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HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

1 C 11 D 21 B 31 B 

2 B 12 C 22 A 32 A 

3 C 13 A 23 A 33 A 

4 C 14 B 24 D 34 C 

5 A 15 B 25 C 35 A 

6 A 16 B 26 C 36 D 

7 C 17 A 27 D 37 C 

8 D 18 D 28 C 38 D 

9 B 19 A 29 A 39 C 

10 D 20 B 30 D 40 A 

 

Câu 1.  

Phương pháp: sgk trang 4, suy luận.  

Cách giải:  

Từ năm 1940 đến năm 1950, nền khoa học – kĩ thuật Xô viết đã có sự phát triển vượt bậc. Thành tựu tiêu biểu 

đánh dấu cho điều này là năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân 

của Mĩ. 

Chọn: C 

Câu 2.  

Phương pháp: sgk 10.  

Cách giải:  

Tháng 3-1985, Goóc - ba - chốp nắm quyền lãnh đạo Đảng, đề ra đường lối cải tổ.  

Chọn: B 

Câu 3.  

Phương pháp: sgk trang 21.  

Cách giải:  

Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh, các dân tộc Đông Nam Á nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, 

lật đổ ách thống trị của thực dân. 
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=> Nhật đầu hàng đồng minh là điều kiện khách quan tạo thuận lợi cho các dân tộc Đônh Nam Á nổi dậy giành 

chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  

Chọn: C 

Câu 4.  

Phương pháp: sgk trang 23 

Cách giải:  

Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái 

Lan) gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan 

Chọn: C 

Câu 5.  

Phương pháp: sgk trang 26.  

Cách giải:  

Mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là cuộc binh biến của các sĩ quan yêu nước Ai Cập. Cuộc 

binh biến này đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và tuyên bố thanhg lập nước Cộng hòa Ai Cập (18-6-1953).  

Chọn: A 

Câu 6.  

Phương pháp: sgk trang 29, suy luận.  

Cách giải:  

Ngày 1-1-1959, cuộc Cách mạng nhân dân ở Cuba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát-xtơ-rô đã giành thắng lợi. 

Chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ. Sau đó, hàng loạt các nước Mĩ Latinh cũng nổi dậy đấu tranh bất chấp mưu 

thành lập Liên minh vì tiến bộ của Mĩ. 

=> Cách mạng Cuba đã cổ vũ các nước còn lại trong khu vực Mĩ Latinh vùng lên đấu tranh giành độc lập, thoát 

khỏi sự thống trị của chế độ độc tài thân Mĩ. 

=> Cách mạng Cuba được coi là “lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh. 

Chọn: A 

Câu 7.  

Phương pháp: sgk trang 33.  

Cách giải:  

Bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư bản giàu mạnh 

nhất thế giới. Đây là nét nổi bật của kinh tế Mĩ từ sau năm 1945 đến năm 1973  

Chọn: C 

Chú ý:  

Năm 1973, khủng hoảng năng lượng diễn ra làm cho kinh tế Mĩ có sự suy giảm.  

Câu 8.  

Phương pháp: sgk trang 10.  

Cách giải:  

- Ngày 25- 12- 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-

li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại. 
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Chọn: D 

Câu 9.  

Phương pháp: sgk trang 43, suy luận.  

Cách giải:  

Các mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu bao gồm: 

- Tháng 4 - 1951, “Cộng đồng than, thép Châu Âu” ra đời gồm sáu nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-

bua. 

- Tháng 3 - 1957 sáu nước trên cùng nhau thành lập “cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu” rồi “cộng 

đồng kinh tế châu Âu”. 

- Tháng 7 - 1967 ba cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành cộng đồng châu Âu (EC). 

- Tháng 12 - 1991 Hội nghị Ma-xtrích quyết định cộng đồng châu Âu mang tên gọi mới là “Liên minh Châu 

Âu” (EU). Liên minh Châu Âu là 1 liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới, trở thành 1 trong 3 trung tâm 

kinh tế thế giới. 

Sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU) là sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai đến nay.  

Chọn: B 

Câu 10.  

Phương pháp: sgk trang 45, suy luận.  

Cách giải:  

Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ 

của một trật tự thế giới mới, mà lịch sử gọi là Trật tự hai cực Ianta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực => loại 

trừ đáp án: C. Trong khi đó, Hội nghị Ianta không chỉ phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu hay châu Á mà 

bao gồm cả hai khu vực => loại trừ đáp án: A, B 

Chọn: D 

Câu 11.  

Phương pháp: sgk trang 49.  

Cách giải:  

Máy tính điện tử được đánh giá là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng nhất thế kỉ XX.  

Chọn: D 

Câu 12.  

Phương pháp: sgk trang 37, suy luận.  

Cách giải:  

Từ năm 1960 đến năm 1973, nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì”. Một trong những biểu hiện quan trọng 

nhất minh chứng cho điều này là từ một nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, Nhật Bản đã trở thành một 

trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới cùng với Mĩ và Tây Âu 

Chọn: C 

Câu 13.  
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Phương pháp: so sánh, đánh giá.  

Cách giải:  

- Châu Á, châu Phi đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc và chủ quyền. 

- Khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua 

đó giành độc lập và chủ quyền dân tộc. 

Chọn: A 

Câu 14.  

Phương pháp: sgk trang 57, suy luận.  

Cách giải:  

Chương trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào hầu hết các 

ngành kinh tế, nhưng chủ yếu vào hai ngành nông nghiệp (đồn điền cao su) và khai mỏ: 

*Trong nông nghiệp 

- Pháp đẩy mạnh đầu tư vào việc cướp đất để lập đồn điền (1927 - 1928 đầu tư 600 triệu phrăng) mà chủ yếu là 

đồn điền cao su. Diện tích trồng cao su tăng nhanh từ 15 000 lên tới 120 000 hécta năm 1930. Tính đến 1929, 

các chủ đồn điền Pháp chiếm tới 2 triệu ha đất đai, bằng 1/4 đất canh tác ở Việt Nam. Pháp cướp đất của nông 

dân, biến nông dân mất đất phải làm công cho Pháp ở các đồn điền. 

- Thành lập các công ty lớn: Công ty cao su đất đỏ, công ty cây trồng nhiệt đới, Công ti Misơlanh... 

⟹ Sản lượng cao su xuất khẩu tăng nhanh. 

*Trong khai mỏ: 

- Pháp đầu tư lớn vào việc khai thác hầm mỏ, chủ yếu là mỏ than. Bên cạnh các công ti khai thác than cũ còn 

thành lập các công ti mới: Công ti than Đồng Đăng - Hạ Long. Công ti than và kim khí Đông Dương, Công ti 

than Đông Triều, Tuyên Quang. Sản lượng khai thác than tăng gấp 3 lần. 

- Ngoài than, tư bản Pháp còn khai thác thiếc, chì, kẽm... ở Cao Bằng, mở rộng thêm một số cơ sở công nghiệp 

ở Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Sài Gòn-Chợ Lớn. 

Chọn: B 

Câu 15.  

Phương pháp: sgk trang 63.  

Cách giải:  

Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu (Trung Quốc) tổ chức cách mạng có tên là: Hội Việt 

Nam Cách mạng thanh niên.  

Chọn: B 

Câu 16.  

Phương pháp: sgk trang 63.  

Cách giải:  

Tác phẩm Đường Kách Mệnh tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp đào tạo ở Quảng 

Châu.  

Chọn: B 

Chú ý:  
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Tác phẩm Đường Kách Mệnh và báo Thanh niên đã trang bị lí luận cho hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng 

thanh niên để truyền bá vào trong nhân dân, đặc biệt là trong phong trào công nhân.  

Câu 17.  

Phương pháp: sgk trang 61, suy luận.  

Cách giải:  

Cuộc bãi công của công nhân Ba son thắng lợi, đã đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt 

Nam – giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng.  

Chọn: A 

Câu 18.  

Phương pháp: sgk trang 62.  

Cách giải:  

Tại đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12-192), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc 

tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của 

Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.  

Chọn: D 

Câu 19.  

Phương pháp: so sánh, liên hệ.  

Cách giải:  

Đặc điểm nổi bật và cũng là nét khác biệt của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) so với Cuộc 

khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) là Pháp đầu tư với tốc độ nhanh và quy mô lớn hơn. Số vốn Pháp 

đầu tư vào Việt Nam là 4 tỉ phrăng, trong đó vốn đầu tư vào nông nghiệp là nhiều nhất, chủ yếu là cho các đồn 

điền cao su 

Chọn: A 

Câu 20.  

Phương pháp: sgk trang 69.  

Cách giải:  

Ngày 6-1-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã được họp ở Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc).  

Chọn: B 

Câu 21.  

Phương pháp: sgk trang 88.  

Cách giải:  

Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập (22-12-

1944).  

Chọn: B 

Câu 22.  

Phương pháp: suy luận.  

Cách giải:  
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Ngày 19-8-1945 được chọn làm ngày Cách mạng tháng Tám vì đây là ngày diễn ra sự kẹn khởi nghĩa giành 

thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội.  

Chọn: A 

Câu 23.  

Phương pháp: sgk trang 90.  

Cách giải:  

Ngày 12-3-1945, chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã xác định kẻ thù cụ thể của nhân 

dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.  

Chọn: A 

Câu 24.  

Phương pháp: sgk trang 77, 78.  

Cách giải:  

Hình thức và phương pháp đấu tranh của phong trào 1936 – 1939 là: đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp, công 

khai và nửa công khai để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, giáo dục và mở rộng phong trào đấu tranh 

của quần chúng.  

Chọn: D 

Câu 25.  

Phương pháp: sgk trang 87, suy luận.  

Cách giải:  

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã đưa ra chủ trương: trước hết 

phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương khỏi ách Pháp – Nhật. Đây là chủ trương quan trọng nhất 

hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng đặt ra từ Hội nghị tháng 11-1939.  

Chọn: C 

Câu 26.  

Phương pháp: sgk trang 96.  

Cách giải:  

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội phát xít gồm quân 

đội Anh và Trung Hoa Dân Quốc.  

Chọn: C 

Câu 27.  

Phương pháp: sgk trang 123.  

Cách giải:  

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri.  

Chọn: D 

Câu 28.  

Phương pháp: suy luận.  

Cách giải:  
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Mĩ ngày càng can thiệp sau và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương (1945 – 1954) 

do muốn từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.  

Chọn: C 

Câu 29.  

Phương pháp: sgk trang 112.  

Cách giải:  

Trong chiến dịch Biên giới, mở màn quân tan tấn công vào cứ điểm của địch ở Đông Khê.  

Chọn: A 

Câu 30.  

Phương pháp: suy luận.  

Cách giải:  

- Đáp án D: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp 

ở Đông Dương. 

- Đáp án A: Chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947 làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân 

Pháp 

- Đáp án B: Chiến dịch Biến giới thu- đông 1950 làm phá sản kế hoạch Rơve 

- Đáp án C: Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 mới làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava 

Chọn: D 

Câu 31.  

Phương pháp: sgk trang 125 

Cách giải:  

Quyền của ba nước Đông Dương được các nước tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) cam kết tôn trọng là các 

quyền dân tộc cơ bản bao gồm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

Chọn: B 

Câu 32.  

Phương pháp: sgk trang 129. 

Cách giải:  

- Ngày 10 tháng 10 năm 1954, bộ đội ta tiến vào tiến về giải phóng Thủ đô.  

- Đến tháng 5 năm 1954, quân Pháp mới rút khỏi Hải Phòng (13-5) và miền Bắc Việt Nam (16-5) 

Chọn: A 

Câu 33.  

Phương pháp: Đánh giá, nhận xét.  

Cách giải:  

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam cùng lúc phải đối phó với thù trong giặc ngoài. Chúng tuy có 

mâu thuẫn với nhau nhưng đều thống nhất trong mục tiêu, hành động là tiêu diệt chính quyền cách mạng, xóa 

bỏ nền độc lập của Việt Nam. Đây chính là khó khăn lớn nhất trực tiếp đe dọa nền độc lập của Việt Nam sau 

cách mạng tháng Tám (1945) 
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Còn những khó khăn về chính trị, kinh tế, tài chính là những vấn đề chủ quan mà chính phủ Việt Nam Dân chủ 

cộng hòa có thể khắc phục. 

Chọn: A 

Câu 34.  

Phương pháp: sgk trang, loại trừ. 

Cách giải:  

Âm mưu của Mĩ trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất (1965-1968) là: 

- Phá tiềm lực kinh tế quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 

- Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam và bên ngoài cho miền Bắc 

- Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân miền Bắc 

=>Loại trừ đáp án: A 

Chọn: C 

Câu 35.  

Phương pháp: sgk trang 135 

Cách giải:  

Trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965), quân dân miền Nam đã dấy lên phong 

trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” 

Chọn: A 

Câu 36: 

Phương pháp: nhận xét, đánh giá.  

Cách giải: 

Đáp án A, B, D là tác động của phong trào Đồng Khởi đến chính quyền Mĩ- Diệm ở miền Nam 

Đáp án C: cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công là sự chuyển biến về chất của cách 

mạng, đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam Việt Nam. Vì sau hiệp định Giơnevơ, toàn bộ lực 

lượng cách mạng đã phải tập kết ra Bắc, nên ở miền Nam cần phải giữ gìn những lực lượng còn lại để đối phó 

với âm mưu của Mĩ- Diệm. Phải đến Đồng Khởi, lực lượng cách mạng mới thực sự được phục hồi và tiến lên.  

Chọn: C 

Câu 37: 

Phương pháp: sgk trang 153,suy luận. 

Cách giải:  

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của quân dân ta đã buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari năm 1973 về chấm 

dứt chiến tranh ở Việt Nam. Vì nó đã đập tan cuộc tập kích đường không bằng máy bay B52 của Mĩ vào Hà 

Nội và Hải Phòng cuối năm 1972 hòng đè bẹp ý chí chống Mĩ của nhân dân Việt Nam, buộc Việt Nam phải kí 

vào bản dự thảo hiệp định do phía Mĩ đưa ra. 

Chọn: C 

Câu 38:  

Phương pháp: sgk trang 157, suy luận.  

Cách giải: 
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- Cuối năm 1974- đầu năm 1975, so sánh tương quan lực lượng thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng. 

+ Chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa sau khi Mĩ rút quân, ngày càng suy yếu. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp. 

Chiến thắng Phước Long (tháng 12-> 1-1973) phản ánh sự suy yếu rõ rệt này.  

+ Lực lượng giải phóng của miền Nam ngày càng lớn mạnh, vùng giải phóng được mở rộng. 

=> Điều kiện thuận lợi để ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đến => Bộ Chính trị đề ra kế hoạch 

giải phóng hoàn toàn miền Nam  

Chọn: D 

Câu 39:  

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.  

Cách giải: 

Sau 10 năm( 1976-1985) thực hiện hai kế hoạch nhà nước 5 năm, Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế 

trầm trọng do mắc phải những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chiến lược và tổ chức thực hiện. Cuộc khủng 

hoảng kinh tế đã dẫn đến tình trạng hàng hóa khan hiếm, thiếu lương thực trầm trọng và vấn đề việc làm của 

người dân => Trong đường lối đổi mới (1986), Đảng ta chủ trương lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. 

Chọn: C 

Câu 40: 

Phương pháp: Phân tích, liên hệ.  

Cách giải: 

Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay là sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Vì trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng đã nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội, tập hợp tất cả các giai cấp tầng lớp trong xã hội để củng cố khối đoàn kết dân tộc, đồng thời kết hợp sức 

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam 

Chọn: A 

---HẾT---- 

 


