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 

202 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm) 

Câu 1: Từ ngày 3/2/1930 – 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã họp ở đâu? 

A. Câu A và B đều đúng. B. Cửu long – Hương cảng (Trung Quốc) 

C. Quảng Châu(Trung quốc) D. Ma Cao(Trung quốc) 

Câu 2: Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời 

gian nào? 

A. 1/5/1929               B. 1/5/1930                   C. 1/5/1931                     D. 1/5/1933 

Câu 3: Khó khăn lớn nhất đẩy chính quyền cách mạng nƣớc ta sau ngày 2/9/1945 vào tình 

thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Âm mưu của Pháp và Tưởng. 

B. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

C. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng. 

D. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. 

Câu 4: Đội Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trƣởng ? Lúc mới thành 

lập có bao nhiêu ngƣời? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp – có 36 người. B. Do đồng  chí Trường Chinh  – có 34 

người. 

C. Do đồng  chí Phạm Hùng  – có 35 người. D. Do đồng  chí Hoàng Sâm  – có 34 người. 

Câu 5: Vào thời gian nào Nguyễn Ái Quốc rời Pa ri đi Liên xô – đất nƣớc mà từ lâu Ngƣời 

mơ ƣớc đặt chân đến? 

A. Tháng 6/1923 B. Tháng 12/1923 C. Tháng 6/1924 D. Tháng 6/1922 

Câu 6: “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù 

duy nhất và trƣớc mắt là? 

A. Tưởng B. Pháp C. Mỹ D. Nhật 

Câu 7: Từ năm 1920 – 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nƣớc nào? 

A. Pháp, Liên xô, Trung quốc, Thái lan B. Câu A và câu C đúng. 

C. Pháp, Thái lan, Trung quốc. D. Pháp, Liên xô, Trung quốc 

Câu 8: Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ. 

A. Sự thỏa hiệp của Đảng ta và Chính phủ ta. 

B. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta. 

C. Sự mềm dẻo trong việc phân hóa kẻ thù. 
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D. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta. 

Câu 9: Từ ngày 10 đến 19/5/1941 ở Việt nam diễn ra sự kiện lịch sử nào quan trọng có liên 

quan đến Cách mạng tháng Tám? 

A. Nguyễn Ái Quốc mới trở về Tổ quốc. 

B. Câu A và C đúng. 

C. Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên xô. 

D. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

Câu 10: Trƣớc ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí minh đã thực hiện 

sách lƣợc gì? 

A. Câu A và B đúng. 

B. Hòa với Tưởng để đánh Pháp. 

C. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. 

D. Hòa với  Pháp để đuổi Tưởng. 

Câu 11: Tại sao ta chuyển từ chiến lƣợc đánh Pháp sang chiến lƣợc hòa hoãn nhân 

nhƣợng Pháp? 

A. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 

B. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. 

C. Vì pháp và Tưởng bắt tay cấu kết với nhau chống lại ta. 

D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ. 

Câu 12: Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đã nhanh chóng thành công trong cả nƣớc  chỉ 

trong vòng 15 ngày. Đó là thời gian nào? 

A. Từ ngày 13 đến ngày 27/8/1945 B. Từ ngày 16 đến ngày 30/8/1945 

C. Từ ngày 15 đến ngày 29/8/1945 D. Từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945 

Câu 13: Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 ? 

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác lê nin. 

B. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. 

  C. Cách mạng Việt nam trở thành bộ phận cách mạng thế giới. 

  D. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt nam. 

Câu 14: Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt nam? 

A. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt nam. 

B. Cả A,B và C đều đúng. 

C. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt nam. 

D. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt nam. 

Câu 15: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nƣớc ta đƣợc tổ chức vào thời gian nào? 

A. Ngày 2/3/1946 tại Hà nội. B. Ngày 20/10/1946 tại Hà nội. 

C. Ngày 1/6/1946 tại Hà nội. D. Ngày 12/11/1946 tại Tân Trào – Tuyên quang. 

Câu 16: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bƣớc đầu tìm thấy con đƣờng cứu nƣớc 

đúng đắn? 

A. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc thuộc địa(7/1920). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai (ngày 18/6/1919) 

C. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt nam cách mạng thanh niên(tháng 6/1925). 

D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(tháng 12/1920) 

Câu 17: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nƣớc Việt Nam dân chủ cộng 

hoà là? 
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A. Ngày 6/1/1946 B. Ngày 2/3/1946. C. Ngày 8/9/1945. D. Ngày 2/9/1945. 

Câu 18: Đảng Cộng sản Việt nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dƣơng vào thời gian 

nào? 

A. Tháng 11/1930 B. Tháng 5/1930 C. Tháng 3/1930 D. Tháng 10/1930 

Câu 19: Vì sao ta kí với pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946? 

A. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước. 

B. Tranh thủ thời gian hòa hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. 

C. Câu A, B và C đều đúng. 

D. Lực lượng của ta còn yếu, tránh đụng độ với nhiều kẻ thù. 

Câu 20: Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt nam là gì? 

A. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam: 

B. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. 

C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt nam. 

D. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới 

trong lịch sử tiến hoá của cách mạng Việt Nam. 

Câu 21: Công lao to lớn đầu tiên của  Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911- 1930 là gì? 

A. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 

B.Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-lê-nin,tìm ra con đường cứu nước đúngđắn. 

C. Thành lập Hội Việt nam cách mạng thanh niên. 

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản việt nam. 

Câu 22: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn 1939 – 1945 là bọn nào? 

A. Bọn phát xít B. Bọn thực dân và phong kiến. 

C. Bọn đế quốc và phát xít. D. Bọn phản động thuộc địa và tay sai. 

Câu 23: Bác Hồ ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Đầu tiên 

đên nƣớc nào? 

A. Ngày 5/6/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

B. Ngày 5/6/1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

C. Tất cả đáp án trên đều đúng. 

D. Ngày 6/5/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc. 

Câu 24: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực nào hăng hái và đông đảo nhất của cách 

mạng Việt  nam? 

A. Công nhân. B. Nông dân. C. Tiểu tư sản. D. Tư sản dân tộc. 

Câu 25: Đƣợc sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đã tấn công Sài Gòn - mở đầu cho 

cuộc chiến tranh xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai vào ngày? 

A. 15/9/1945 . B. 23/1/1940. C. 23/9/1945. D. 23/9/1946 

Câu 26: Nguyên nhân cơ bản quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là 

gì? 

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc; 

B. Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu. 

C. Có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh. 

D. Quân Đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta 

khởi nghĩa thành công. 

Câu 27: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự 

bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931? 

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) 
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B. Từ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thực dân Pháp thi hành chính sách ”khủng bố trắng” 

hòng dập tắt phong trào cách mạng. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động nước ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. 

D. Ảnh hưởng của phong trào Cách mạng quốc tế đối với Việt Nam. 

Câu 28: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt nam ra đời vào thời gian nào? 

A. Tháng 4/1929 B. Tháng 1/1929 C. Tháng 3/1929 D. Tháng 2/1929 

 

II. TỰ LUÂN: (3.0điểm) 

Hãy nêu những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. Em có 

suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này? 

 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THPT ĐÔ LƢƠNG 2 

 

ĐỀ THI HỌCKÌ I  
Môn: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài:  45phút;  

(28 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 

203 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm) 

Câu 1: Đội Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trƣởng ? Lúc mới thành 

lập có bao nhiêu ngƣời? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp – có 36 người. B. Do đồng  chí Trường Chinh  – có 34 

người. 

C. Do đồng  chí Phạm Hùng  – có 35 người. D. Do đồng  chí Hoàng Sâm  – có 34 người. 

Câu 2: Từ năm 1920 – 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nƣớc nào? 

A. Pháp, Liên xô, Trung quốc, Thái lan B. Câu A và câu C đúng. 

C. Pháp, Thái lan, Trung quốc. D. Pháp, Liên xô, Trung quốc 

Câu 3: Tại sao ta chuyển từ chiến lƣợc đánh Pháp sang chiến lƣợc hòa hoãn nhân nhƣợng 

Pháp? 

A. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 

B. Vì pháp và Tưởng bắt tay cấu kết với nhau chống lại ta. 

C. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ. 

D. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. 

Câu 4: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn 1939 – 1945 là bọn nào? 

A. Bọn đế quốc và phát xít. B. Bọn thực dân và phong kiến. 

C. Bọn phát xít D. Bọn phản động thuộc địa và tay sai. 

Câu 5: Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919- 1925 ? 

A. Cách mạng Việt nam trở thành bộ phận cách mạng thế giới. 

B. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. 



 

 8 

   C. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt nam.  

D. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác lê nin. 

Câu 6: Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ. 

A. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta. 

B. Sự thỏa hiệp của Đảng ta và Chính phủ ta. 

C. Sự mềm dẻo trong việc phân hóa kẻ thù. 

D. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta. 

Câu 7: Vì sao ta kí với pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946? 

A. Tranh thủ thời gian hòa hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. 

B. Câu A, B và C đều đúng. 

C. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước. 

D. Lực lượng của ta còn yếu, tránh đụng độ với nhiều kẻ thù. 

Câu 8: Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời 

gian nào? 

A. 1/5/1929               B. 1/5/1930                   C. 1/5/1931                     D. 1/5/1933 

Câu 9: Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt nam? 

A. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt nam. 

B. Cả A,B và C đều đúng. 

C. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt nam. 

D. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt nam. 

Câu 10: “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù 

duy nhất và trƣớc mắt là? 

A. Pháp B. Tưởng C. Nhật D. Mỹ 

Câu 11: Từ ngày 10 đến 19/5/1941 ở Việt nam diễn ra sự kiện lịch sử nào quan trọng có 

liên quan đến Cách mạng tháng Tám? 

A. Nguyễn Ái Quốc mới trở về Tổ quốc. 

B. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

C. Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên xô. 

D. Câu A và C đúng. 

Câu 12: Trƣớc ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí minh đã thực hiện 

sách lƣợc gì? 

A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp. 

B. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. 

C. Hòa với  Pháp để đuổi Tưởng. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 13: Khó khăn lớn nhất đẩy chính quyền cách mạng nƣớc ta sau ngày 2/9/1945 vào 

tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. 

B. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng. 

C. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

D. Âm mưu của Pháp và Tưởng. 

Câu 14: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nƣớc ta đƣợc tổ chức vào thời gian nào? 

A. Ngày 2/3/1946 tại Hà nội. B. Ngày 20/10/1946 tại Hà nội. 

C. Ngày 1/6/1946 tại Hà nội. D. Ngày 12/11/1946 tại Tân Trào – Tuyên quang. 
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Câu 15: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự 

bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931? 

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) 

B. Từ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thực dân Pháp thi hành chính sách ”khủng bố trắng” 

hòng dập tắt phong trào cách mạng. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động nước ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. 

D. Ảnh hưởng của phong trào Cách mạng quốc tế đối với Việt Nam. 

Câu 16: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nƣớc Việt Nam dân chủ cộng 

hoà là? 

A. Ngày 8/9/1945. B. Ngày 2/3/1946. C. Ngày 6/1/1946 D. Ngày 2/9/1945. 

Câu 17: Đảng Cộng sản Việt nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dƣơng vào thời gian 

nào? 

A. Tháng 11/1930 B. Tháng 5/1930 C. Tháng 3/1930 D. Tháng 10/1930 

Câu 18: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt nam ra đời vào thời gian nào? 

A. Tháng 1/1929 B. Tháng 2/1929 C. Tháng 4/1929 D. Tháng 3/1929 

Câu 19: Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt nam là gì? 

A. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam: 

B. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. 

C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt nam. 

D. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới 

trong lịch sử tiến hoá của cách mạng Việt Nam. 

Câu 20: Công lao to lớn đầu tiên của  Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911- 1930 là gì? 

  A. Thành lập Hội Việt nam cách mạng thanh niên. 

  B. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản việt nam. 

 C.Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

 D. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 

Câu 21: Vào thời gian nào Nguyễn Ái Quốc rời Pa ri đi Liên xô – đất nƣớc mà từ lâu 

Ngƣời mơ ƣớc đặt chân đến? 

A. Tháng 6/1923 B. Tháng 12/1923 C. Tháng 6/1924 D. Tháng 6/1922 

Câu 22: Bác Hồ ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Đầu tiên 

đên nƣớc nào? 

A. Ngày 5/6/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

B. Ngày 5/6/1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

C. Tất cả đáp án trên đều đúng. 

D. Ngày 6/5/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc. 

Câu 23: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực nào hăng hái và đông đảo nhất của cách 

mạng Việt  nam? 

A. Công nhân. B. Nông dân. C. Tiểu tư sản. D. Tư sản dân tộc. 

Câu 24: Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đã nhanh chóng thành công trong cả nƣớc  chỉ 

trong vòng 15 ngày. Đó là thời gian nào? 

A. Từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945 B. Từ ngày 13 đến ngày 27/8/1945 

C. Từ ngày 15 đến ngày 29/8/1945 D. Từ ngày 16 đến ngày 30/8/1945 

Câu 25: Nguyên nhân cơ bản quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là 

gì? 

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc. 
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B. Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu. 

C. Có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh. 

D. Quân Đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta 

khởi nghĩa thành công. 

Câu 26: Đƣợc sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đã tấn công Sài Gòn - mở đầu cho 

cuộc chiến tranh xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai vào ngày? 

A. 23/9/1946 B. 15/9/1945 . C. 23/1/1940. D. 23/9/1945. 

Câu 27: Từ ngày 3/2/1930 – 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã họp ở 

đâu? 

A. Quảng Châu(Trung quốc) B. Câu A và B đều đúng. 

C. Cửu long – Hương cảng (Trung Quốc) D. Ma Cao(Trung quốc) 

Câu 28: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bƣớc đầu tìm thấy con đƣờng cứu nƣớc 

đúng đắn? 

A. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt nam cách mạng thanh niên(tháng 6/1925). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai (ngày 18/6/1919) 

C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(tháng 12/1920) 

D. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc thuộc địa(7/1920). 

II. TỰ LUÂN: (3.0điểm) 

Hãy nêu những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. Em có 

suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này? 

 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THPT ĐÔ LƢƠNG 2 

 

ĐỀ THI HỌCKÌ I  
Môn: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài:  45phút;  

(28 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 

204 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ......................... .... 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm) 

Câu 1: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự 

bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931? 

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) 

B. Từ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thực dân Pháp thi hành chính sách ”khủng bố trắng” 

hòng dập tắt phong trào cách mạng. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động nước ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. 

D. Ảnh hưởng của phong trào Cách mạng quốc tế đối với Việt Nam. 

Câu 2: Đội Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trƣởng ? Lúc mới thành 

lập có bao nhiêu ngƣời? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp – có 36 người. B. Do đồng  chí Phạm Hùng  – có 35 người. 

C. Do đồng  chí Trường Chinh  – có 34 người. D. Do đồng  chí Hoàng Sâm  – có 34 người. 
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Câu 3: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nƣớc ta đƣợc tổ chức vào thời gian nào? 

A. Ngày 2/3/1946 tại Hà nội. B. Ngày 20/10/1946 tại Hà nội. 

C. Ngày 1/6/1946 tại Hà nội. D. Ngày 12/11/1946 tại Tân Trào – Tuyên quang. 

Câu 4: Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ. 

A. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta. 

B. Sự thỏa hiệp của Đảng ta và Chính phủ ta. 

C. Sự mềm dẻo trong việc phân hóa kẻ thù. 

D. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta. 

Câu 5: Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt nam? 

A. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt nam. 

B. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt nam. 

C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt nam. 

D. Cả A,B và C đều đúng. 

Câu 6: Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919- 1925 ? 

A. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt 

nam. 

B. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. 

C. Cách mạng Việt nam trở thành bộ phận cách mạng thế giới. 

D. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác lê nin. 

Câu 7: Bác Hồ ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Đầu tiên đên 

nƣớc nào? 

A. Ngày 6/5/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc. 

B. Ngày 5/6/1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

C. Tất cả đáp án trên đều đúng. 

D. Ngày 5/6/1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

Câu 8: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn 1939 – 1945 là bọn nào? 

A. Bọn thực dân và phong kiến. B. Bọn phản động thuộc địa và tay sai. 

C. Bọn phát xít D. Bọn đế quốc và phát xít. 

Câu 9: “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù 

duy nhất và trƣớc mắt là? 

A. Pháp B. Tưởng C. Nhật D. Mỹ 

Câu 10: Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đã nhanh chóng thành công trong cả nƣớc  chỉ 

trong vòng 15 ngày. Đó là thời gian nào? 

A. Từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945 B. Từ ngày 13 đến ngày 27/8/1945 

C. Từ ngày 15 đến ngày 29/8/1945 D. Từ ngày 16 đến ngày 30/8/1945 

Câu 11: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực nào hăng hái và đông đảo nhất của cách 

mạng Việt  nam? 

A. Nông dân. B. Tư sản dân tộc. C. Công nhân. D. Tiểu tư sản. 

Câu 12: Khó khăn lớn nhất đẩy chính quyền cách mạng nƣớc ta sau ngày 2/9/1945 vào 

tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. 

B. Âm mưu của Pháp và Tưởng. 

C. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

D. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng. 
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Câu 13: Tại sao ta chuyển từ chiến lƣợc đánh Pháp sang chiến lƣợc hòa hoãn nhân 

nhƣợng Pháp? 

A. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 

B. Vì pháp và Tưởng bắt tay cấu kết với nhau chống lại ta. 

C. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ. 

D. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. 

Câu 14: Từ ngày 3/2/1930 – 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã họp ở 

đâu? 

A. Quảng Châu(Trung quốc) B. Câu A và B đều đúng. 

C. Cửu long – Hương cảng (Trung Quốc) D. Ma Cao(Trung quốc) 

Câu 15: Đảng Cộng sản Việt nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dƣơng vào thời gian 

nào? 

A. Tháng 11/1930 B. Tháng 10/1930 C. Tháng 5/1930 D. Tháng 3/1930 

Câu 16: Vì sao ta kí với pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946? 

A. Câu A, B và C đều đúng. 

B. Tranh thủ thời gian hòa hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. 

C. Lực lượng của ta còn yếu, tránh đụng độ với nhiều kẻ thù. 

D. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước. 

Câu 17: Câu7: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt nam ra đời vào thời gian nào? 

A. Tháng 1/1929 B. Tháng 2/1929 C. Tháng 4/1929 D. Tháng 3/1929 

Câu 18: Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời 

gian nào? 

A. 1/5/1930                    B. 1/5/1929              C.1/5/1931                     D. 1/5/1933 

Câu 19: Công lao to lớn đầu tiên của  Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì? 

 A. Thành lập Hội Việt nam cách mạng thanh niên. 

 B. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản việt nam. 

 C.Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

 D. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 

Câu 20: Vào thời gian nào Nguyễn Ái Quốc rời Pa ri đi Liên xô – đất nƣớc mà từ lâu 

Ngƣời mơ ƣớc đặt chân đến? 

A. Tháng 6/1923 B. Tháng 12/1923 C. Tháng 6/1924 D. Tháng 6/1922 

Câu 21: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nƣớc Việt Nam dân chủ cộng 

hoà là? 

A. Ngày 2/3/1946. B. Ngày 6/1/1946 C. Ngày 8/9/1945. D. Ngày 2/9/1945. 

Câu 22: Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt nam là gì? 

A. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. 

B. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt nam. 

C. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới 

trong lịch sử tiến hoá của cách mạng Việt Nam. 

D. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam: 

Câu 23: Nguyên nhân cơ bản quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là 

gì? 

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc; 

B. Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu. 

C. Có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh. 
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D. Quân Đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta 

khởi nghĩa thành công. 

Câu 24: Từ ngày 10 đến 19/5/1941 ở Việt nam diễn ra sự kiện lịch sử nào quan trọng có 

liên quan đến Cách mạng tháng Tám? 

A. Nguyễn Ái Quốc mới trở về Tổ quốc. 

B. Câu A và C đúng. 

C. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. 

D. Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên xô. 

Câu 25: Đƣợc sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đã tấn công Sài Gòn - mở đầu cho 

cuộc chiến tranh xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai vào ngày? 

A. 23/9/1946 B. 15/9/1945 . C. 23/1/1940. D. 23/9/1945. 

Câu 26: Từ năm 1920 – 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nƣớc nào? 

A. Pháp, Liên xô, Trung quốc, Thái lan B. Pháp, Liên xô, Trung quốc 

C. Pháp, Thái lan, Trung quốc. D. Câu A và câu C đúng. 

Câu 27: Trƣớc ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí minh đã thực hiện 

sách lƣợc gì? 

A. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. 

B. Câu A và B đúng. 

C. Hòa với Tưởng để đánh Pháp. 

D. Hòa với  Pháp để đuổi Tưởng. 

Câu 28: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bƣớc đầu tìm thấy con đƣờng cứu nƣớc 

đúng đắn? 

A. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt nam cách mạng thanh niên(tháng 6/1925). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai (ngày 18/6/1919) 

C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(tháng 12/1920) 

D. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc thuộc địa(7/1920). 

II. TỰ LUÂN: (3.0điểm) 

Hãy nêu những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. Em có 

suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này? 

 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 

 

 


