BÀI TẬP Ở NHÀ MÔN SỬ 12 – TUẦN 4
I. Bài tập: Chọn 1 đáp án đúng cho những câu hỏi sau:
Câu 1: Nội dung nào sau đây không nằm trong Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng?
A. Nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc, phong kiến.
B. Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới.
C. Đảng Cộng sản Đông Dương nắm vai trò lãnh đạo.
D. Cách mạng Đông Dương trải qua 2 giai đoạn là tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
Câu 2: Tại sao nói phong trào cách mạng 1930 – 1931 là phong trào cách mạng triệt để?
A. Phong trào ở Nghệ - Tĩnh diễn ra mạnh mẽ nhất.
B. Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, thu hút đông đảo lực lượng tham gia.
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí báu.
D. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang, thành lập được chính quyền Xô viết.
Câu 3: Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là
A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
B. gửi tới hội nghị Vecxai bản Yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam.
C. tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
D. đọc sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.
Câu 4: Nơi nào đã trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương trong cuộc chiến tranh của Pháp
ở Đông Dương?
A. Sênô.
B. PlâyKu.
C. Đồng Bằng Bắc Bộ.
D. Điện Biên Phủ.
Câu 5: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp cho phép mở mang một số ngành công
nghiệp nhẹ?
A. Kìm hãm kinh tế Đông Dương.
B. Để thực hiện mục đích khai thác của mình.
C. Vốn ít, thu lời nhanh và nhiều.
D. Vốn nhiều, lãi cao.
Câu 6: Vì sao quân Pháp mở chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947?
A. Bao vây căn cứ địa Việt Bắc kết thúc chiến tranh.
B. Khóa chặt biên giới Việt – Trung nhằm ngăn chặn sự chi viện của Trung Quốc cho Việt Nam.
C. Tiêu diệt quân chủ lực của ta, kết thúc chiến tranh.
D. tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
Câu 7: Yếu tố nào là yếu tố thuận lợi của Mĩ, nhưng không phải là yếu tố thuận lợi của Nhật Bản để
phát triển kinh tế?
A. Lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên.
B. Tận dụng các cuộc chiến tranh để làm giàu.
C. Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu quả của Nhà nước.
D. Các công ty có sức cạnh tranh cao và hiệu quả.
Câu 8: Giai cấp nào là lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?
A. nông dân
B. tư sản.
C. công nhân.
D. tiểu tư sản
Câu 9: Tại Hội nghị thành lập Đảng không có sự tham gia của tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
B. An Nam cộng sản Đảng
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Chi bộ cộng sản đầu tiên.
Câu 10: Sự kiện nào đưa Liên Xô trở thành nước mở đầu cho kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài
người?
A. Phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái Đất năm 1961.
B. Chế tạo bom nguyên tử năm 1949.
C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm 1957.
D. Sản xuất được tên lửa tầm trung năm 1972.
Câu 11: Lãnh đạo cách mạng Ấn Độ thắng lợi năm 1950 là
A. Đảng Cộng sản Ấn Độ.
B. Đảng Dân chủ Ấn Độ.

C. Đảng Cộng hoà Ấn Độ.
D. Đảng Quốc đại Ấn Độ.
Câu 12: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là
A. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
B. khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.
D. khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật.
Câu 13: Đâu không phải là mục đích của Mĩ khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1954?
A. Biến miền Nam thành căn cứ quân sự.
B. Chia cắt lâu dài Việt Nam.
C. Biến miền Nam thành đồng minh của Mĩ.
D. Biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.
Câu 14: Sau khi về nước năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã chọn nơi nào để xây dựng căn cứ địa cách
mạng?
A. Tân Trào.
B. ATK Định Hóa.
C. Cao Bằng.
D. Bắc Sơn – Võ Nhai.
Câu 15: Sự kiện nào là tín hiệu tiến công của quân ta mở đầu cho cuộc kháng chến toàn quốc chống
thực dân Pháp?
A. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.
B. Hội nghị bất thường của Ban thường Vụ Trung Ương Đảng ngày 18,19/12/1946.
C. Công nhân nhà máy điện Yên Phụ Hà Nội phá máy, cả thành phố mất điện lúc 20 giờ ngày
19/12/1946.
D. Trung Ương Đảng ra chỉ thị toàn dân kháng chiến 12/12/1946.
Câu 16: Trong thời kì 1954 – 1974, sự kiện nào là mốc đánh dấu nhân dân ta đã căn bản hoàn thành
nhiệm vụ đánh cho “ Mĩ cút”?
A. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
B. Hiệp định Pari được kí kết năm 1973.
C. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 17: Đế quốc nào thống trị nước ta từ 9/1940 đến tháng 8/1945?
A. Trung Quốc.
B. Nhật.
C. Mĩ.
D. Pháp.
Câu 18: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Giữa nông dân và địa chủ.
B. Giữa nhân dân ta với Pháp
C. Giữa vô sản và tư sản.
D. Giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và tay sai.
Câu 19: Tại sao Đảng ta chủ trương hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc ( từ 2/9/1945 đến
trước 6/3/1946)?
A. Cần thời gian để chuẩn bị lực lượng để đuổi Nhật về nước.
B. Tránh được việc đương đầu với tay sai của Trung Hoa Dân quốc.
C. Tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù, tập trung lực lượng đánh Pháp.
D. Làm mất mục tiêu đấu tranh của Trung Hoa Dân quốc.
Câu 20: Bài học kinh nghiệm nào của thời kì 1930 – 1931 đã được thực hiện trong phong trào dân chủ
1936 – 1939 ?
A. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất để phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc.
B. Thành lập chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì dân.
C. Tạo mối quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
D. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bằng con đường đấu tranh bạo lực.
Câu 21: Hãy đánh giá về vai trò của Liên Hợp quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện
nay.
A. thúc đẩy các mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực.
B. đã trở thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế
giới.
C. có đóng góp lớn trong việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc và chiến tranh li khai.

D. tích cực bảo vệ các di sản văn hóa thế giới, cứu trợ nhân đạo, ngăn chặn các dịch bệnh lớn…
Câu 22: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho CNXH sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu
A. Chậm sửa chữa sai lầm.
B. Xây dựng mô hình XHCN không phù hợp với sự biến đổi của tình hình thế giới.
C. Các thế lực thù địch chống phá.
D. Tha hoá về đạo đức của các nhà lãnh đạo.
Câu 23: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc là
A. độc lập tự do miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội.
B. độc lập tự do nhân dân làm chủ chính quyền.
C. độc lập tự do đất nước bước vào thời kì đổi mới.
D. độc lập tự do cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 24: Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ là
A. tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
B. thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
C. trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa.
D. đưa con người sang nền văn minh công nghiệp.
Câu 25: Đâu là biện pháp lâu dài được Đảng và Chính phủ ta xác định để giải quyết nạn đói trong năm
đầu sau Cách mạng tháng Tám ?
A. Tích cực khai hoang.
B. Thực hiện nhường cơm xẻ áo.
C. Tăng gia sản xuất.
D. Giảm tô thuế.
Câu 26: Từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, em rút ra kinh
nghiệm gì đúng nhất cho các nước trong việc phát triển hiện nay?
A. Coi trọng việc giáo dục, đào tạo con người, đó là nhân tố hàng đầu.
B. Đẩy mạnh đầu tư cho quân sự, liên minh với các nước lớn.
C. Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lí của Nhà nước.
D. Tăng cường sự liên minh hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
Câu 27: Vì sao Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng
Tám 1945?
A. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng từ Hội nghị Trung ương
11/1939.
B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, thực hiện cách mạng ruộng đất.
C. Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc thành lập Mặt trận Việt Minh.
D. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Câu 28: Em có đánh giá như thế nào về cách kết thúc của ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp
1945 – 1954 ?
A. Kết thúc độc đáo bằng hiệp định hòa bình thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc.
B. Được kế thừa trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đó.
C. Bằng một thắng lợi quân sự đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù.
D. Thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc của nhân dân ta.
Câu 29: Thắng lợi nào của quân dân miền Nam mở ra phong trào “ tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà
diệt” trên khắp miền Nam?
A. Bình Giã.
B. Đồng Xoài.
C. Ấp Bắc.
D. Vạn Tường.
Câu 30: Thuận lợi nào là cơ bản nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Lực lượng vũ trang lớn mạnh, hệ thống chính quyền vững chắc.
B. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới.
C. Nhân dân ta đã làm chủ chính quyền, có Đảng lãnh đạo.
D. Phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa dâng cao.
Câu 31: Mĩ ồ ạt đưa quân viễn chinh và quân đồng minh vào nước ta trong chiến lược chiến tranh nào?
A. Chiến tranh đặc biệt.
B. Việt Nam hóa chiến tranh.
C. Chiến tranh đơn phương.
D. Chiến tranh cục bộ.
Câu 32: Sự kiện đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN là

A. Hội nghị cấp cao lần thứ III
B. ASEAN mở rộng thành ASEAN + 3
C. Việt Nam gia nhập ASEAN
D. Hiệp ước Bali được kí kết
Câu 33: Nội dung nào không phải là mục đích của Đảng ta khi tham gia đấu tranh nghị trường trong
phong trào dân chủ 1936 – 1939?
A. Mở rộng công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng.
B. Lật đổ chính quyền thực dân
C. vạch trần chính sách phản động thuộc địa của Pháp.
D. Đấu tranh cho quyền lợi của quần chúng.
Câu 34: Phong trào cách mạng ở nước nào được ví là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở
Mĩ latinh?
A. Cách mạng Cu Ba B. Cách mạng Braxin C. Cách mạng Mêhicô D. Cách mạng Pêru
Câu 35: Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản năm 1929 chứng tỏ bước phát triển mới của cách mạng Việt
Nam là
A. sự giác ngộ hoàn toàn của giai cấp công nhân Việt Nam.
B. sự ra đời của khuynh hướng yêu nước mới – cách mạng vô sản.
C. hệ tư tưởng vô sản đã giành ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.
D. sự chuyển hướng của cách mạng Việt Nam sang khuynh hướng vô sản.
Câu 36: Đại hội nào của Đảng được coi là “ Đại hội kháng chiến thắng lợi”
A. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần IV ( 12/1976).
B. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II ( 2/1951).
C. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần I ( 3/1935).
D. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần III ( 9/1960).
Câu 37: Ngày 29/3/1975, quân ta giải phóng địa phương nào?
A. Huế.
B. Tây Nguyên.
C. Sài Gòn.
D. Đà Nẵng.
Câu 38: “ Không thành công cũng thành nhân” là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Yên Bái
B. Hương Khê.
C. Binh lính Thái Nguyên.
D. Ba Đình.
Câu 39: Tại sao nói: “Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan không thể đảo ngược được”?
A. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế là khách quan.
B. Toàn cầu hóa là hệ quả tất yếu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
C. Nhiều công ti xuyên quốc gia được thành lập.
D. Quan hệ thương mại quốc tế phát triển nhanh chóng.
Câu 40: Bản chất của xu thế toàn cầu hóa là
A. quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia,
khu vực, dân tộc trên thế giới.
B. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.
C. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế và tác động to lớn của các công ti
xuyên quốc gia, hợp nhất của các công ti thành những tập đoàn lớn.
D. sự sáp nhập và hợp nhất của các công ti thành các tập đoàn lớn.
II. Yêu cầu:
Học sinh làm bài tập viết tay ra giấy, chụp ảnh gửi cho giáo viên dạy bộ môn của lớp. Hạn
nộp trước 9h00 ngày 29/02/2020.

