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              BỘ XÂY DỰNG 
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 (Đề thi không sử dụng tài liệu) 
 

 Mã đề thi 204 

 

 

Câu 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam được hình thành trên cơ sở: 

A. Kinh nghiệm lịch sử dân tộc Việt Nam. B. Thực tiễn. 

C. Lý luận. D. Cả b và c. 

Câu 2: Năm 1941, Hồ Chí Minh viết: “Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước 

nhà Việt Nam", ở trong tác phẩm nào? 

A. Học đánh cờ. B. Lịch sử nước ta. 

C. Đường Cách mệnh. D. Nghe tiếng giã gạo. 

Câu 3: Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: 

A. Nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với dân; đại biểu nhà nước do nhân dân lựa chọn. 

B. Cả a, c và d. 

C. Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi nhiệm nếu đại biểu không làm tròn sự ủy nhiệm 

của dân. 

D. Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu hoạt động. 

Câu 4: Ngày 02 - 9 – 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự kiện 

gì? 

A. Việt Nam theo chế độ xã hội chủ nghĩa. 

B. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

C. Khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

D. Chính sách diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm của Chính phủ. 

Câu 5: Những đức tính mà Người đặt ra cho cán bộ công chức khi thi hành nhiệm vụ là: 

A. Cần, Kiệm. B. Cả a, c và d. C. Chí công vô tư. D. Liêm, Chính. 

Câu 6: Quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của văn hóa: 

A. Tính dân tộc, hiện đại, khoa học. B. Tính dân tộc, đại chúng, dễ hiểu. 

C. Tính dân tộc, đại chúng, khoa học. D. Tính đại chúng, khoa học, dễ hiểu. 

Câu 7: Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi 

phải: 

A. Chờ thắng lợi của giai cấp vô sản chính quốc thắng lợi, sau đó giúp đỡ phong trào giải 

phóng dân tộc. 
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B. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác. 

C. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. 

D. Tiến hành chủ động và sáng tạo. 

Câu 8: Hồ Chí Minh cho rằng văn hóa có mấy chức năng chủ yếu? 

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 

Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam được hợp nhất từ mấy tổ chức cộng sản? 

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 

Câu 10: Nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: 

A. Cả b, c và d. 

B. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

C. Tự phê bình và phê bình, tập trung dân chủ. 

D. Đoàn kết thống nhất trong Đảng, kỷ luật nghiêm minh và tự giác 

Câu 11: Câu nói sau đây được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào: "Trước hết phải 

có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân 

tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi? 

A. Đường Cách mệnh. B. Sửa đổi lề lối làm việc. 

C. Bản án chế độ thực dân Pháp. D. Vi hành. 

Câu 12: Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ 

Tơrêvin (Amiral Latouche Trévill) khi nào? 

A. 3/6/1909. B. 5/6/1915. C. 3/6/1910. D. 3/6/1911. 

Câu 13: Để có được đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ nhân dân, Người yêu cầu họ luôn 

tự coi mình là: 

A. Người hướng dẫn nhân dân. B. Công bộc của nhân dân. 

C. Người lãnh đạo nhân dân. D. Người giám sát nhân dân. 

Câu 14: Nguyễn Ái Quốc đã tìm tòi, khảo nghiệm con đường cứu nước, giải phóng dân 

tộc trong khoảng thời gian nào dưới đây? 

A. Từ năm 1890 - 1911. B. Từ năm 1921 - 1930. 

C. Từ năm 1890 – 1920. D. Từ năm 1911 - 1920. 

Câu 15: Theo Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc phải: 

A. Đi theo con đường cách mạng Pháp – Mỹ. 

B. Đi theo con đường cách mạng vô sản. 

C. Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam. 

D. Đi theo con đường cách mạng tư sản. 

Câu 16: Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hóa Việt Nam được 

Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

A. Tư tưởng vị tha của Phật giáo. B. Những mặt tích cực của Nho giáo. 

C. Tình yêu quê  hương. D. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
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Câu 17: Hội nghị Trung ương nào của Đảng ta khẳng định: “Trong lúc này, quyền lợi 

của dân tộc là cao hơn hết thảy”? 

A. Tất cả các đáp án đều đúng. B. Hội nghị TW 6 (11/1939). 

C. Hội nghị TW8 (05/1941). D. Hội nghị TW7 (11/1940). 

Câu 18: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm 

cao đẹp là chức năng gì sau đây? 

A. Chức năng tư tưởng. B. Chức năng chính trị. 

C. Chức năng giáo dục. D. Chức năng văn hóa. 

Câu 19: Theo Hồ Chí Minh, chủ nhân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là: 

A. Chủ tịch nước. B. Nhân dân. C. Quốc hội. D. Chính phủ. 

Câu 20: Mẹ của Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? 

A. 1862. B. 1848. C. 1858. D. 1868. 

Câu 21: Ý nghĩa của đức tính “Liêm” mà Hồ Chí Minh yêu cầu đối với cán bộ, công 

chức là: 

A. Không xa hoa, lãng phí. B. Thật thà, ngay thẳng. 

C. Chăm chỉ, tận tụy. D. Trong sạch, không tham ô, tư túng. 

Câu 22: Cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ Nguyễn Ái Quốc) qua đời tại đâu? 

A. Cao Lãnh. B. Long An. C. Đồng Nai. D. An Giang. 

Câu 23: Hồ Chí Minh đưa ra mấy điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa 

dân tộc? 

A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 

Câu 24: Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của văn hóa giáo dục là: 

A. Học để làm cán bộ, làm việc, làm người. B. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. 

C. Học để làm người, làm việc, làm cán bộ. D. Học để làm việc, làm cán bộ, làm người. 

Câu 25: Câu nào sau đây là của Hồ Chí Minh? 

A. Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. 

B. Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. 

C. Vì lợi ích mười năm thì trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì trồng người. 

D. Vì lợi ích mười năm; trồng cây, vì lợi ích trăm năm; trồng người. 

Câu 26: Đâu là yếu tố chủ quan của nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 

A. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên chúa giáo. 

B. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

C. Tất cả các đáp án trên. 

D. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

Câu 27: Bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Nguyễn Ái Quốc) mất năm nào? 

A. 1902. B. 1917. C. 1901. D. 1911. 

Câu 28: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh vào khoảng thời gian nào? 
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A. Năm 1908. 

B. Năm 1912. 

C. Từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911. 

D. Năm 1908 đến 1909. 

Câu 29: Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng là gì? 

A. Trung với nước, hiếu với cha mẹ. B. Trung với nước, hiếu với người già. 

C. Trung với vua, hiếu với nước. D. Trung với nước, hiếu với dân. 

Câu 30: Có mấy yếu tố hình thành nên Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 

Câu 31: Cha của Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? 

A. 1862. B. 1868. C. 1848. D. 1858. 

Câu 32: Luận điểm: “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành 

công” của Hồ Chí Minh được trích từ đâu? 

A. Bài nói chuyện tại đại hộị đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II. 

B. Bài nói chuyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

C. Tuyên ngôn độc lập. 

D. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Câu 33: Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thời đại cách mạng vô sản là: 

A. Dân tộc thuộc địa. B. Dân tộc giải phóng. 

C. Dân tộc độc lập. D. Tất cả đều đúng. 

Câu 34: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải: 

A. Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. 

B. Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo. 

C. Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo. 

D. Có tờ báo làm cơ quan ngôn luận của Đảng. 

Câu 35: Vấn đề dân tộc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn: 

A. Dân tộc với giai cấp. 

B. Cả a, c, và d 

C. Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa thực tế. 

D. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Câu 36: Theo Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc phải: 

A. Đi theo con đường cách mạng vô sản. 

B. Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam. 

C. Đi theo con đường cách mạng Pháp – Mỹ. 

D. Đi theo con đường cách mạng tư sản. 

Câu 37: Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: 

A. Giải phóng dân tộc thuộc địa. 
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B. Bình đẳng dân tộc. 

C. Đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập 

dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập, và đưa đất nước phát triển theo xu thế thời đại. 

D. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân. 

Câu 38: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh coi văn hóa là? 

A. Là nhiệm vụ trọng tâm. B. Giải quyết tinh thần cho nhân dân. 

C. Là một mặt trận. D. Giải quyết nạn thất học của xã hội. 

Câu 39: Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải: 

A. Cả b, c và d. B. Tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

C. Xây đi đôi với chống. D. Nói đi đôi với làm. 

Câu 40: Yếu tố nào sau đây là nguồn gốc quan trọng nhất mà Nguyễn Ái Quốc tiếp thu 

và hình thành nên tư tưởng về đấu tranh giải phóng dân tộc? 

A. Tư tưởng văn hóa phương Tây. B. Tư tưởng văn hóa phương Đông. 

C. Chủ nghĩa Mác-Lênin. D. Tất cả đều đúng. 

 

----------- HẾT ---------- 

 

----------------------------------------------- 

 

 

 


