ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn : LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 50 phút (24 câu trắc nghiệm – 4 câu tự luận)
Họ tên học sinh: ………………………………………………

Mã đề: 501

Số báo danh: ……………………………………………………
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm)
Câu 1. Từ năm 1952 đến năm 1973 , kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?
A. Khủng hoảng
B. Suy thoái
C. Phát triển
D. Trì trệ
Câu 2. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có nguồn gốc sâu xa từ
A. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các quốc gia
B. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất .
C. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
D. yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.
Câu 3. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp
nào?
A. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công.
B. Nông dân, địa chủ phong kiến.
C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc. D. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân.
Câu 4. Mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội VN dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai là
A. vô sản- tư sản.
B. nông dân- địa chủ phong kiến.
C. dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp.
D. tư sản dân tộc- thực dân Pháp.
Câu 5. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, tổ chức cách mạng nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào
tháng 6/1925 tại Quảng Châu -Trung Quốc ?
A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D. An Nam Cộng sản đảng.
Câu 6. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là nước nào trong hệ thống tư bản chủ
nghĩa?
A. Liên Xô.
B. Mĩ.
C. Anh
D. Nhật.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?
A. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự.
B. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực, Mỹ vẫn ra sức thiết lập đơn
cực.
C. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định như tranh chấp lãnh thổ, xung
đột sắc tộc…
D. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
Câu 8. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa như thế nào?
A. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
B. Xây dựng khối liên minh công và nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
C. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
D. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào trong nước.
Câu 9. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ
A. tăng nhẹ, xen kẽ suy thoái.
B. cơ bản được phục hồi.
C. phát triển mạnh mẽ.
D. lâm vào khủng hoảng.
Câu 10. Mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở
Đông Dương (1919-1929) là
A. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương,
B. bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
C. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương.
D. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương
Câu 11. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
A. Là sản phẩm của sự kết hợp : chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
B. Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
C. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
D. Là tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp, bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những nội dung của chiến lược toàn cầu phản cách
mạng từ 1945-1991?
A. Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
B. Ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản trên thế giới.
C. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
D. Đàn áp, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới.

Câu 13. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
C. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 14. Trong nông nghiệp, Pháp chú trọng đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực
A. đồn điền cao su.
B. xay xát gạo.
C. đồn điền cà phê.
D. chăn nuôi gia súc.
Câu 15. Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 - 1991 là gì?
A. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc.
B. không coi trọng hợp tác với Mĩ và các nước Tây Âu.
C. chú trọng phát triển quan hệ với các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á.
D. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.
Câu 16. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là gì?
A. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Khẳng định con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.
D. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 17. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mác san của Mĩ (1947) còn nhằm tập
hợp các nước Tây Âu vào
A. tổ chức chính trị - quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.
B. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
C. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
D. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 18. Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng
thống Mĩ B.Clin-tơn (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX)?
A. Sử dụng khẩu hiệu "Dân chủ" ở nước ngoài để can thiệp vào nội bộ của nước khác.
B. Tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ.
C. Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.
D. Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật quân sự bảo đảm tính hiện đại về vũ trang.
Câu 19. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?
A. Độc lập, tự do.
B. Giải phóng dân tộc.
C. Cách mạng tư sản dân quyền và chia ruộng đất cho người dân.
D. Giải phóng giai cấp.
Câu 20. Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc"Chiến tranh lạnh"?
A. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.
B. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.
C. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.
D. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.
Câu 21. Nguyên nhân Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?
A. việc chủ nghĩa xã hội đang trong quá trình phục hồi và phát triển trên khắp thế giới.
B. sự suy giảm "thế mạnh" của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác.
C. việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc.
D. sự hình thành xu thế mới sau chiến tranh và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học.
Câu 22. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do
A. các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị họp nhất thành một đảng.
B. phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
C. Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
Câu 23. Công lao nào sau đây không phải của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt
Nam giai đoạn 1911-1930
A. chuẩn bị tư tưởng-chính trị-tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
B. tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam
C. Đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình
D. sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 24. Đặc điểm nổi bật của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là
A. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
B. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
C. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.
D. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm)
Câu 1 ( 1.0 điểm): Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật?
Câu 2 ( 1.0 điểm): Trình bày những xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh?
Câu 3 ( 1.0 điểm): Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911- 1930 ?
Câu 4 ( 1.0 điểm): Trình bày ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm)
Câu 1. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là nước nào trong hệ thống tư bản chủ
nghĩa?
A. Mĩ.
B. Nhật.
C. Liên Xô.
D. Anh
Câu 2. Mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội VN dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai là
A. vô sản- tư sản.
B. dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp.
C. nông dân- địa chủ phong kiến.
D. tư sản dân tộc- thực dân Pháp.
Câu 3. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa như thế nào?
A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào trong nước.
B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
C. Xây dựng khối liên minh công và nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
D. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
Câu 4. Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng
thống Mĩ B.Clin-tơn (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX)?
A. Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.
B. Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật quân sự bảo đảm tính hiện đại về vũ trang.
C. Tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ.
D. Sử dụng khẩu hiệu "Dân chủ" ở nước ngoài để can thiệp vào nội bộ của nước khác.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những nội dung của chiến lược toàn cầu phản cách
mạng từ 1945-1991?
A. Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
B. Ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản trên thế giới.
C. Đàn áp, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới.
D. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?
A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
B. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự.
C. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định như tranh chấp lãnh thổ, xung
đột sắc tộc…
D. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực, Mỹ vẫn ra sức thiết lập đơn
cực.
Câu 7. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mác san của Mĩ (1947) còn nhằm tập
hợp các nước Tây Âu vào
A. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
B. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
C. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.
D. tổ chức chính trị - quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.
Câu 8. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
B. Tân Việt Cách mạng đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng.
D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 9. Trong nông nghiệp, Pháp chú trọng đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực
A. xay xát gạo.
B. chăn nuôi gia súc.
C. đồn điền cao su.
D. đồn điền cà phê.
Câu 10. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là gì?
A. Khẳng định con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.
B. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 11. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, tổ chức cách mạng nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào
tháng 6/1925 tại Quảng Châu -Trung Quốc ?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. An Nam Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 12. Mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở
Đông Dương (1919-1929) là
A. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương.
B. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương,
C. bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
D. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương
Câu 13. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp
nào?
A. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công.
B. Nông dân, địa chủ phong kiến.
C. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân.
D. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc.
Câu 14. Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc"Chiến tranh lạnh"?
A. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.
B. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.
C. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.
D. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.
Câu 15. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
A. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
B. Là tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp, bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.
C. Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
D. Là sản phẩm của sự kết hợp : chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Câu 16. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có nguồn gốc sâu xa từ
A. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các quốc gia
B. yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.
C. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
D. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất .
Câu 17. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?
A. Giải phóng giai cấp.
B. Cách mạng tư sản dân quyền và chia ruộng đất cho người dân.
C. Độc lập, tự do.
D. Giải phóng dân tộc.
Câu 18. Từ năm 1952 đến năm 1973 , kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?
A. Trì trệ
B. Khủng hoảng
C. Suy thoái
D. Phát triển
Câu 19. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ
A. lâm vào khủng hoảng.
B. phát triển mạnh mẽ.
C. cơ bản được phục hồi.
D. tăng nhẹ, xen kẽ suy thoái.
Câu 20. Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 - 1991 là gì?
A. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.
B. không coi trọng hợp tác với Mĩ và các nước Tây Âu.
C. chú trọng phát triển quan hệ với các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á.
D. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc.
Câu 21. Nguyên nhân Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?
A. sự hình thành xu thế mới sau chiến tranh và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học.
B. việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc.
C. sự suy giảm "thế mạnh" của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác.
D. việc chủ nghĩa xã hội đang trong quá trình phục hồi và phát triển trên khắp thế giới.
Câu 22. Công lao nào sau đây không phải của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt
Nam giai đoạn 1911-1930
A. tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam
B. sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam
C. Đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình
D. chuẩn bị tư tưởng-chính trị-tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 23. Đặc điểm nổi bật của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là
A. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
B. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.
C. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
D. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.
Câu 24. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do
A. các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị họp nhất thành một đảng.
B. phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
C. Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm)
Câu 1 ( 1.0 điểm): Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật?
Câu 2 ( 1.0 điểm): Trình bày những xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh?
Câu 3 ( 1.0 điểm): Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911- 1930 ?
Câu 4 ( 1.0 điểm): Trình bày ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm)
Câu 1. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mác san của Mĩ (1947) còn nhằm tập
hợp các nước Tây Âu vào
A. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
B. tổ chức chính trị - quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.
C. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
D. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?
A. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực, Mỹ vẫn ra sức thiết lập đơn
cực.
B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
C. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự.
D. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định như tranh chấp lãnh thổ, xung
đột sắc tộc…
Câu 3. Mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông
Dương (1919-1929) là
A. bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
B. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương.
C. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương
D. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương,
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những nội dung của chiến lược toàn cầu phản cách
mạng từ 1945-1991?
A. Ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản trên thế giới.
B. Đàn áp, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới.
C. Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
D. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
Câu 5. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, tổ chức cách mạng nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào
tháng 6/1925 tại Quảng Châu -Trung Quốc ?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. An Nam Cộng sản đảng.
Câu 6. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có nguồn gốc sâu xa từ
A. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất .
B. yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.
C. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các quốc gia
D. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
Câu 7. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?
A. Giải phóng dân tộc.
B. Giải phóng giai cấp.
C. Độc lập, tự do.
D. Cách mạng tư sản dân quyền và chia ruộng đất cho người dân.
Câu 8. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là gì?
A. Khẳng định con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.
B. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 9. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp
nào?
A. Nông dân, địa chủ phong kiến.
B. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công.
C. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân.
D. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc.
Câu 10. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng.
C. Tân Việt Cách mạng đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
Câu 11. Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc"Chiến tranh lạnh"?
A. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.
B. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.

C. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.
D. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.
Câu 12. Trong nông nghiệp, Pháp chú trọng đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực
A. đồn điền cao su.
B. xay xát gạo.
C. chăn nuôi gia súc.
D. đồn điền cà phê.
Câu 13. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ
A. cơ bản được phục hồi.
B. phát triển mạnh mẽ.
C. tăng nhẹ, xen kẽ suy thoái.
D. lâm vào khủng hoảng.
Câu 14. Từ năm 1952 đến năm 1973 , kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?
A. Khủng hoảng
B. Phát triển
C. Suy thoái
D. Trì trệ
Câu 15. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là nước nào trong hệ thống tư bản chủ
nghĩa?
A. Nhật.
B. Mĩ.
C. Anh
D. Liên Xô.
Câu 16. Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng
thống Mĩ B.Clin-tơn (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX)?
A. Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.
B. Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật quân sự bảo đảm tính hiện đại về vũ trang.
C. Sử dụng khẩu hiệu "Dân chủ" ở nước ngoài để can thiệp vào nội bộ của nước khác.
D. Tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ.
Câu 17. Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 - 1991 là gì?
A. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc.
B. chú trọng phát triển quan hệ với các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á.
C. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.
D. không coi trọng hợp tác với Mĩ và các nước Tây Âu.
Câu 18. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
A. Là tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp, bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.
B. Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
C. Là sản phẩm của sự kết hợp : chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Câu 19. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa như thế nào?
A. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
B. Xây dựng khối liên minh công và nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
C. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
D. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào trong nước.
Câu 20. Mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội VN dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai là
A. tư sản dân tộc- thực dân Pháp.
B. dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp.
C. nông dân- địa chủ phong kiến.
D. vô sản- tư sản.
Câu 21. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do
A. phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
B. phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
C. Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị họp nhất thành một đảng.
Câu 22. Nguyên nhân Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?
A. sự suy giảm "thế mạnh" của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác.
B. sự hình thành xu thế mới sau chiến tranh và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học.
C. việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc.
D. việc chủ nghĩa xã hội đang trong quá trình phục hồi và phát triển trên khắp thế giới.
Câu 23. Đặc điểm nổi bật của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là
A. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
B. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.
C. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.
D. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
Câu 24. Công lao nào sau đây không phải của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt
Nam giai đoạn 1911-1930
A. sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam
B. tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam
C. chuẩn bị tư tưởng-chính trị-tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
D. Đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm)
Câu 1 ( 1.0 điểm): Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật?
Câu 2 ( 1.0 điểm): Trình bày những xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh?
Câu 3 ( 1.0 điểm): Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911- 1930 ?
Câu 4 ( 1.0 điểm): Trình bày ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn : LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 50 phút (24 câu trắc nghiệm – 4 câu tự luận)
Họ tên học sinh: ………………………………………………

Mã đề: 504

Số báo danh: ……………………………………………………
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm)
Câu 1. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là nước nào trong hệ thống tư bản chủ
nghĩa?
A. Liên Xô.
B. Mĩ.
C. Nhật.
D. Anh
Câu 2. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
A. Là tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp, bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.
B. Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
C. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
D. Là sản phẩm của sự kết hợp : chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Câu 3. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là gì?
A. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Khẳng định con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.
C. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 4. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mác san của Mĩ (1947) còn nhằm tập
hợp các nước Tây Âu vào
A. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
B. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. tổ chức chính trị - quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.
D. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
Câu 5. Trong nông nghiệp, Pháp chú trọng đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực
A. chăn nuôi gia súc.
B. đồn điền cao su.
C. xay xát gạo.
D. đồn điền cà phê.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?
A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
B. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự.
C. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định như tranh chấp lãnh thổ, xung
đột sắc tộc…
D. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực, Mỹ vẫn ra sức thiết lập đơn
cực.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những nội dung của chiến lược toàn cầu phản cách
mạng từ 1945-1991?
A. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
B. Ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản trên thế giới.
C. Đàn áp, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới.
D. Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
Câu 8. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ
A. phát triển mạnh mẽ.
B. cơ bản được phục hồi.
C. lâm vào khủng hoảng.
D. tăng nhẹ, xen kẽ suy thoái.
Câu 9. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A. Tân Việt Cách mạng đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng.
D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 10. Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 - 1991 là gì?
A. không coi trọng hợp tác với Mĩ và các nước Tây Âu.
B. chú trọng phát triển quan hệ với các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á.
C. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.
D. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc.
Câu 11. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa như thế nào?
A. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
C. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào trong nước.
D. Xây dựng khối liên minh công và nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 12. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?

A. Giải phóng dân tộc.
B. Độc lập, tự do.
C. Cách mạng tư sản dân quyền và chia ruộng đất cho người dân.
D. Giải phóng giai cấp.
Câu 13. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp
nào?
A. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc. B. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân.
C. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công.
D. Nông dân, địa chủ phong kiến.
Câu 14. Từ năm 1952 đến năm 1973 , kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?
A. Suy thoái
B. Phát triển
C. Khủng hoảng
D. Trì trệ
Câu 15. Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc"Chiến tranh lạnh"?
A. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.
B. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.
C. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.
D. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.
Câu 16. Mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội VN dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai là
A. dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp.
B. nông dân- địa chủ phong kiến.
C. tư sản dân tộc- thực dân Pháp.
D. vô sản- tư sản.
Câu 17. Mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở
Đông Dương (1919-1929) là
A. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương
B. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương,
C. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương.
D. bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
Câu 18. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có nguồn gốc sâu xa từ
A. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
B. yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.
C. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất .
D. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các quốc gia
Câu 19. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, tổ chức cách mạng nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào
tháng 6/1925 tại Quảng Châu -Trung Quốc ?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. An Nam Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 20. Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng
thống Mĩ B.Clin-tơn (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX)?
A. Sử dụng khẩu hiệu "Dân chủ" ở nước ngoài để can thiệp vào nội bộ của nước khác.
B. Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.
C. Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật quân sự bảo đảm tính hiện đại về vũ trang.
D. Tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ.
Câu 21. Nguyên nhân Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?
A. sự suy giảm "thế mạnh" của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác.
B. việc chủ nghĩa xã hội đang trong quá trình phục hồi và phát triển trên khắp thế giới.
C. sự hình thành xu thế mới sau chiến tranh và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học.
D. việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc.
Câu 22. Đặc điểm nổi bật của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là
A. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
B. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.
C. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
D. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.
Câu 23. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do
A. phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
B. các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị họp nhất thành một đảng.
C. Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
Câu 24. Công lao nào sau đây không phải của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt
Nam giai đoạn 1911-1930
A. sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam
B. Đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình
C. tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam
D. chuẩn bị tư tưởng-chính trị-tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm)
Câu 1 ( 1.0 điểm): Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật?
Câu 2 ( 1.0 điểm): Trình bày những xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh?
Câu 3 ( 1.0 điểm): Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911- 1930 ?
Câu 4 ( 1.0 điểm): Trình bày ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
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Đáp án mã đề: 501
01. - - = 02. - / - 03. - / - 04. - - = 05. - - = 06. - / - -

07. 08. 09. 10. 11. 12. -

/
/
/

=
=
-

~
-

13. 14. ;
15. 16. 17. 18. -

/
-

=
=
-

~
~

19. ;
20. 21. 22. 23. 24. -

/
/
-

=
=
-

~

Đáp án mã đề: 502
01. ; - - 02. - / - 03. - / - 04. - / - 05. - / - 06. ; - - -

07. ;
08. ;
09. 10. ;
11. ;
12. -

-

=
=

-

13. 14. ;
15. 16. 17. 18. -

/
-

=
=
-

~
~

19. 20. ;
21. 22. 23. 24. -

/
-

=
=
-

~
~

Đáp án mã đề: 503
01. ; - - 02. - / - 03. ; - - 04. ; - - 05. ; - - 06. ; - - -

07. 08. ;
09. ;
10. 11. 12. ;

-

=
=
-

~
-

13. 14. 15. 16. 17. 18. -

/
/
/
/
/

=
-

-

19. ;
20. 21. ;
22. ;
23. 24. -

/
-

=
-

~

Đáp án mã đề: 504
01. - / - 02. - / - 03. - / - 04. - - - ~
05. - / - 06. ; - - -

07. 08. ;
09. 10. 11. 12. -

/
/
/
/

=
-

-

13. 14. 15. ;
16. ;
17. 18. -

/
-

=

~
~
-

19. ;
20. 21. ;
22. 23. ;
24. -

/
/

=
-

-

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm)

Câu 1: nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật:
Do yêu cầu cuộc sống và của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao
của con người. ( 1.0 điểm).
Câu 2: xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh:
- Hình thành trật tự thế giới mới “ đa cực, nhiều trung tâm”. ( 0.25 điểm)
- Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. ( 0.25 điểm)
- Mĩ thiết lập trật tự thế giới đơn cực, song khó thực hiện. ( 0.25 điểm)
- Hòa bình thế giới được củng cố, nhưng xung đột, tranh chấp vẫn xảy ra nhiều nơi. Vụ khủng bố
11/9/2001 ở Mĩ đã đặt ra những thách thức đối với hòa bình và an ninh của dân tộc. ( 0.25 điểm)
Câu 3: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911- 1930:
- Khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. ( 0.5 điểm)
- Chuẩn bị về chính trị , tổ chức và tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. ( 0.25 điểm)
- Sáng lập ra Đảng Cộng sản với cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo. ( 0.25 điểm)
Câu 4: Ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp. ( 0.25 điểm)
- Là sản phẩm của sự kết hợp: chủ nghĩa Mác Lê – nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Việt Nam. ( 0.25 điểm)
- Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam: Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh
đạo. ( 0.25 điểm)
- Là sự chuẩn bị cho bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. ( 0.25 điểm)

