Ôn tập Lịch sử Việt Nam (1919 - 2000)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng đáp án đúng nhất trong các đáp án cho sẵn
1. Sự kiện nào trong lịch sử Việt Nam gây “chấn động địa cầu” ?
A. Xô viết Nghệ - Tĩnh năm 1930 – 1931. B. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. D. Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
2. Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của
thực dân Pháp đã tạo ……………………………..để tiếp thu tư tưởng cách mạng vô sản ở Việt
Nam.”
A. cơ sở xã hội, điều kiện chính trị
B. nền tảng kinh tế, cơ sở xã hội
C. nền tảng kinh tế, điều kiện chính trị
D. điều kiện chính trị, cơ sở xã hội
3. Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái
Quốc và những người Việt Nam yêu nước khác dưới ………………………đã làm chuyển biến
phong trào yêu nước chống Pháp từ lập trường tư sản sang lập trường vô sản”.
A. ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin
B. ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga.
C. ánh sáng của Quốc tế Cộng sản
D. ánh sáng của Đảng CS Pháp và ĐCS Trung Quốc
4. Nhân tố không trực tiếp góp phần tạo ra đòi hỏi phải lập đảng cộng sản ở Việt Nam năm 1929
là ?
A. sự phân hóa trong Tân Việt CM đảng.
B. phong trào công nhân chuyển dần sang tự giác.
C. thất bại của con đường cách mạng tư sản. D. phong trào “vô sản hóa” của Hội VNCMTN.
5. Nhân tố quyết định để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ?
A. phong trào công nhân.
B. phong trào yêu nước.
C. chủ nghĩa Mác – Lênin.
D. sự thất bại của con đường cách mạng tư sản.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời được coi là bước ngoặt phát triển của cách mạng Việt Nam vì
?
A. đưa công nhân lên lãnh đạo cách mạng. B. chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi về sau.
C. thực sự gắn CMVN với CM thế giơi.
D. chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước
7. Điều kiện để phong trào CM năm 1930 - 1931 ở Việt Nam lên đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh
là ?
A. dân ta bị bần cùng về kinh tế.
B. dân ta bị ngột ngạt về chính trị.
C. đội tiên phong của công nhân ra đời.
D. mâu thuẫn xã hội gay gắt.
8. Nhận xét nào không phản ánh phong trào cách mạng năm 1936 – 1939 ở Việt Nam ?
A. Phong trào quần chúng rộng lớn.
B. Đấu tranh quyết liệt, triệt để.
C. Diễn ra chủ yếu ở đô thị.
D. Có nhiều hình thức và phương pháp đấu tranh.
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9. Nguồn gốc dẫn đến phong trào đấu tranh cách mạng năm 1936 – 1939 ở Việt Nam là do Đảng
?
A. đề ra mục tiêu đấu tranh mới.
B. mới hồi phục lực lượng cách mạng.
C. xác định được kẻ thù mới.
D. tiếp thu chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.
10. Phong trào cách mạng năm 1936 – 1939 để lại cho Đảng bài học lớn nhất về ?
A. xây dựng liên minh công – nông.
B. xây dựng lực lượng mặt trận dân tộc.
C. hình thức và phương pháp đấu tranh.
D. xác định kẻ thù trước mắt.
11. Sự kiện nào gây tác động tiêu cực nhất đối với xã hội Việt Nam ?
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Pháp chống phát xít Đức.
C. Nhật xâm lược Đông Dương.
D. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 1933.
12. Nhân tố trực tiếp mở đường cho cách mạng Việt Nam thắng lợi năm 1945 là ?
A. Cách mạng tháng Mười Nga.
B. Đồng minh đánh bại phát xít Nhật
C. Nhật đuổi Pháp khỏi Đông Dương.
D. Các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ Việt Nam.
13. Sự kiện nào diễn ra sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau của CM Việt Nam trong thế kỉ XX ?
A. Ra đời mặt trân dân tộc đầu tiên.
B. Cách mạng Việt Nam thực sự gắn bó với CM thế
giới.
C. Đảng chủ trương khởi nghĩa từng phần. D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra
đời.
14. Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với CM Việt Nam từ năm 1920 – 1930 là ?
A. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
B. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. gắn CM Việt Nam với CM thế giới.
D. hướng CM Việt Nam theo con đường vô sản.
15. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc - HCM đối với CM VN từ năm 1941 – 1945 là
?
A. xác định khởi nghĩa từng phần.
B. đưa giải phóng dân tộc lên hàng đầu, trước tiên.
C. xây dựng lực lượng chính trị.
D. xây dựng căn cứ địa.
16. Sự kiện nào diễn ra dài ngày thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Việt Nam chống phát xít Nhật.
B. Miền Nam chống Chiến tranh cục bộ của Mĩ.
C. Tồn tại Mặt trận Việt Minh.
D. Miền Nam chống Chiến tranh đặc biệt của Mĩ
17. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được coi là cách mạng vì ?
A. lật đổ ách thống trị của Pháp – Nhật.
B. lật đổ nền quân chủ chuyên chế, lập nên nền dân
chủ.
C. Việt Nam cùng thế giới diệt phát xít.
D. Việt Nam từ nước thuộc địa thành nước độc lập.
18. Sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, Việt Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện chủ yếu ở ?
A. lãnh đạo nhân dân chớp thời cơ tổng khởi nghĩa thành công nhanh chóng và ít đổ máu.
B. kịp thời cải tổ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam thành Chính phủ Cách mạng lâm thời.
C. nhanh chóng buộc vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế.
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D. kịp thời tuyên bố độc lập trước sự chứng kiến của nhân dân và quân Đồng minh.
19. Khó khăn lớn nhất của Nhà nước Việt Nam DCCH một năm đầu sau CM tháng Tám năm 1945
là ?
A. thù trong giặc ngoài.
B. giặc đói, giặc dốt, khó khăn tài chính.
C. chưa có kinh nghiệm lãnh đạo.
D. chưa được nước nào công nhận và giúp đỡ.
20. Nhiệm vụ nào không phải là nhiệm vụ chủ yếu của CMVN một năm đầu sau CM tháng Tám
?
A. Nhiệm vụ dân chủ.
B. Nhiệm vụ dân tộc.
C. Nhiệm vụ kháng chiến.
D. Nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng.
21. Hai nhiệm vụ chiến lược của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 – 1954 là ?
A. xây dựng và bảo vệ đất nước.
B. bảo vệ và xây dựng đất nước.
C. chống đế quốc và tay sai.
D. chống đế quốc và phong kiến.
22. Chiến thắng đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) là ?
A. Chiến thắng Việt Bắc năm 1947.
B. Hiệp định Giơnevơ được kí kết năm 1954.
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. D. Chiến thắng Biên giới năm 1950.
23. Sự kiện nào diễn ra sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II .
B. Lập Liên minh Nhân dân Việt – Miên – Lào.
C. Ra đời Kế hoạch Đờ Lát đờ Taxinhi.
D. Hoàn thành hợp nhất Việt Minh và Liên Việt
24. Ở Việt Nam năm 1946, diễn ra bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, tạo cơ sở để lập ?
A. ủy ban nhân dân.
B. ủy ban kháng chiến.
C. ủy ban tự quản.
D. ủy ban hành chính.
25. Sự kiện nào xuất hiện sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ở Việt Nam trong thời gian 1945 –
1954 ?
A. Phong trào bình dân học vụ.
B. Phong trào tiêu thổ kháng chiến.
C. Phong trào thi đua yêu nước.
D. Phong trào ủng hộ Nam bộ kháng chiến.
26. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam sau kháng chiến chống Pháp (1954) đến năm 1975
là ?
A. xây dựng CNXH ở miền Bắc.
`
`B. tiếp tục CMDTDCND trên cả nước.
C. kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
D. đấu tranh giải phóng miền Nam.
27. Nội dung chính xác về vai trò của cách mạng mỗi miền Nam – Bắc Việt Nam năm 1954 – 1975
?
A. Miền Bắc là hậu phương, căn cứ địa.
B. Miền Nam là tiền tuyến.
C. Miền Nam là thành đồng Tổ quốc.
D. Miền Bắc quyết định nhất.
28. Giai đoạn thứ ba trong quá trình phát triển của CM miền Nam VN từ năm 1954 – 1975 là ?
A. đấu tranh chính trị.
B. khởi nghĩa vũ trang.
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C. chiến tranh giải phóng.

D. đấu tranh ngoại giao

29. Miền Nam Việt Nam đánh bại chiến lược chiến tranh thứ ba của đế quốc Mĩ trong quá trình
xâm lược Việt Nam là ?
A. Chiến tranh đặc biệt.
B. Chiến tranh cục bộ.
C. Chiến tranh Việt Nam hóa.
D. Chiến tranh phá hoại.
30. Sự kiện nào đánh bại về căn bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mĩ ở VN ?
A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
B. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.
C. Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973. D. Chiến thắng Xuân 1975.
31. Quốc sách của Mĩ trong quá trình xâm lược Việt Nam từ năm 1965 – 1968 là ?
A. dồn dân lập “ấp chiến lược”.
B. “dùng người Việt đánh người Việt”.
C. gây chiến tranh phá hoại miền Bắc.
D. hành quân “tìm diệt” và “bình định”.
32. Mục tiêu số một của Mĩ trong quá trình xâm lược Việt Nam từ năm 1961 – 1965 là ?
A. giành lại thế chủ động tiến công.
B. tìm diệt “Việt cộng”.
C. bình định vùng nông thôn miền Nam.
D. chuẩn bị tiến chiếm miền Bắc.
33. Sự kiện nào diễn ra dài ngày thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Mĩ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 1.
B. Mĩ thực hiện Kế hoạch Giônxơn-Mác Namara.
C. Mĩ thực hiện Kế hoạch Stalây – Taylo.
D. Mĩ tiến hành Chiến tranh cục bộ ở miền Nam.
34. Nhiệm vụ chính của miền Bắc năm 1965 – 1968 là ?
A. chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.
B. xây dựng CNXH.
C. làm nghĩa vụ quốc tế cho Lào.
D. làm nghĩa vụ hậu phương cho miền Nam.
35. Sự kiện nào đã đánh cho “Mĩ cút” ?
A. Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973.
C. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

B. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975
D. Đồng khởi năm 1959 – 1960.

36. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX, Việt Nam lâm vào khủng hoảng ?
A. kinh tế - xã hội rất nặng nề.
B. toàn diện và trầm trọng.
C. đường lối và giai cấp lãnh đạo.
D. thiếu lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng.
37. Bài học quan trọng nhất, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng CSVN là ?
A. nắm vững ngọn cờ độc lập DTvà CNXH. B. không ngừng đoàn kết trong Đảng, trong dân,
quốc tế.
C. sự nghiệp cách mạng là của nhân dân.
D. giữ vững sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
38. Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân
tố ………………..đảm bảo thắng lợi của CMVN”.
A. quan trọng
B. trực tiếp
C. then chốt
D. hàng đầu
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39. Hiện nay, trong một năm Việt Nam kỉ niệm sự kiện nào sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Miền Nam Đồng khởi.
B. Nam kì khởi nghĩa.
C. Nam bộ kháng chiến.
D. Giải phóng miền Nam.
40. Hiện nay, trong một năm Việt Nam kỉ niệm sự kiện nào sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Giải phóng Thủ đô.
B. Cách mạng tháng Tám.
C. Toàn quốc KC chống Pháp bùng nổ.
D. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH. DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN
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