ĐỀ ÔN TẬP
Khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng một đáp án đúng nhất trong các đáp án cho sắn
Câu 1. Liên Xô tham gia tổ chức nào ?
A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.
C. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

B. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.
D. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.

Câu 2. Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ thành lập ?
A. Cộng đồng nói tiếng Nga.
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập.
C. Cộng đồng châu Âu.
D. Cộng đồng than, thép châu Âu.
Câu 3. Sau khi thoát khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức, các nước Đông Âu thành lập nhà nước
?
A. dân chủ tư sản.
B. dân chủ vô sản.
C. dân chủ nhân dân.
D. quân chủ lập hiến.
Câu 4. Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai được chia ra ?
A. 3 giai đoạn.
B. 4 giai đoạn.
C. 5 giai đoạn.
D. 6 giai đoạn.
Câu 5. Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là kết quả của ?
A. cách mạng văn hóa vô sản.
B. công cuộc cải cách, mở cửa.
C. cách mạng Tân Hợi.
D. nội chiến Quốc - Cộng.
Câu 6. Biến đổi lớn nhất ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là ?
A. có tổ chức liên kết ASEAN.
B. tất cả các nước đã giành được độc lập.
C. có sự phát triển kinh tế, xã hội.
D. có hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị.
Câu 7. Thuật ngữ lịch sử “Năm châu Phi” là để chỉ năm ?
A. sụp đổ chế độ phân biệt chủng tộc.
B. có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập (1960).
C. bắt đầu phong trào giải phóng dân tộc. D. người châu Phi trúng cử Tổng thư kí Liên hợp
quốc.
Câu 8. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thông tin nào sau đây là sai ?
A. Cuba chống thực dân mới.
B. Việt Nam chống cả thực dân cũ và thực dân mới.
C. Philippin chống thực dân cũ.
D. Nam Phi chống chế độ Apacthai.
Câu 9. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản có mầy trung tâm kinh tế tài chính
lớn?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm từ sau năm 1973 là do ?
A. bị nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.
B. bị các trung tâm kinh tế tài chính khác cạnh tranh.
C. chi nhiều tiền cho chạy đua vũ trang.
D. phân hóa giàu nghèo lớn nên người nghèo đấu
tranh.
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Câu 11. Năm 1945, sự kiện nào diễn ra sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Nhật bị quân Đồng minh chiếm đóng.
B. Lãnh đạo cấp cao Liên Xô, Mĩ, Anh họp tại Ianta.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
D. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.
Câu 12. Xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh lạnh là ?
A. xung đột, li khai, khủng bố.
B. biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh
tăng.
C. phân hóa giàu - nghèo ngày càng lớn.
D. hòa bình ổn định, hợp tác phát triển kinh tế.
Câu 13. Phát minh có ý nghĩa quan trọng bậc nhất về công cụ sản xuất mới sau năm 1945 là ?
A. mạng internet.
B. máy tính điện tử.
C. máy nhân bản vô tính.
D. máy phát hiện ung thư sớm.
Câu 14. Đặc điểm lớn hầu như bao trùm lịch sử thế giới nửa sau thế kỉ XX là ?
A. tiến bộ khoa học kĩ thuật.
B. hầu như tất cả các nước thuộc địa đã độc lập.
C. thế giới chia thành hai phe.
D. Mĩ là siêu cường chi phối thế giới.
Câu 15. Chương trình khai thác kinh tế lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam không ?
A. hạn chế phát triển công nghiệp nặng.
B. làm xuất hiện con đường cứu nước tư sản ở Việt
Nam.
C. đầu tư thu lãi cao.
D. làm kinh tế Việt Nam chuyển biến.
Câu 16. Cách mạng Việt Nam tiếp thu con đường vô sản từ sau khi ?
A. nước Nga xô viết ra đời.
B. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời.
C. Đảng Cộng sản Pháp ra đời.
D. Quốc tế Cộng sản được thành lập.
Câu 17. Giai cấp nào lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau năm 1930 ?
A. Tư sản.
B. Tiểu tư sản.
C. Nông dân.
D. Công nhân.
Câu 18. Mục tiêu của phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925) ở Việt Nam là ?
A. giành độc lập dân tộc.
B. đòi những quyền lợi kinh tế, chính trị trước mắt.
C. thành lập đảng cộng sản.
D. thành lập đảng tư sản.
Câu 19. Tháng 6 năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxai ?
A. bản Hiệp định Sơ bộ của Việt Nam.
B. Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc
địa.
C. bản Yêu sách của nhân dân An Nam.
D. bản tham luận về vai trò đấu tranh của nông dân.
Câu 20. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức nào ?
A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
B. Cộng sản đoàn.
C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 21. Tổ chức tiêu biểu nhất của khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam trước năm 1929
là ?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. An Nam Cộng sản đảng.
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Câu 22. Sự kiện bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam là ?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
B. nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.
C. kháng chiến chống Pháp thắng lợi.
D. giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Câu 23. Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là ?
A. ra đời chính quyền công - nông.
B. thành lập liên minh công - nông.
C. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. xuất hiện cờ đỏ búa liềm.
Câu 24. Thời kì 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương nêu khẩu hiệu cách mạng nào ?
A. “Đánh đổ đế quốc Pháp”.
B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.
C. “Đông Dương hoàn toàn độc lập”.
D. “Chống chiến tranh đế quốc”.
Câu 25. Lần đầu tiên Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng được đội quân chính trị là ?
A. Mặt trận Việt Minh.
B. Liên minh Nhân dân Việt - Miên - Lào.
C. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương. D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Câu 26. Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam đã đánh đổ ?
A. chính quyền vua Khải Định.
B. chính quyền thân Pháp.
C. chính quyền thân Mĩ.
D. chính quyền thân Nhật.
Câu 27. Cơ quan nào không thuộc Chính phủ nước Việt Nam hiện nay ?
A. Bộ Quốc phòng.
B. Bộ Nội vụ.
C. Bộ Chính trị.
D. Bộ Ngoại giao.
Câu 28. Sự kiện nào xuất hiện sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ở Việt Nam ?
A. Lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. B. Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ 2.
C. Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp được kí.
D. Lần đầu lưu hành tiền Việt Nam Dân chủ cộng
hòa.
Câu 29. Việt Nam Dân chủ cộng hòa bắt đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ở ?
A. Đà Nẵng.
B. Sài Gòn.
C. Hải Phòng.
D. Hà Nội.
Câu 30. Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch nào nhằm đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương
?
A. Kế hoạch Rơve.
B. Kế hoạch Nava.
C. Kế hoạch Đờ Lát.
D. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.
Câu 31. Năm 1952, Việt Nam tiến hành cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để?
A. chống giặc đói.
B. xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. chi viện cho miền Nam.
D. phát triển hậu phương.
Câu 32. Miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ nào sớm thứ ba trong bốn nhiệm vụ sau ?
A. Hoàn thành cải cách ruộng đất.
B. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất.
C. Chống chiến tranh phá hoại lần 1 của Mĩ. D. chống Mĩ tập kích chiến lược bằng máy bay B52.
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Câu 33. Chiến thắng nào mở ra khả năng Việt Nam có thể đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ
?
A. Chiến thắng Vạn Tường.
B. “Điện Biên Phủ trên không”
C. Phong trào Đồng khởi.
D. Chiến thắng Ấp Bắc.
Câu 34. Nhân dân miền Nam Việt Nam biểu tình làm rung chuyển chế độ Sài Gòn khi chống ?
A. “Chiến tranh cục bộ”.
B. “Chiến tranh đặc biệt”.
C. “Chiến tranh Việt Nam hóa”.
D. “tố cộng”, “diệt cộng”.
Câu 35. Chiến dịch nào trực tiếp kết thúc chiến tranh ở Việt Nam ?
A. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
B. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
C. Chiến dịch Biên giới.
D. Chiến dịch Việt Bắc.
Câu 36. Việt Nam kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi là cơ sở trực tiếp để ?
A. thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
B. đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
C. tiến hành công cuộc Đổi mới.
D. gia nhập Liên hợp quốc.
Câu 37. Việt Nam bắt đầu tiến hành Đổi mới khi ?
A. Trung Quốc đã cải cách, mở cửa.
B. thế giới đã nhân bản vô tính được cừu Đôli.
C. Mĩ bỏ cấm vận kinh tế Việt Nam.
D. Liên Xô đang phát triển mạnh mẽ.
Câu 38. Cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam - Bắc
dưới sự lãnh đạo của ?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất.
D. Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 39. Nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là ?
A. nhân dân yêu nước.
B. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
C. các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ.
D. tình đoàn kết giữa ba nước Đông Dương.
Câu 40. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương năm 1970 quyết định ?
A. hợp tác khai thác sông Mê Kông.
B. hợp tác chống phá rừng.
C. phóng chống buôn lậu.
D. liên minh chống xâm lược.

Bạn đã hoàn thành. Dưới đây là đáp án
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Đáp án Ôn tập Lịch sử lớp 9
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