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Câu 1 – Bài 2 – Sgk  trang 17 – Đáp án C 

Câu 2  – Bài 16 – Sgk  trang 111 – Đáp án C 

Câu 3 – Bài 23 – Sgk  trang 194 – Đáp án A 

Câu 4 – Bài 20 – Sgk  trang 150 – Đáp án D 

Câu 5 – Bài 7 – Sgk  trang 49 – Đáp án B 

Câu 6 – Bài 2 – Sgk  trang 125 – Đáp án B 

Câu 7 – Bài 19 – Sgk  trang 140 – Đáp án D 

Câu 8 – Bài 6 – Sgk  trang 42 – Đáp án C 

Câu 9 – Bài 9 – Sgk  trang 62 – Đáp án D 

Câu 10 – Bài 21 – Sgk  trang 172 – Đáp án A 

Câu 11 – Đáp án B 

Câu 12 – Bài 5 – Sgk  trang 40 – Đáp án A 

Câu 13 – Bài 21 – Sgk  trang 163 – Đáp án A 

Câu 14 – Bài 13 – Sgk  trang 86 – Đáp án A 

Câu 15 – Bài 14 – Sgk  trang 94 – Đáp án B 

Câu 16 – Bài 12 – Sgk  trang 77 – Đáp án B 

Câu 17 – Bài 22 – Sgk  trang 173 – Đáp án B 

Câu 18 – Bài 4 – Sgk  trang 32 – Đáp án A 

Câu 19 – Bài 1 – Sgk  trang 5 – Đáp án A 

Câu 20  – Bài 25 – Sgk  trang 207 – Đáp án D 

Câu 21– Đáp án B 

Câu 22 – Bài 10 – Sgk  trang 69 – Đáp án D 

Câu 23 – Bài 18 - Đáp án C 



Chi tiết: Tháng 6/1950, Trung ương Đảng ra quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm 

3 mục tiêu: Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch; Khai thông biên giới Việt – Trung; 

Mở rộng căn cứ Việt Bắc. 

Câu 24 – Bài 5 - Đáp án D 

Chi tiết:  

- Đáp án A: Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện vào những năm 80 của thế kỉ XX – 

Loại 

- Đáp án B: Trật tự đơn cực được dần thiết lập do âm mưu của Mĩ sau khi Liên 

Xô sụp đổ (12/1991) – Loại 

- Đáp án C: Cách mạng kĩ thuật bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XX và tác 

động chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế. Còn câu hỏi diễn ở nội dung chính trị, xã hội – Loại 

- Đáp án D: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các châu lục đã đưa 

tới nhiều nhà nước độc lập được hình thành và thoát khỏi sự cai trị của thực dân – đế 

quốc nên đã tác động đến bản đồ chính trị thế giới - Chọn 

Câu 25 – Bài 21 - Đáp án D 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Nội dung của đáp án trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 

1954) – Loại 

- Đáp án B – Nhiệm vụ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” hoàn thành sau 

sự kiện 30/4/1975 – Loại 

- Đáp án C – Hiệp định Giơnevơ được ký kết năm 1954 – Loại 

- Đáp án D – Trong chiến lược chiến tranh Đặc biệt, Mỹ có sử dụng các chiến 

thuật mới như: Trực thăng vận, thiết xa vận và bị quân giải phóng đánh bại – Chọn 

Câu 26 – Bài 12 - Đáp án A 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Do Pháp đầu tư vốn với quy mô và tốc độ nhanh nên nhu cầu về lao 

động nhiều dẫn đến việc gia tăng số lượng công nhân ở các nhà máy – Chọn 

- Đáp án B – Câu hỏi về lĩnh vực xã hội còn đáp án là nội dung về lĩnh vực kinh 

tế - Loại 

- Đáp án C – Giai cấp nông dân là giai cấp đã có trong xã hội phong kiến từ trước 

đó – Loại 

- Đáp án D - Giai cấp địa chủ là giai cấp đã có trong xã hội phong kiến từ trước 

đó – Loại 

 

Câu 27 – Bài 16 - Đáp án B 

Chi tiết:  



- Đáp án A – Cộng hòa Cu Ba được thành lập  năm 1959 – Loại 

- Đáp án B – Từ 1940 , Nhật xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa. Sau khi 

quân đồng minh phản công, Nhật thua to và đầu hàng đồng minh. Đây là sự kiện tác 

động trực tiếp đến Việt Nam và mở ra thời cơ giải phóng dân tộc – Chọn  

- Đáp án C – Cộng đồng châu Âu được thành lập năm 1967 – Loại 

- Đáp án D – Mỹ thực hiện kế hoạch Macsall năm 1947 – Loại 

Câu 28 – Bài 12 - Đáp án B 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Cộng đồng than – thép được thành lập năm 1951 – Loại. 

- Đáp án B – Nhà nước vô sản ở Nga được thành lập sau cách mạng tháng Mười 

năm 1917 đã mở ra một thời kỳ lịch sử mới của nhân loại và tác động sâu sắc đến tình 

hình chính trị thế giới trong đó có Việt Nam – Chọn. 

- Đáp án C – Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc năm 1945 – Loại 

- Đáp án D – Liên minh châu Âu được thành lập năm 1993 – Loại 

Câu 29 – Bài 15 - Đáp án C 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Đưa yêu sách về dân sinh là nội dung trong phong trào đấu tranh đòi 

dân sinh – dân chủ của cao trào cách mạng 1936 – 1939 – Loại 

- Đáp án B – Đấu tranh đòi quyền tự do là nội dung trong phong trào đấu tranh 

đòi dân sinh – dân chủ của cao trào cách mạng 1936 – 1939 – Loại 

- Đáp án C – Kháng Nhật cứu nước bắt đầu được tiến hành sau Hội nghị 8 

(5/1941) – Chọn 

- Đáp án D – Đấu tranh đòi cơm áo là nội dung trong phong trào đấu tranh đòi 

dân sinh – dân chủ của cao trào cách mạng 1936 – 1939 – Loại 

Câu 30 – Bài 7 - Đáp án C 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Hợp tác với các nước Đông Âu là nguyên nhân không phù hợp trong 

giai đoạn này do Đông – Tây Âu ngày càng căng thẳng sau thế chiến II do tác động 

của cục diện chiến tranh lạnh– Loại 

- Đáp án B – Trong quá trình vươn lên về kinh tế, Tây Âu vừa hợp tác, vừa cạnh 

tranh với Bắc Mĩ – Loại 

- Đáp án C – Tây Âu đã tận dụng rất tốt nguồn việc trợ của Mĩ, nguyên liệu giá 

rẻ từ các nước thế giới thứ 3. Đây là những nguyên nhân từ bên ngoài đem lại – Chọn 

- Đáp án D – Chỉ phải cạnh tranh với các nước châu Phi – Loại 

Câu 31 – Bài 12 - Đáp án D 

Chi tiết:  



- Đáp án A – Góp phần xây dựng căn cứ địa cách mạng – Loại 

- Đáp án B – Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái là giai cấp tư sản – Loại 

- Đáp án C – Các hình thức mặt trận yêu nước phát triển và đóng góp lớn vào 

phong trào giải phóng dân tộc được hình thành vào nửa sau những năm 30 – Loại 

- Đáp án D – Đầu những năm 20, hàng loạt các tổ chức chính trị như:  Việt Nam 

nghĩa đoàn, Hội phục Việt, Đảng thanh niên… được thành lập do tiệu tư sản – trí thức 

đóng vai trò quan trọng – Chọn 

Câu 32 – Đáp án B 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Cải cách ruộng đất thời kỳ này mới chỉ được tiến hành ở các vùng 

do chính quyền cách mạng kiểm soát – Loại 

- Đáp án B – Bộ máy chính quyền cách mạng đã được xây dựng chính thức sau 

cuộc tổng tuyển cứ bầu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 1946. Sau này do 

Pháp xâm lược, mở rộng đánh chiếm và xây dựng chính quyền tay sai. Song chính 

quyền cách mạng dần được củng cố và mở rộng theo đúng Hiến pháp năm 1946 – Chọn 

- Đáp án C – Đến thời điểm năm 1954 – Giai cấp địa chủ vẫn còn tồn tại– Loại 

- Đáp án D – Chế độ phong kiến đã bị sụp đổ năm 1945 nhưng giai cấp địa chủ 

vẫn còn nên hình thức bóc lột phong kiến chưa được xóa bỏ – Loại 

Câu 33 – Bài 15 - Đáp án C 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 không phải là một phong trào 

cải lương – Loại 

- Đáp án B – Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 không sử dụng bạo lực nên lực 

lượng vũ trang chưa được hình thành – Loại 

- Đáp án C – Là cuộc tập dợt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc – Đây là ý nghĩa 

của cao trảo 1936 – 1939 – Chọn 

- Đáp án D – Sau cách mạng tháng Tám, Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân 

và các tổ chức đoàn thể tiến lên giành chính quyền mới hoạt động công khai – Loại 

Câu 34 – Bài 16 - Đáp án C 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Mục tiêu chiến lược là chống đế quốc – phong kiến không thay đổi 

– Loại 

- Đáp án B – Loại 

- Đáp án C – Mỗi nước cần phải tự chuẩn bị lực lượng để chờ đón thời cơ phù 

hợp với mỗi nước nên việc xây dựng và tập hợp quần chúng dân dân dưới hình thức 

mặt trận cũng phải khác nhau – Chọn 

- Đáp án D - Loại 



Câu 35 – Đáp án C 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945, lực lượng 

chính trị đóng vai trò quyết định  – Loại 

- Đáp án B – Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xuất hiện sau 1945 khi ta đã 

giành được độc lập - Loại 

- Đáp án C – cả hai thời kỳ đều sử dụng bạo lực cách mạng – Lực lượng vũ trang 

để đánh bại kẻ thù – Chọn 

- Đáp án D – Hai hệ thống xã hội đối lập được hình thành sau 1945 trở đi - Loại 

Câu 36 – Bài 17 - Đáp án D 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Mĩ bắt đầu can thiệp vào Việt Nam từ 1949 bằng kế hoạch Rơ-ve – 

Loại 

- Đáp án B – Từ 1950, sau khi Trung Quốc công nhận và ủng hộ Việt Nam thì các 

nước khác mới đặt quan hệ ngoại giao và ủng hộ Việt Nam - Loại 

- Đáp án C – Đến tháng 2/1946, Pháp và THDQ mới thỏa hiệp về vấn đề giải giáp 

Nhật – Loại 

- Đáp án D – Các lực lượng quân đội nước ngoài và bè lũ tay sai kéo vào Việt 

Nam sau cách mạng tháng Tám đều có âm mưu riêng nên đều có ý định chống phá 

chính quyền cách mạng – Chọn 

Câu 37 – Bài 12 - Đáp án C 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Giai cấp công nhân đã xuất hiện từ cuộc khai thác thuộc địa lần 1 – 

Loại 

- Đáp án B – Pháp chủ yếu đầu tư vào công nghiệp khai thác và chế biến - Loại 

- Đáp án C – Pháp tiến hành khai thác trên quy mô rộng ở tất cả các ngành nên cơ 

sở hạ tầng có sự chuyển biến tích cực nhằm phục vụ khai thác thuộc địa – Chọn 

- Đáp án D – Phương thức tư bản chủ nghĩa đã được du nhập vào từ cuối thế kỉ 

XIX – Loại 

 

Câu 38 – Bài 21 - Đáp án A 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Tiến hành kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và xây dựng CNXH 

ở miền Bắc được nêu rõ trong Đại hội III (9/1960) – Chọn 

- Đáp án B – Loại 



- Đáp án C – Kết hợp khởi nghĩa từng phần mang đặc trưng trong giai đoạn vận 

động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 – Loại 

- Đáp án D – Nhiệm vụ cách mạng hai miền Nam – Bắc được tiến hành song song 

– Loại 

Câu 39 – Đáp án A 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Từ 1930 trở đi, vai trò lãnh đạo cách mạng đối với quần chúng của 

Đảng được thể hiện rõ trong từng giai đoạn. – Chọn 

- Đáp án B – Xây dựng căn cứ địa cách mạng được chú trọng nhiều trong giai 

đoạn 1939 – 1945  - Loại 

- Đáp án C – Giai đoạn 1936 – 1939 không chú trọng hình thức đấu tranh vũ trang 

– Loại 

- Đáp án D – Loại 

Câu 40 – Đáp án C 

Chi tiết:  

- Đáp án A – Các phong trào yêu nước trước đây cũng đã tập hợp nhiều lực lượng, 

thành phần khác nhau – Loại 

- Đáp án B – Chi Bộ cộng sản được thành lập ở Bắc Kỳ (3/1929) là quá trình 

chuyển biến về chất do các hoạt động của Hội VNCM Thanh niên  - Loại 

- Đáp án C – Lần đầu tiên, cách mạng Việt Nam được trang bị một lý luận cách 

mạng giải phóng dân tộc một cách có hệ thống trên cơ sở tiếp thu và vận dụng phù hợp 

vào thực tiễn đối với Việt Nam – Chọn 

- Đáp án D – Các phong trào yêu nước trước đây cũng đã tập hợp thanh niên – 

Loại 


