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PHÒNG GD – ðT PHÙ CÁT  ðỀ KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2010-2011 
      MÔN : LỊCH SỬ - LỚP 9 
      THỜI GIAN: 45ph ( không kể thời gian phát ñề) 
I-TRẮC NGHIỆM : ( 3ñiểm) 
Hãy khoanh tròn chữ cái ñứng trước câu trả lời ñúng: 
Câu 1: (0,25d) 
ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ nhất của ðảng cộng sản ðông dương tiến hành tại : 
A- Hương cảng   B- Quảng châu  C- Ma cao  D- Quảng ñông 
Câu 2 : (0,25d) 
Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh ñạo cách mạng vào năm : 
A- 1940   B- 1941   C- 1942  D- 1943 
Câu 3: (0,25d) 
Người chỉ huy ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là :  
 A- Nguyễn Chí Thanh B- Trần Phú  C- Phùng Chí Kiên  D- Võ Nguyên Giáp 
Câu 4 : (0,25d) 
Ngày 6 – 3 – 1946 gắn liền với sự kiện : 
A-Thành lập Mặt trận Việt Minh. 
B- Thành lập ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 
C- Kí Hiệp ñịnh sơ bộ. 
D- Kí Tạm ước Việt – Pháp. 
ðiền vào chỗ trống (….) ñể hoàn thành câu trả lời ñúng: 
Câu 5 : (1 ñ) 
Trong 21 năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, ñế quốc Mỹ ñã thực hiện các chiến lược 
chiến tranh ñó là:………….( 1954 – 1960)  (1) ; ………………………( 1961 – 1965) (2) ; 
…………………..(  1965 – 1968) (3)  và ………………………….(1969 – 1973) (4) 
Nối một nội dung ở cột (I) với một nội dung ở cột (II) ñể hoàn thành câu trả lời: 
Câu 6: (1 ñ) 
 

Cột (I) Cột (II) Trả lời 
1-  20 -12 -1960        
2-  21 – 7 – 1954 
3- Tháng 2 – 1951 
4-  6 – 6 - 1969 

a- Kí Hiệp ñịnh Giô – ne - vô. 
b- Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam ra ñời. 
c- Thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam 
Việt nam. 
d- ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ II của ðảng ta. 

1 + ……. 
2 +…….. 
3 +…….. 
4 +…….. 

 II- TỰ LUẬN: (7 ñiểm) 
Câu 1: (2,5d) 
Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng 8 – 1945. 
Câu 2: (2,5d) 
Giải thích nội dung ñường lối kháng chiến chống thực dân Pháp quay lai xâm lược của ðảng ta. 
Câu 3: (2d) 
Chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và Chiến lược “ Việt nam hóa chiến tranh” của Mỹ ở miền 
Nam Việt nam có ñiểm gì giống và khác nhau ? 
  …………………………………….//………………………………… 
 


