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BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 12  

CÓ ĐÁP ÁN  

 

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 1 

TRƯỜNG THPT NGÔ CHÍ QUỐC ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

A. Đảng Dân tộc. 

B. Đảng Quốc đại. 

C. Đảng Dân chủ. 

D. Đảng Quốc dân. 

Câu 2: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến 

hành cuộc cách mạng nào dưới đây? 

A. Cách mạng công nghiệp. 

B. Cách mạng chất xám. 

C. Cách mạng công nghệ. 

D. Cách mạng xanh. 

Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở 

vùng nào của châu Phi? 

A. Bắc Phi. 

B. Đông Phi. 

C. Nam Phi. 

D. Tây Phi. 

Câu 4: Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để 

nổi dậy giành độc lập? 

A. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. 

B. Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh. 

C. Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản. 

D. Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật. 

Câu 5: Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là 
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A. Năm châu Phi nổi dậy. 

B. Năm châu Phi giải phóng. 

C. Năm châu Phi thức tỉnh. 

D. Năm châu Phi. 

Câu 6: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập vào 

A. tháng 8/1967. 

B. tháng 10/1967. 

C. tháng 9/1968. 

D. tháng 8/1976. 

Câu 7: Tháng 8/1961 Mĩ thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” để 

A. ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba. 

B. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

C. chống lại Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

D. tăng cường sự ảnh hưởng nhằm khống chế, lôi kéo các nước Tây Âu. 

Câu 8: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi được xếp vào cuộc 

đấu tranh giải phóng dân tộc vì chế độ phân biệt chủng tộc 

A. là con đẻ của chủ nghĩa thực dân. 

B. do thực dân xây dựng và nuôi dưỡng. 

C. là một hình thái của chủ nghĩa thực dân. 

D. có quan hệ mật thiết với chủ nghĩa thực dân. 

Câu 9: Chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã 

sau thắng lợi của của nhân dân các nước 

A. Libi, Marốc. 

B. Gana, Ghinê. 

C. Marốc, Xuđăng. 

D. Môdămbích, Ănggôla. 

Câu 10: Ngày 26/1/1950 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Ấn Độ? 

A. Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Bom-bay. 

B. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa. 

C. Hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập. 

D. Anh trao quyền tự trị cho Ấn Độ theo “phương án Maobáttơn”. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 1 

1 – B 2 – D 3 – A 4 – A 5 – D 
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6 – A 7 – A 8 – C 9 – D 10 – B 

2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 2 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm 

nhất ở khu vực nào? 

A. Bắc Phi. 

B. Đông Phi. 

C. Đông Bắc Á. 

D. Đông Nam Á. 

Câu 2: Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

A. Đảng Dân tộc. 

B. Đảng Quốc đại. 

C. Đảng Dân chủ. 

D. Đảng Quốc dân. 

Câu 3: Năm 1945, những quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là 

A. Việt Nam, Lào, Inđônêxia. 

B. Việt Nam, Campuchia, Thái Lan. 

C. Thái Lan, Philíppin, Xingapo. 

D. Việt Nam, Lào, Campuchia. 

Câu 4: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến 

hành cuộc cách mạng nào dưới đây? 

A. Cách mạng công nghiệp. 

B. Cách mạng chất xám. 

C. Cách mạng công nghệ. 

D. Cách mạng xanh. 

Câu 5: Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để 

nổi dậy giành độc lập? 

A. Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản. 

B. Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh. 

C. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. 
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D. Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản. 

Câu 6: Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu bởi sự kiện 

A. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ I họp tại Ba-li (tháng 2/1976). 

B. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á được thành lập (1992). 

C. Diễn đàn hợp tác Á - Âu được thành lập (1996) 

D. Hiến chương ASEAN được thông qua (2007). 

Câu 7: Điểm khác biệt có ý nghĩa quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á trước và sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. từ chưa có địa vị quốc tế trở thành khu vực được quốc tế coi trọng. 

B. từ quan hệ biệt lập đã đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN. 

C. từ những nước nghèo nàn trở thành những nước có nền kinh tế phát triển. 

D. từ các nước thuộc địa trở thành các quốc gia độc lập. 

Câu 8: Ý nào dưới đây giải thích không đúng những nhân tố dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

A. Nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển. 

B. Muốn liên kết lại để tránh ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài (Mĩ). 

C. Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, buộc các nước phải liên kết lại. 

D. Sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới. 

Câu 9: Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra 

lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do 

A. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc. 

B. nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước. 

C. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe. 

D. các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau. 

Câu 10: Việt Nam có thể học hỏi được gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải 

cách - mở cửa của Trung Quốc trong quá trình đổi mới đất nước? 

A. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật trong xây dựng đất nước. 

B. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp để xuất khẩu lúa gạo. 

C. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng chất xám” để trở thành nước xuất khẩu phần mềm. 

D. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 2 

1 – D 2 – B 3 – A 4 – D 5 – D 

6 – A 7 – D 8 – C 9 – C 10 – A 
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3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 3 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925? 

A. Người nhà quê. 

B. Tin tức. 

C. Tiền phong. 

D. Dân chúng. 

Câu 2: Tờ báo nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút trong thời 

gian hoạt động ở nước ngoài? 

A. Sự thật. 

B. Đời sống công nhân. 

C. Người cùng khổ. 

D. Nhân đạo. 

Câu 3: Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia 

sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) là mốc đánh dấu 

A. sự thiết lập quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc địa trên thế giới. 

B. bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 

C. sự chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam. 

D. bước ngoặt quyết định trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. 

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) ở Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo? 

A. Đảng Thanh niên. 

B. Đảng Lập hiến. 

C. Việt Nam Quốc dân đảng. 

D. Việt Nam nghĩa đoàn. 

Câu 5: Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự ra đời của các 

tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam (1929)? 

A. An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

B. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng. 

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn và Đông Dương Cộng sản đảng. 

D. Đông Dương Cộng sản đảng và Tân Việt Cách mạng đảng. 
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Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách 

mạng Việt Nam là mâu thuẫn giữa 

A. giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

B. giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ. 

C. nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 

D. tư sản Việt Nam với thực dân Pháp. 

Câu 7: Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 

của thế kỉ XX) khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về 

A. lực lượng cách mạng. 

B. khuynh hướng chính trị. 

C. đối tượng cách mạng. 

D. mục tiêu trước mắt. 

Câu 8: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam ngay sau 

Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới. 

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. 

C. Nước Pháp tham dự Hội nghị Vécxai. 

D. Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh. 

Câu 9: Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, một số 

tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập tổ chức chính trị nào dưới đây? 

A. Đảng Lập hiến. 

B. Hội Phục Việt. 

C. Đảng Thanh niên. 

D. Việt Nam nghĩa đoàn. 

Câu 10: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), thực dân Pháp mở 

rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam? 

A. Nguồn nguyên liệu sẵn có, nhân công dồi dào. 

B. Đây là ngành kinh tế duy nhất thu được lợi nhuận. 

C. Đây là ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam. 

D. Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào công nghiệp. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 3 

1 – A 2 – C 3 – B 4 – C 5 – B 

6 – C 7 – B 8 – B 9 – A 10 – A 
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4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 4 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

Câu 1: Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. Tư sản và tiểu tư sản. 

B. Công nhân và tư sản. 

C. Công nhân và tiểu tư sản. 

D. Địa chủ và tư sản dân tộc. 

Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân 

Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào? 

A. Thương nghiệp. 

B. Giao thông vận tải. 

C. Thủ công nghiệp. 

D. Nông nghiệp. 

Câu 3: Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925? 

A. Người nhà quê. 

B. Tin tức. 

C. Tiền phong. 

D. Dân chúng. 

Câu 4: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương 

(1919 - 1929) trong bối cảnh thế giới như thế nào? 

A. Nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa ổn định. 

B. Hệ thống thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa Âu - Mĩ bị thu hẹp. 

C. Các nước tư bản châu Âu gánh chịu hậu quả chiến tranh nặng nề. 

D. Nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển mạnh. 

Câu 5: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 

- 1929), nền kinh tế Việt Nam 

A. Có sự chuyển biến rất nhanh và mạnh về cơ cấu. 

B. Phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn. 

C. Có sự phát triển độc lập với nền kinh tế Pháp. 

D. Có đủ khả năng cạnh tranh với nền kinh tế Pháp. 
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Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với thực dân Pháp lực lượng xã hội nào dưới 

đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam? 

A. Đại địa chủ và tư sản mại bản. 

B. Trung, tiểu địa chủ và tư sản mại bản. 

C. Trung địa chủ và tư sản mại bản. 

D. Tiểu địa chủ và tư sản mại bản. 

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác? 

A. Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập tổ chức Công hội. 

B. Năm 1921, Liên đoàn công nhân tàu biển ở Viễn Đông được thành lập. 

C. Tháng 5/1929, hơn 200 công nhân xưởng sửa chữa ô tô Avia (Hà Nội) bãi công. 

D. Tháng 8/1925, hơn một nghìn công nhân xưởng đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) bãi công. 

Câu 8: Tính chất cách mạng non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc 

dân chủ công khai 1919 - 1925 được thể hiện ở việc 

A. Chủ yếu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế. 

B. Chưa thành lập được các tổ chức chính trị của mình. 

C. Sẵn sàng thỏa hiệp khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi. 

D. Chưa tập hợp được quần chúng nhân dân để phát động các cuộc đấu tranh. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nhân tố khách quan góp phần đưa tới sự bùng 

nổ phong trào yêu nước Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

B. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông dâng cao. 

C. Tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. 

D. Phong trào công nhân ở các nước tư bản đế quốc phương Tây phát triển mạnh. 

Câu 10: Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng 

dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là do giai 

cấp tư sản 

A. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa. 

B. Chưa được giác ngộ về chính trị. 

C. Nhỏ yếu về kinh tế và non kém về chính trị. 

D. Chỉ đấu tranh đòi quyền lợi giai cấp. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 4 

1 – A 2 – D 3 – A 4 – C 5 – B 

6 – A 7 – D 8 – C 9 – C 10 – C 
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5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 5 

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ 

trương 

A. đổi mới toàn diện và đồng bộ. 

B. lấy đổi mới chính trị, xã hội làm trọng tâm. 

C. đổi mới căn bản và toàn diện. 

D. tập trung đổi mới về chính trị, tư tưởng. 

Câu 2: Tổng Bí thư Đảng gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước là 

A. Lê Duẩn.     

B. Nguyễn Văn Linh. 

C. Trường Chinh.     

D. Nguyễn Phú Trọng. 

Câu 3: Trong kế hoạch 5 năm (1986 – 1990), nhân dân Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu 

của ba chương trình kinh tế là 

A. lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

B. hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu và công nghệ phần mềm. 

C. lương thực, thực phẩm; hàng may mặc, giày da và hàng xuất khẩu. 

D. công nghệ phần mềm, hàng nông sản và hành tiêu dùng. 

Câu 4: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Viêṭ Nam chủ 

trương thực hiện chính sách đối ngoại 

A. hòa bình, hữu nghi,̣ hợp tác. 

B. hòa bình, hữu nghi,̣ trung lập. 

C. hữu nghi,̣ coi trọng hợp tác kinh tế. 

D. hòa bình, mở rộng hợp tác về văn hóa. 

Câu 5: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ 

trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 

A. kinh tế tập trung. 

B. kinh tế thị trường. 

C. xã hội chủ nghĩa. 

D. phân phối theo lao động. 
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Câu 6: Nội dung nào không phản ánh đúng về đường lối đổi mới trên lĩnh vực chính trị? 

A. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

B. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 

C. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập, mở rộng hợp tác về văn hóa. 

D. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp 

tác. 

Câu 7: Tình hình thế giới và trong nước những năm 80 của thế kỉ XX đặt ra yêu cầu cấp 

bách nào đối với Việt Nam? 

A. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp. 

B. Tập trung phát triển công nghiệp nặng. 

C. Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

D. Tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. 

Câu 8: Tại sao trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng trọng 

tâm là đổi mới kinh tế? 

A. Kinh tế phát triển là cơ sở để Việt Nam đổi mới trên các lĩnh vực khác. 

B. Do hậu quả của chiến tranh kéo dài, kinh tế nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu. 

C. Những khó khăn của đất nước đều bắt nguồn từ những khó khăn về kinh tế. 

D. Xu thế chung của các nước trên thế giới hiện nay là lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

Câu 9: Một trong những yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến việc Đảng Cộng sản Việt 

Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986) là 

A. tình trạng lạc hậu của các nước Đông Nam Á. 

B. sự phát triển nhanh chóng của tổ chức ASEAN. 

C. cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô. 

D. cuộc khủng hoảng trầm trọng của nền kinh tế thế giới. 

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định đến những thắng lợi bước đầu của công cuộc 

đổi mới ở Việt Nam hiện nay là 

A. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. truyền thống yêu nước của dân tộc. 

C. sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. 

D. tình đoàn kết của ba nước Đông Dương. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 5 

1 – A 2 – B 3 – A 4 – A 5 – C 
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6 – C 7 – D 8 – C 9 – C 10 – A 

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 6 

TRƯỜNG THPT HÀ HUY NAM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh kéo vào Việt Nam giải giáp 

quân đội phát xít Nhật gồm quân đội của các nước 

A. Anh, Mĩ. 

B. Pháp, Trung Hoa Dân quốc. 

C. Anh, Trung Hoa Dân quốc. 

D. Liên Xô, Trung Hoa Dân quốc. 

Câu 2: Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ 

để thực hiện nhiệm vụ gì? 

A. Khai giảng các bậc học. 

B. Cải cách giáo dục. 

C. Bổ túc văn hóa. 

D. Chống giặc dốt. 

Câu 3: Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi 

A. cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm. 

B. nhân dân cả nước thực hiện “Ngày đồng tâm”. 

C. nhân dân thực hiện phong trào tăng gia sản xuất. 

D. tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân. 

Câu 4: Khó khăn lớn nhất trực tiếp đe dọa nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 là 

A. cùng lúc phải đối phó với thù trong, giặc ngoài. 

B. nhà nước cách mạng còn non trẻ. 

C. ngân sách trống rỗng, tài chính rối loạn. 

D. nền kinh tế bị tàn phá nặng nề. 

Câu 5: Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh chủ trương 
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A. hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc. 

B. đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc và quân Pháp. 

C. hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp. 

D. đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc và hòa với Pháp. 

Câu 6: Thực dân Pháp ký với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa - Pháp (tháng 

2/1946) để thực hiện âm mưu gì? 

A. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân Nhật. 

B. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc xâm lược Việt Nam lần thứ hai. 

C. Ra miền Bắc Việt Nam chia sẻ quyền lợi với quân Trung Hoa Dân quốc. 

D. Đưa quân ra miền Bắc để hoàn thành việc xâm lược Việt Nam. 

Câu 7: Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa gì? 

A. Đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến. 

B. Tạo cơ sở để các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam. 

C. Tạo cơ sở thực lực để ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp. 

D. Góp phần tạo ra sức mạnh để bảo vệ chế độ mới. 

Câu 8: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với Chính phủ Pháp bản Hiệp định 

Sơ bộ (6/3/1946) nhằm 

A. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. 

B. tạo điều kiện để quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật. 

C. tránh việc cùng lúc phải chống lại nhiều thể lực ngoại xâm. 

D. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia dân chủ. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là âm mưu và hành động của thực dân Pháp ở 

Việt Nam trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công? 

A. Khôi phục ách thống trị thực dân cũ ở ba nước Đông Dương. 

B. Tái lập chế độ cai trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam. 

C. Thỏa hiệp với Trung Hoa Dân quốc để chống phá cách mạng. 

D. Phối hợp với quân Anh để giải giáp quân Nhật ở miền Nam. 

Câu 10: Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội 

phản đều có âm mưu 

A. biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

B. mở đường cho Mĩ xâm lược Việt Nam. 

C. chống phá cách mạng Việt Nam. 

D. giúp Trung Hoa Dân quốc chiếm Việt Nam. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 6 

1 – C 2 – D 3 – D 4 – A 5 – C 

6 – D 7 – D 8 – C 9 – D 10 – C 

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 7 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG 

HIỀN 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

Câu 1: Cuộc vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng” ở Việt Nam nhằm 

giải quyết khó khăn gì? 

A. Nạn đói. 

B. Nạn dốt. 

C. Khó khăn về tài chính. 

D. Nạn đói và nạn dốt. 

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ giữa Việt Nam với Pháp từ sau ngày 

2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946? 

A. Hòa hoãn, tránh xung đột. 

B. Thương lượng để chấm dứt xung đột. 

C. Đối đầu trực tiếp về quân sự. 

D. Vừa đánh vừa đàm phán. 

Câu 3: Chiến dịch nào dưới đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội 

chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)? 

A. Thượng Lào năm 1954. 

B. Điện Biên Phủ năm 1954. 

C. Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

D. Biên giới thu - đông năm 1950. 

Câu 4: Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra 

chỉ thị nào? 

A. Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện. 

B. Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường. 

C. Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp. 

D. Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch. 
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Câu 5: Ngày 12/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 

A. Toàn dân kháng chiến. 

B. Kháng chiến kiến quốc. 

C. Kháng chiến toàn diện. 

D. Trường kì kháng chiến. 

Câu 6: Khó khăn nghiêm trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 là 

A. nạn đói.    B. giặc dốt. 

C. tài chính.    D. giặc ngoại xâm. 

Câu 7: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, 

thuổng, gậy gộc” là những câu trích từ tài liệu nào dưới đây? 

A. “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh. 

B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

C. “Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

D. “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 8: Sau chiến thắng Biên giới, Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường 

nào? 

A. Chiến trường Bắc Bộ. 

B. Chiến trường rừng núi. 

C. Chiến trường Bình - Trị - Thiên. 

D. Chiến trường Bắc Đông Dương. 

Câu 9: Nhiệm vụ chủ yếu của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống thực dân 

Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947) là 

A. bảo vệ Hà Nội và các đô thị. 

B. củng cố hậu phương kháng chiến. 

C. tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. 

D. giam chân quân Pháp tại các đô thị. 

Câu 10: Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ 

để thực hiện nhiệm vụ gì? 

p>A. Khai giảng các bậc học. 

B. Cải cách giáo dục. 

C. Bổ túc văn hóa. 

D. Chống giặc dốt. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 7 
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1 – C 2 – C 3 – D 4 – C 5 – A 

6 – D 7 – B 8 – A 9 – D 10 – D 

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 8 

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Đảng Cộng sản 

Đông Dương đã xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương là 

A. phát xít Nhật. 

B. thực dân Pháp – phát xít Nhật. 

C. thực dân Pháp. 

D. thực dân Pháp và phong kiến tay sai. 

Câu 2: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 - 1945 là 

A. Bắc Kạn.    B. Bắc Sơn - Võ Nhai. 

C. Tân Trào - Tuyên Quang.    D. Thái Nguyên. 

Câu 3: Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng tháng Tám 1945? 

A. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước. 

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn. 

C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. 

D. Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội. 

Câu 4: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và 

của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Đó là nội dung của 

A. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. 

B. “Tuyên ngôn độc lập”. 

C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”. 

D. “Quân lệnh số một”. 

Câu 5: Tên gọi "Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân" có nghĩa là 

A. chỉ coi trọng hoạt động chính trị. 

B. chỉ chú trọng hoạt động quân sự. 

C. chính trị quan trọng hơn quân sự. 

D. quân sự quan trọng hơn chính trị. 
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Câu 6: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định 

phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là 

A. Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương (9/3/1945). 

B. Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh không điều kiện (5/1945). 

C. Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện (15/8/1945). 

D. Liên Xô tuyên chiến và đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ( 9/8/1945). 

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng về vai trò của Mặt trận Việt Minh từ khi thành 

lập đến Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A. Phối kết hợp với lực lượng Đồng minh tham gia giành chính quyền. 

B. Góp phần xây dựng lực lượng chính trị hùng hậu cho việc giành chính quyền. 

C. Tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và tập dượt quần chúng nhân dân đấu tranh. 

D. Cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. 

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của 

Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. 

B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

C. Lực lượng cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm. 

D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh. 

Câu 9: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam? 

A. Đập tan ý chí xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. 

B. Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. 

C. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam – kỉ nguyên độc lập và tự do. 

D. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế 

giới. 

Câu 10: Nhận xét nào dưới đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 

ở Việt Nam? 

A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. 

B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình. 

C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị. 

D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. 
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6 – C 7 – A 8 – B 9 – A 10 – D 

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 9 

TRƯỜNG THPT MAI KÍNH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. tư sản và tiểu tư sản. 

B. công nhân và tư sản. 

C. công nhân và tiểu tư sản. 

D. địa chủ và tư sản dân tộc. 

Câu 2: Theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào 

Việt Nam giải giáp quân đội Nhật từ 

A. vĩ tuyến 17 trở vào Nam. 

B. vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. 

C. vĩ tuyến 16 trở vào Nam. 

D. vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. 

Câu 3: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân 

Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào? 

A. Thương nghiệp.    B. Công nghiệp. 

C. Thủ công nghiệp.    D. Nông nghiệp. 

Câu 4: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam 

(10/1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành 

A. Đảng Cộng sản Đông Dương. 

B. Đông Dương Cộng sản đảng. 

C. Đảng Dân chủ Việt Nam. 

D. Đảng Lao động Việt Nam. 

Câu 5: Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam? 

A. Việt Nam Quốc dân đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng đảng. 

B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản 

đảng. 

D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng. 
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Câu 6: Tổ chức nào được coi là đại diện tiêu biểu nhất của khuynh hướng cách mạng dân 

chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX? 

A. Tân Việt cách mạng đảng. 

B. Việt Nam Quốc dân Đảng. 

C. Đảng Lập hiến. 

D. Việt Nam nghĩa đoàn. 

Câu 7: Nhân dân Việt Nam hăng hái tham gia phong trào dân chủ 1936 - 1939 là do đời 

sống của họ 

A. có phần ổn định.     

B. được cải thiện hơn. 

C. khó khăn, cực khổ.     

D. không quá khó khăn. 

Câu 8: Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp 

lãnh đạo cách mạng là 

A. nông dân.     

B. công nhân. 

C. tư sản dân tộc.     

D. tiểu tư sản trí thức. 

Câu 9: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam 

là 

A. tự do và dân chủ. 

B. độc lập và tự do. 

C. ruộng đất cho dân cày. 

D. đoàn kết với cách mạng thế giới. 

Câu 10: Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945 - 1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương? 

A. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ các lực lượng hòa bình. 

B. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

C. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp. 

D. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
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10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 12 – Số 10 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925? 

A. An Nam trẻ.    B. Đời sống công nhân. 

C. Nhân đạo.    D. Diễn đàn bản xứ. 

Câu 2: Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, để giải quyết căn bản nạn đói 

ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi 

A. “Người cày có ruộng”.    B. “Tăng gia sản xuất”. 

C. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.    D. "Nhường cơm sẻ áo". 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là hoạt động đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam 

trong những năm 1919 – 1925? 

A. Xuất bản các tờ báo tiến bộ: Chuông rè, An Nam trẻ,... 

B. Thành lập Đảng Thanh niên để tập hợp lực lượng đấu tranh. 

C. Phát động phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa. 

D. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu. 

Câu 4: Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn kiện nào dưới đây tới Hội nghị Véc-

xai? 

A. “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”. 

B. “Bản án chế độ thực dân Pháp”. 

C. “Đoàn kết giai cấp”. 

D. “Đường Kách mệnh”. 

Câu 5: Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến” của nhân dân Việt Nam 

phong trào cách mạng 1930 - 1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về 

A. xã hội.    B. văn hóa. 

C. chính trị.    D. kinh tế. 

Câu 6: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936) chủ 

trương thành lập 

A. Mặt trận Dân tộc phản đế Đông Dương. 

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

C. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương. 

D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 
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Câu 7: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp 

quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16? 

A. Quân Pháp.    B. Quân Anh. 

C. Quân Mĩ.    D. Quân Trung Hoa Dân quốc. 

Câu 8: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, khẩu lệnh “Đánh đuổi Pháp - Nhật” được thay bằng 

khẩu hiệu 

A. “Đánh đổ đế quốc phát xít" 

B. “Đánh đổ đế quốc phong kiến” 

C. “Đánh đuổi phát xít Nhật”. 

D. “Người cày có ruộng”. 

Câu 9: Từ cuối 1953 đến đầu 1954, Pháp phải phân tán lực lượng ra những vùng nào? 

A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xênô, Luôngphabăng. 

B. Điện Biên Phủ, Xênô, Plâycu, Luôngphabăng. 

C. Điện Biên Phủ, Xênô, Plâycu, Sầm Nưa. 

D. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Plâycu, Luôngphabăng. 

Câu 10: Ngày 16/8/1945 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây? 

A. Vua Bảo Đại thoái vị, trao lại ấn, tín cho chính quyền cách mạng. 

B. Khởi nghĩa giành chính quyền giành thắng lợi hoàn toàn ở Sài Gòn. 

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập ở Tân Trào. 

D. Võ Nguyên Giáp xuất quân, tiến về bao vây và tấn công quân Nhật ở Thái Nguyên. 
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