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I/ Trắc nghiệm : ( 3 điểm ) 

                    Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

 Câu 1: ( 0.25 điểm )     
       Người soạn thảo chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt là : 
  A- Trần Phú B- Nguyễn Ái Quốc          C- Nguyễn Văn Cừ            D- Hồ Tùng Mậu 
 Câu 2: ( 0.25 điểm )     
   Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước của nhân dân ta : 
  A- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn 
  B- Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng 
  C- Có hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
  D- Sự giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông 
Dương 
 Câu 3: ( 1 điểm )          
  Nối thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho phù hợp : 
 

Cột A (Thời gian ) Cột B ( Sự kiện lịch sử ) 
1- Ngày 21/7/1954 
2- Ngày 01/11/1963 
3- Ngày 20/12/1960 
4- Ngày 27/01/1973 

A- Nguỵ quyền Sài Gòn đảo chính anh em Diệm – Nhu 
B- Hiệp định Giơnevơ về việc lập lại hoà bình ở Đông Dương 
C- Hiệp định Pa-ri được ký kết chính thức 
D- Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 
 

  
 Câu 4: ( 0.5 điểm ) 
  Để nhằm tránh cùng một lúc đụng độ với nhiều kẻ thù và tranh thủ thời gian xây dựng lực 
lượng , Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định ký với thực dân Pháp (1)………………….   (2)……………… 
 Câu 5: ( 1 điểm ) 
  Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống � trước các câu trả lời sau đây : 
  A- �  Ngày 21/7/1954 Hiệp định Giơnevơ được ký kết 
  B- �  Ngày 20/12/1961 thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
  C- �  Từ 1961 đến 1965 Mỹ thực hiện chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” 
  D- �  Trận “ Điện Biên Phủ trên không” buộc Mỹ phải ký hiệp định Pa-ri 
II/ Tự luận : ( 7 điểm ) 
 Câu 1:  ( 2 điểm ) 
  Phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8/1945 ? 
 Câu 2:  ( 2 điểm ) 
  Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ? 
 Câu3:  ( 3 điểm ) 
  Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà 
bình ở Việt Nam ?  
 
 
 


