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* 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC 

MÔN THI: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

NGÀY THI: 27/7/2020 

 

- Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (hãy chọn một đáp án đúng trong bốn 

đáp án (A) (B) (C) (D)) 

- Số lượng câu hỏi: 40 câu 

- Thang điểm: 10 điểm 

- Mỗi câu hỏi có đáp án đúng đạt 0,25 điểm 

 

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN (PHẦN CHỮ IN ĐẬM VÀ GẠCH DƯỚI) 

1. Điền vào chỗ trống: “Nhưng chúng ta phải luôn luôn nâng cao….., sẵn sàng đối phó 

với mọi tình thế. Nếu ……và bọn tay sai của chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh 

hòng xâm lược….., thì nhân dân cả nước ta sẽ………… đánh bại chúng, hoàn thành 

độc lập và thống nhất Tổ quốc”. 

A. Cảnh giác, đế quốc Mỹ, miền Bắc, kiên quyết đứng dậy 

B. Kiên quyết đứng dậy, đế quốc Mỹ, miền Bắc, cảnh giác, 

C. Miền Bắc, kiên quyết đứng dậy, cảnh giác, đế quốc Mỹ 

D. Đế quốc Mỹ, cảnh giác, miền Bắc, kiên quyết đứng dậy 

2. Điền vào chỗ trống: “Giữ vững………….., thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc……………, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; 

nâng cao ………. của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, 

độc lập dân tộc, ………… xã hội trên thế giới”. 

A. Dân chủ và tiến bộ, vị thế, độc lập chủ quyền, môi trường hòa bình, 

B. Độc lập chủ quyền, dân chủ và tiến bộ, vị thế, môi trường hòa bình 

C. Vị thế, môi trường hòa bình, độc lập chủ quyền, dân chủ và tiến bộ 

D. Môi trường hòa bình, độc lập chủ quyền, vị thế, dân chủ và tiến bộ 

3. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc nhận định “như tiếng sét đã đánh thức nhân 

dân châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay”: 

A. Quốc tế cộng sản thành lập 

B. Cách mạng Tân hợi 

C. Cách mạng tháng mười Nga 

D. Sự ra đời của Đảng cộng sản Pháp 

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là 

sản phẩm kết hợp: 

Mã đề: 002 
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A. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân 

nhân Việt Nam 

B. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân 

C. Tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân 

D. Chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào nông nhân và phong trào yêu nước 

5. Điền vào chỗ trống: Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: 

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con 

đường…………………”.  

A. Cách mạng tư sản   

B. Cách mạng vô sản 

C. Cách mạng dân tộc   

D. Đấu tranh vũ trang 

6. Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 

là gì?   

A. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá  

B. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành   

C. Hơn 90% dân số mù chữ 

D. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá; Kinh tế kiệt quệ và nạn đói 

hoành hành; hơn 90% dân số mù chữ. 

7. Sau Hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946), Đảng ta đưa ra chỉ đạo gì? 

A. Hoà hoãn, dàn xếp với Pháp buộc quân Tưởng rút về nước 

B. Kháng chiến chống thực dân Pháp   

C. Không Nhân nhượng với quân đội Tưởng   

D. Chống cả Tưởng và Pháp   

8. Mười chính sách lớn của Việt Minh ra đời khi nào? 

A. 15-8-1920  

B. 16-8-1945 

C. 17-8-1911       

D. 18-8-1975 

9. Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền?   

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng   

B. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng   

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng  

D. Hội nghị Tổng bộ Việt Minh  

10. Chọn đáp án đúng trong nhận định của Đảng về nhiệm vụ và mối quan hệ giữa 

cách mạng hai miền giai đoạn 1965-1975? 
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A. Miền Nam là tiền tuyến lớn và Miền Bắc là hậu phương lớn 

B. Miền Bắc là tuyền tuyến lớn còn Miền Nam là hậu phương lớn 

C. Miền Bắc vừa là tuyền tuyến vừa là hậu phương lớn 

D. Miền Nam là hậu phương lớn 

11. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng diễn ra vào thời gian nào? 

A. Tháng 9/1945 

B. Tháng 9/1960 

C. Tháng 9/1980       

D. Tháng 9/1975 

12. Nguồn lực nào được Đảng xác định là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền 

vững? 

A. Khoa học và công nghệ  

B. Văn hóa 

C. Con người      

D. Tài nguyên 

13. Nhiệm vụ nào không được Chính phủ lâm thời xác định trong phương hướng, 

nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc? 

A. Xây dựng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc  

B. Củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược 

C. Bài trừ nội phản 

D. Cải thiện đời sống nhân dân 

14. Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ được Đảng nhận định là: 

A. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới 

B. Được thực thi trong thế thắng 

C. Cuộc chiến tranh xâm lược kiểu cũ 

D. Chiến tranh xâm lược 

15. Nguyên nhân nào quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp? 

A. Tình thần anh dũng của nhân dân 

B. Quân đội ta anh dung chiến đấu 

C. Sự đoàn kết của ba nước Đông Dương 

D. Có sự lãnh đạo của Đảng 

16. Điền vào chỗ trống: “kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của …..trong 

bất kỳ tình huống nào, để bảo vệ……, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng 

……….trong cả nước, tiến tới thực hiện hòa bình …….nước nhà” 

A. đế quốc Mỹ, miền Bắc, dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất 

B. dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất, miền Bắc, đế quốc Mỹ 
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C. dân tộc dân chủ nhân dân, quốc Mỹ, thống nhất, miền Bắc 

D. miền Bắc, thống nhất, dân tộc dân chủ nhân dân, đế quốc Mỹ 

17. Trong kháng chiến chống Pháp lực lượng vũ trang của ta gồm mấy thứ quân? 

A. Bộ đội chủ lực  

B. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích  

C. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương 

D. Bộ đội chủ lực và dân quân du kích 

18. Triển vọng kháng chiến giai đoạn 1946-1954 được Đảng xác định: 

A. Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợi 

B. Sẵn sàng chiến đấu nếu Pháp công nhận Việt Nam độc lập 

C. Thực hiện thêm bạn bớt thù  

D. Biểu dương thực lực 

19. Đảng ta xác định: “tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cung tự túc, tập trung 

phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc 

phòng” thuộc lĩnh vực nào trong nội dung Đường lối kháng chiến giai đoạn 1946-

1954? 

A. giáo dục  

B. văn hóa 

C. kinh tế 

D. ngoại giao 

20. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951), Đảng Cộng sản 

tại Việt Nam lấy tên là gì? 

A. Đảng Cộng sản Đông Dương 

B. An Nam cộng sản Đảng 

C. Đảng Lao động Việt Nam 

D. Đông Dương Cộng sản Đảng 

21. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sai lầm trong quá trình công nghiệp hóa thời kỳ 

trước đổi mới là: 

A. Xác định sai mục tiêu công nghiệp hóa. 

B. Ham làm nhanh, làm lớn  

C. Tiến hành công nghiệp hóa từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn và trong điều 

kiện chiến tranh kéo dài, vừa bị tàn phá nặng nề, vừa không thể tập trung sức 

người, sức của cho công nghiệp hóa 

D. Công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế khép kín. 

22. Hãy cho biết chủ thể nào giữ vai trò chủ lực trong thực hiện công nghiệp hóa giai 

đoạn 1960 – 1985? 

A. Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước 
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B. Huy động nguồn lực của kinh tế tư nhân 

C. Huy động nguồn lực của toàn xã hội 

D. Thành phần kinh tế tư nhân 

23. Để rút ngắn thời gian công nghiệp hóa và theo kịp xu thế phát triển kinh tế tri thức 

trên thế giới, Đảng ta đề ra quan điểm: 

A. Công nghiệp hóa gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường 

B. Công nghiệp hóa gắn với phát triển xã hội 

C. Công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 

D. Công nghiệp hóa gắn với phát triển văn hóa 

24. Trong quá trình công nghiệp hóa, khoa học và công nghệ có vai trò: 

A. Quyết định đến tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất 

B. Nâng cao lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển kinh tế nói chung 

C. Quyết định đến tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất; Nâng cao lợi thế 

cạnh tranh và tốc độ phát triển kinh tế nói chung 

D. Giảm chi phí sản xuất; tăng tốc độ phát triển kinh tế nói chung  

25. Chọn đáp án đúng: Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ 

ngày 13-15/8/1945, đã quyết định:  

A. Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tay sai cùng với quân Đồng minh. 

B. Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay sai, khi quân Đồng minh vào. 

C. Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay Phát xít Nhật sau khi quân Đồng 

minh vào. 

D. Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay Phát xít Nhật và tay sai, trước 

khi quân Đồng minh vào  

26. Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nhằm phát triển nguồn lực nào? 

A. Tài nguyên thiên nhiên     

B. Môi trường tự nhiên 

C. Nhân lực       

D. Chính sách kinh tế 

27. Tăng trưởng kinh tế gồm năm yếu tố: vốn, khoa học và công nghệ, con người, cơ cấu 

kinh tế, thể chế chính trị và quản lí nhà nước. Yếu tố nào đóng vai trò quyết định? 

A. Vốn 

B. Khoa học và công nghệ 

C. Con người 

D. Cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và quản lí nhà nước 

28. Một trong những đặc điểm của Kinh tế thị trường là:  
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A. Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, tự chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của mình 

B. Các chủ thể kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch của nhà nước 

C. Các chủ thể kinh tế chịu sự phân bổ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từ nhà nước 

D. Các chủ thể kinh tế không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý 

29. Điền vào chỗ trống: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các ….. của kinh tế thị trường, đồng 

thời bảo đảm …………. phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là 

nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lí của Nhà nước 

……..xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản…., nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh”  

A. Định hướng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo, pháp quyền, quy luật 

B. Quy luật, định hướng xã hội chủ nghĩa, pháp quyền, lãnh đạo 

C. Pháp quyền, định hướng xã hội chủ nghĩa, quy luật, lãnh đạo 

D. Lãnh đạo, quy luật, định hướng xã hội chủ nghĩa, pháp quyền 

30. Đại hội XII xác định: “Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách 

nhằm thực thi có hiệu quả các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết” là 

một trong những chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nhằm: 

A. Về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp 

B. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường 

C. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế 

D. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội  

31. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 -1954) có cơ sở kinh tế là gì? 

A. Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ, phân tán, tự cấp, tự túc 

B. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

C. Nền kinh tế thị trường 

D. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 

32. Hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm: 

A. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm 

quản lí tiên tiến của thế giới, khai thác thị trường thế giới; Kết hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại để phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nhanh và hiệu quả. 

B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển kinh tế nói chung và công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh và hiệu quả, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thu hút công nghệ hiện đại, khai thác 

thị trường thế giới,thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

D. Để phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh và hiệu quả, khai 

thác thị trường thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
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33. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ của chuyên chính vô sản (1954 -1975) có 

cơ sở xã hội là gì? 

A. Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân 

B. Liên minh giữa giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức 

C. Liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân với tầng lớp trí thức 

D. Liên minh giữa giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức 

34. Trong thời kỳ đổi mới, mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam là gì? 

A. Thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân 

B. Thực hiện đổi mới kinh tế 

C. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành công CNXH 

D. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước 

35. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò như thế nào trong hệ thống chính trị ở nước 

ta ? 

A. Lãnh đạo và quản lý xã hội 

B. Quản lý nhà nước 

C. Lãnh đạo và quản lý xã hội nhằm góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân 

D. Củng cố khối đoàn kết toàn dân, phản biện và giám sát xã hội, góp phần xây dựng 

Đảng, nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 

36. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta là: 

A. Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của nhân dân.  

B. Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của công nhân.  

C. Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng.  

D. Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của giai cấp vô sản.  

37. Điền vào chỗ trống: Đại hội lần thứ IV của Đảng (1976) xác định: “ Ra sức tranh 

thủ những điều kiện ……… thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương 

chiến tranh, khôi phục và………….., phát triển văn hóa, khoa học, kỹ thuật, củng 

cố quốc phòng, xây dựng …………….của chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. 

A. Cơ sở vật chất – kỹ thuật, phát triển kinh tế, quốc tế  

B. Phát triển kinh tế, quốc tế, cơ sở vật chất – kỹ thuật 

C. Quốc tế, phát triển kinh tế, cơ sở vật chất – kỹ thuật  

D. Phát triển kinh tế, cơ sở vật chất – kỹ thuật, quốc tế 

38. Đảng xác định cơ hội của việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế hiện nay của Việt 

Nam là: 

A. Xu thế hòa bình, hợp tác phát triển, xu thế toàn cầu hóa tạo thuận lợi cho Việt Nam 

B. Vấn đề toàn cầu hóa như phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh 

C. Tội phạm xuyên quốc gia 

D. Sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế 
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39. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc 

và vấn đề thuộc địa của Lênin vào thời gian nào? 

A.  Năm 1920    

B. Năm 1945    

C. Năm 1954      

D. Năm 1975 

40. Cơ quan nào trong hệ thống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực 

hiện quyền lập pháp? 

A. Quốc hội        

B. Chính phủ 

C. Mặt trận tổ quốc      

D. Viện kiểm sát nhân dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- Hết -------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh: ................................................................. Số báo danh: ........................... 

 


