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C©u 1 :  Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất. Đây là quan điểm: 

A. Duy tâm B. Nhị nguyên 

C. Duy tâm chủ quan D. Duy vật 

C©u 2 :  Nhật ký trong tù được Bác Hồ viết trong thời gian nào? 

A. 1932 - 1933  B. 1941 - 1942 

C. 1931 - 1932 D. 1942 - 1943 

C©u 3 :  Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK) thuộc thành phần kinh tế nào? 

A. Kinh tế nhà nước B. Kinh tế tư nhân 

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài D. Kinh tế tư bản nhà nước 

C©u 4 :  Theo Lênin, cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển chuyển sang giai đoạn 

................................................. 

A. Chủ nghĩa tư bản độc quyền B. Chủ nghĩa đế quốc 

C. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh D. Cả B và C đúng 

C©u 5 :  Điền vào ô trống: Đảng ta luôn luôn thể hiện sự quan tâm, coi con người là 

.........................., chăm lo cho ......................của con người là mục tiêu phấn đấu cao 

nhất của chế độ ta. 

A. vốn quý nhất / cuộc sống B. tối thượng / cuộc sống 

C. vốn quý nhất / hạnh phúc D. tối thượng / hạnh phúc 

C©u 6 :  Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) thông qua các văn 

kiện nào sau đây? 

A. Chánh cương vắn tắt  B. Điều lệ vắn tắt, chương trình tóm tắt 

C. Sách lược vắn tắt D. Tất cả đều đúng 

C©u 7 :  Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo 

………?………… vào điều kiện cụ thể của nước ta. 

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin B. Chủ nghĩa yêu nước 

C. Chủ nghĩa tam dân D. Cả A,B,C đều sai 

C©u 8 :  Sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ qua biên giới Việt – Trung trở 

về Tổ quốc vào năm nào? 

A. 1941 B. 1945 

C. 1942 D. 1940 

C©u 9 :  Một trong những giá trị của văn hóa phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu đễ hình 

thành tư tưởng của mình là: 

A. Lòng từ bi, bác ái của Phật giáo B. Tư tưởng văn hóa dân chủ và cách 

mạng của cách mạng Pháp và cách 

mạng Mỹ 

C. Chủ nghĩa tam dân của Tôn Văn D. Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái ... của 

các nhà khai sáng Anh 

C©u 10 :  Ý nào không phải là tiền đề lý luận của chủ nghĩa Mác: 

A. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp B. Triết học cổ điển Đức 



C. Kinh tế chính trị học Anh D. Triết học thời cổ đại 

C©u 11 :  Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ: 

A. Đảng cộng sản đại biểu trung thành cho 

lợi ích giai công nhân và bảo vệ lợi ích 

giai cấp công nhân 

B. Đảng đề xướng và lãnh đạo nhân dân 

thực hiện công cuộc đổi mới 

C. Mọi cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng 

sản gương mẫu thực hiện đường lối đã 

đề ra 

D. Đảng cộng sản tố chức, chỉ huy toàn bộ 

quá trình cách mạng 

C©u 12 :  Phát triển nông thôn bền vững phải bao gồm bao nhiêu quá trình? 

A. 5 B. 2 

C. 4 D. 6 

C©u 13 :  Kinh tế tri thức là một nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức 

giữ vai trò ...................... đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất 

lượng cuộc sống.   

A. Là nền tảng B. Quan trọng 

C. Cầu nối D. Quyết định 

C©u 14 :  Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu vùng kinh tế trọng điểm? 

A. 3 B. 2 

C. 4 D. 5 

C©u 15 :  “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền 

sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện 

nào? 

A. Tuyên ngôn độc lập (1945) B. Đường Kách mệnh 

C. Bản án chế độ thực dân Pháp D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

C©u 16 :  Hoàn chỉnh câu nói trong Bài Thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu - 1969 của Bác Hồ. 

"Năm qua thắng lợi vẻ vang. 

Năm nay ....................chắc càng thắng to 

Vì độc lập, vì tự do 

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ..................... 

Tiến lên ! Chiến sĩ, đồng bào. 

Bắc – Nam ..................xuân nào vui hơn" 

A. tiền tuyến / ngụy nhào / thống nhất B. cả nước / ngụy nhào / thống nhất 

C. tiền tuyến / ngụy nhào / sum họp D. cả nước / ngụy nhào / sum họp 

C©u 17 :  Triết học Mác-Lênin là thế giới quan khoa học của giai cấp: 

A. Công nhân B. Nông dân 

C. Công nông D. Tiểu tư sản 

C©u 18 :  Theo Hồ Chí Minh liêm là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công, “không xâm phạm 

một .............?............, một hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân” trong mọi hoàn 

cảnh; “không tham ..............?..........., không tham tiền tài, không tham tân bốc mình”. 

A. của cải / địa vị B. đồng bạc / địa vị 

C. đồng xu / vật chất D. đồng xu / địa vị 



C©u 19 :  Đại biểu của Chủ nghĩa xã hội không tưởng là: 

A. Xanh Ximông và S.Phuriê B. Ôoen và Ricacđô 

C. A.Xmit và Ricacđô D. Hêghen và Phoi ơ Bắc 

C©u 20 :  Điền vào ô trống: Cần đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo để phát triển toàn diện 

con người: “Giáo dục là .........?...........hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm 

nâng cao dân trí, .........?..........nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. 

A. quan trọng / đào tạo B. quan trọng / phát triển 

C. quốc sách / đào tạo D. quốc sách / phát triển 

C©u 21 :  Trong việc chống ba thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu. Loại giặc nào 

quan trọng nhất? 

A. Quan liêu B. Lãng phí 

C. Tham ô D. Cả A,B,C đều đúng 

C©u 22 :  Các bộ phận chính cấu thành chủ nghĩa Mác là: 

A. Triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học B. Triết học, kinh tế chính trị học và chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

C. Triết học, kinh tế chính trị học và xã 

hội học 

D. Triết học, kinh tế chính trị học 

C©u 23 :  Chủ nghĩa Mác-Lênin được cấu thành từ ...?..... bộ phận lý luận cơ bản. 

A. 3 B. 5 

C. 4 D. 2 

C©u 24 :  Chủ nghĩa Mác ra đời vào thời gian nào? 

A. Đầu thế kỷ XX B. Cuối thế kỷ XIX 

C. Những năm 40 của thế kỷ XX D. Những năm 40 của thế kỷ XIX 

C©u 25 :  Nguyên nhân nào gây thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong 

kiến ? 

A. Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời B. Giai cấp phong kiến Việt Nam không 

còn vai trò lịch sử 

C. Thiếu đường lối đúng đắn  D. Cả A, B, C đúng 

C©u 26 :  Điền vào chỗ trống: Đại hội XII: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục 

tiêu ...............?.............và chủ nghĩa xã hội; kiên định ...........?............đổi mới”. 

A. dân giàu, nước mạnh / đường lối B. độc lập dân tộc / chiến lược 

C. độc lập dân tộc / đường lối. D. độc lập dân tộc / lập trường 

C©u 27 :  Hãy điền vào ô trống. Đêm ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến: "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta .........?........ Nhưng chúng 

ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm .........?.........một 

lần nữa ! 

Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 

không chịu làm nô lệ " 

A. muốn nhân nhượng / cướp nước ta B. nhân nhượng / cướp nước ta 

C. phải nhân nhượng / cướp nước ta D. nhân nhượng / đánh phá nước ta 



C©u 28 :  Những người cho rằng vật chất, giới tự nhiên là cái có trước và quyết định ý thức của 

con người là các nhà: 

A. Duy vật B. Duy tâm khách quan 

C. Duy tâm chủ quan D. Nhị nguyên 

C©u 29 :  Điền vào chỗ trống: “Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có 

kiến thức, .........?...........nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có 

..........?..........nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo 

việc làm, hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,...” 

A. kỹ năng / trình độ B. kỹ xảo / sức khỏe 

C. kỹ năng / kỹ xảo D. kỹ năng / sức khỏe 

C©u 30 :  Điền vào chỗ trống: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi .........?............. 

đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho ........................? (Hồ Chí 

Minh) 

A. Dân tộc B. Quê hương 

C. Nhà nước D. Nước nhà 

C©u 31 :  Ngày 17-10 - 2016  Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg xây 

dựng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 gồm mấy tiêu 

chí? 

A. 10 tiêu chí B. 19 tiêu chí 

C. 16 tiêu chí D. 20 tiêu chí 

C©u 32 :  "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". Lời khẳng định ấy được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh nêu trong: 

A. Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" B. Di chúc 

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng Pháp D. Bản Tuyên ngôn độc lập 

C©u 33 :  Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế là: 

A. Hoàng Hoa Thám B. Thủ Khoa Huân 

C. Phan Đình Phùng D. Trương Định 

C©u 34 :  Ai lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang ngày nay, nổ ra năm 1884 

rồi lan rộng ra một số tỉnh ở Bắc Kỳ? 

A. Phan Đình Phùng B. Trương Công Định 

C. Hoàng Hoa Thám D. Vua Hàm Nghi 

C©u 35 :  Điền vào chỗ trống: Người lao động tốt là người lao động có kỹ luật, ...........?.........., 

có năng suất, chất lượng, ...........?.......cao. 

A. trình độ / hiệu quả B. kỹ thuật / kết quả 

C. trình độ / kết quả D. kỹ thuật / hiệu quả 

C©u 36 :  Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới toàn diện từ Đại hội Đảng lần thứ: 

A. VI (12/1986) B. VIII (6/1996) 

C. VII (6/1991) D. IX (4/2001) 

C©u 37 :  Thời Pháp thuộc giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức bóc lột là: 

A. Đế quốc Pháp, phong kiến Việt Nam, B. Đế quốc Pháp, phong kiến Việt Nam, 



tư sản Việt Nam tư sản Pháp 

C. Phong kiến - địa chủ Việt Nam, tư sản 

dân tộc, đế quốc Pháp 

D. Địa chủ Việt Nam, tư sản Việt Nam, đế 

quốc Pháp 

C©u 38 :  Theo Hồ Chí Minh khi nói: “ không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và 

lấp biển, quyết chí ắt làm nên” là nội dung đạo đức của ai? 

A. thanh thiếu niên B. thanh niên 

C. thiếu niên D. công an 

C©u 39 :  "Một hòn gạch nóng nung tâm huyết. Mẫu bánh mì con nuôi chí bền" Hai câu thơ thể 

hiện ý chí, nghị lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai câu thơ này trong bài 

thơ: "Theo chân Bác" của nhà thơ nào? 

A. Huy Cận B. Tố Hữu 

C. Chế Lan Viên D. Xuân Diệu 

C©u 40 :  Theo quan điểm Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là: 

A. Đạo đức B. Tri thức 

C. Tài năng D. Trí tuệ 

C©u 41 :  Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX xuất hiện mâu thuẫn cơ bản nào ? 

A. Đế quốc >< Các dân tộc thuộc địa B. Đế quốc >< Đế quốc 

C. A và B đúng D. Đế quốc >< Phát xít 

C©u 42 :  Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày: 

A. 22/12/1942 B. 22/10/1944 

C. 22/12/1945 D. 22/12/1944 

C©u 43 :  “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Câu đó của ai? 

A. Trường Chinh B. Phạm Văn Đồng 

C. Hồ Chí Minh D. Lê Duẫn 

C©u 44 :  Ngày tháng năm sinh và năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

A. 19 - 5 - 1890  /  03 - 9 - 1969  B. 19 - 5 - 1880  /  02 - 9 - 1969  

C. 15 - 9 - 1890  /  02 - 9 - 1969  D. 19 - 5 - 1890  /  02 - 9 - 1969  

C©u 45 :  Điền vào ô trống: Đại hội XII, Đảng ta đã đưa ra mục tiêu tổng quát về xây dựng, phát 

triển con người: “Xây dựng và phát triển con người Việt Nam phát triển 

........?........đáp ứng yêu cầu phát triển .........?.........đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa”. 

A. cả đức lẫn tài/bền vững   B. toàn diện/mạnh mẽ   

C. toàn diện/bền vững   D. cả đức lẫn tài/mạnh mẽ   

C©u 46 :  Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là: 

A. Chuyên chế về chính trị, độc quyền về 

kinh tế, nô dịch về văn hóa 

B. Tự do nhân quyền 

C. Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam 

phát triển 

D. Khai hóa văn minh 

C©u 47 :  "Tháp Mười đẹp nhất bông sen 

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" 



Tác giả hai câu thơ trên là ai ? 

A. Trần Đăng Khoa B. Bảo Định Giang 

C. Tố Hữu D. Thanh Tịnh 

C©u 48 :  Chủ nghĩa duy vật do C. Mác và  Ăngghen sáng lập. Đó là: 

A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng B. Chủ nghĩa duy vật chất phát thời cổ đại 

C. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thời cận 

đại  

D. Cả 3 câu đều sai 

C©u 49 :  Người viết Luận cương chính trị tháng 10/1930 là: 

A. Trần Phú B. Nguyễn Ái Quốc 

C. Lê Hồng Phong D. Hà Huy Tập 

C©u 50 :  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông 

qua trong Đại hội nào của Đảng: 

A. VII B. VIII 

C. IX D. VI 

C©u 51 :  Đây là nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh: 

A. Chủ nghĩa Mác-Lênin B. Các giá trị truyền thống của dân tộc 

C. Chủ nghĩa yêu nước D. Tinh hoa văn hóa nhân loại 

C©u 52 :  Ý nào sau đây không thuộc tính chất của nền văn hóa mới, theo quan điểm Hồ Chí 

Minh. 

A. Tính khoa học B. Tính đại chúng 

C. Tính thời đại D. Tính dân tộc 

C©u 53 :  Theo Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 

tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như …? ...… càng 

mài càng sáng, ….?.…. càng luyện càng trong.…”, nếu điền vào chỗ trống, bạn sẽ 

chọn đáp án nào: 

A. Ngọc / vàng B. Kim cương / vàng  

C. Cả A, B đều sai D. Cả A, B đều đúng 

C©u 54 :  Giá trị to lớn và bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin là vì nó đưa ra mục tiêu cao đẹp 

nhằm giải phóng ....................... 

A. giải phóng giai cấp   B. giải phóng xã hội 

C. giải phóng con người D. Cả A, B, C đúng 

C©u 55 :  Nghị quyết của tổ chức UNESCO công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là: 

A. Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam B. Không công nhận 

C. Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam D. Cả A và B đúng  

C©u 56 :  Điền vào chỗ trống: Bởi vậy, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, hiện nay của 

chúng ta là xây dựng nền văn hoá Việt Nam ..........?........., đậm đà bản sắc dân tộc 

theo ............?............xã hội chủ nghĩa; trong đó, xây dựng con người Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa là vấn đề trung tâm. 

A. tiến bộ / định hướng B. tiến bộ / con đường 

C. tiên tiến / định hướng D. tiên tiến / con đường 

C©u 57 :  Con đường quá độ đi lên CNXH đã được Đảng ta lựa chọn, xác định từ khi nào? 



A. Khi Cách mạng tháng 8/1945 thắng lợi B. Khi Hiến pháp đầu tiên năm 1946 ra 

đời 

C. Khi chiến thắng Điện Biên năm 1954 

thắng lợi 

D. Khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

C©u 58 :  Điểm tấn công đầu tiên của thực dân Pháp ở Việt Nam là: 

A. Bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng B. Toàn bộ Đà Nẵng 

C. Cầu sông Hàn ở Đà Nẵng D. Đồn An Hải và Điện Hải 

C©u 59 :  "Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại!". Câu nói này của ai? 

A. Ăngghen B. C.Mác và Ăngghen 

C. C.Mác D. Lênin 

C©u 60 :  Mác và Ăng-ghen đã đưa CNXH từ ........?..............trở thành học thuyết 

............?................ nếu điền vào chỗ trống, bạn sẽ chọn đáp án nào: 

A. khoa học / không tưởng B. không tưởng / khoa học 

C. cách mạng / khoa học D. không tưởng / cách mạng 

C©u 61 :  Trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành 

lập ở đâu? 

A. Huế B. Sài Gòn 

C. Hà Nội D. Hồng Kông (Trung Quốc) 

C©u 62 :  Hai đại diện cho Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp là: 

A. O-oen, Phơ-bách B. Xanh-xi-mông, Phu-ri-e 

C. Xanh-xi-mông, Hê-ghen D. A-đam Xmít, Đa-vít Ri-các-đô 

C©u 63 :  Người công nhân làm việc ở Xưởng Ba Son (của Pháp ở Sài Gòn) là Tôn Đức Thắng, 

ông đã thành lập tổ chức nào? 

A. Công hội Ba Son B. Công đoàn Ba Son 

C. Công hội đỏ D. Công hội Sài Gòn 

C©u 64 :  Chủ nghĩa Mác ra đời dựa vào mấy tiền đề? 

A. 2 B. 3 

C. 5 D. 4 

C©u 65 :  Theo Hồ Chí Minh, một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của người cách mạng là: 

A. Có tinh thần quốc tế và tình thương yêu 

người lao động 

B. Cần, kiệm, liêm, chính 

C. Trung với nước hiếu với dân D. Thương yêu con người, sống có tình 

nghĩa 

C©u 66 :  Hồ Chí Minh nói: “Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản” đó là tổ chức 

cộng sản nào? 

A. Công hội đỏ B. Tâm tâm xã 

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên D. Đông dương Cộng sản đảng 

C©u 67 :  Nền quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng ............................ 

A. toàn diện B. toàn dân 

C. hiện đại D. Cả A, B, C đúng  

C©u 68 :  Trong những phẩm chất đạo đức của người cách mạng, phẩm chất được Hồ Chí Minh 



đặt lên hàng đầu là: 

A. Trung với nước, hiếu với dân B. Tinh thần quốc tế trong sáng 

C. Yêu thương con người D. Cần, kiệm, liêm, chính 

C©u 69 :  Hiện nay, bảo vệ, đổi mới và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin là yêu cầu khách quan, 

bắt nguồn từ bản chất ...........................................của học thuyết.   

A. Đổi mới và sáng tạo B. Khoa học và sáng tạo 

C. Cách mạng và tiến bộ D. Cách mạng và khoa học   

C©u 70 :  “Người là Cha, là Bác, là  Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ...” 

Tác giả hai câu thơ này là ai ? 

A. Xuân Diệu B. Chế Lan Viên 

C. Tố Hữu D. Nguyễn Đình Thi 

C©u 71 :  Từ tháng 07/1928 đến tháng 11/1929 Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Thầu Chín và ở nước 

nào ? 

A. Nước Pháp B. Nước Trung Quốc 

C. Nước Nga D. Nước Xiêm (Thái Lan) 

C©u 72 :  Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác là: 

A. Thuyết tế bào B. Thuyết tiến hóa 

C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng 

lượng 

D. Tất cả đều đúng  

C©u 73 :  Điền vào chổ trống: Hồ Chí Minh khẳng định “Muốn cứu nước và ……..?.....….. 

không có con đường nào khác con đường cách mạng ........?..........." 

A. Giải phóng dân tộc / nhân dân B. Giải phóng nhân dân / vô sản 

C. Giải phóng giai cấp / vô sản D. Giải phóng dân tộc / vô sản 

C©u 74 :  Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời chủ nghĩa Mác 

A. Gia đình thần thánh B. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 

C. Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán D. Bộ tư bản 

C©u 75 :  Nguyễn Ái Quốc tán thành Quốc tế III, (Quốc tế Cộng sản) người sáng lập tổ chức 

này là: 

A. Lê-nin  B. Các-Mác 

C. Ăng-ghen D. Stalin 

C©u 76 :  Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền 

thân nào? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên B. Tất cả đều đúng 

C. Cách mạng đồng chí hội D. Tân Việt Cách mạng Đảng 

C©u 77 :  Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thàng 12/1920 là gì ? 

A. Dự Đại hội Tua B. Tán thành Quốc tế 3 

C. Tham gia thành lập Đảng Cộng sản 

Pháp 

D. Cả A, B, C đúng 

C©u 78 :  Hồ Chí Minh yêu cầu cần phải chiến thắng ba thứ giặc nội xâm: 

A. Tham ô, lãng phí, xa dân B. Tham nhũng, xa hoa, quan liêu 

C. Tham ô, lãng phí, quan liêu D. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu 



C©u 79 :  Điền vào chỗ trống: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn ..................?................ chút 

nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá 

trồng rau, sớm chiều làm bạn với các ........?..... hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính 

líu gì tới vòng danh lợi". (Hồ Chí Minh) 

A. Giàu sang phú quý / cụ già B. Tranh giành danh lợi / thanh niên 

C. Tiền của danh vọng / cụ già D. Công danh phú quý / cụ già 

C©u 80 :  Điền vào chỗ trống: Tập trung xây dựng con người Việt Nam với các đặc tính cơ bản 

là: Yêu nước, ..........?..........., nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, có 

..........?..........lành mạnh, nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương phép nước, có ý thức 

học hỏi vươn lên. 

A. nhân ái / cuộc sống B. thương yêu / lối sống 

C. nhân ái / lối sống D. thương yêu / cuộc sống 

C©u 81 :  Đảng Bôn-sê-vích Nga (Sau này là Đảng cộng sản Liên xô) do ai thành lập và vào 

thời gian nào ?   

A. Martov - năm 1903 B. Lênin - năm 1903 

C. Lênin - năm 1898 D. Lênin thành lập năm 1917 

C©u 82 :  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung, phát triển năm 2011) 

khẳng định xây dựng nền văn hóa Việt Nam: 

A. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc B. Định hướng xã hội chủ nghĩa 

C. Có tính dân tộc, tính Đảng và tính nhân 

dân 

D. Xã hội chủ nghĩa 

C©u 83 :  Theo tư tuởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò: 

A. Là cơ sở tư tưởng cơ bản nhất của 

người cách mạng 

B. Là cái gốc, là nền tảng của người cách 

mạng 

C. Là điều kiện tư tưởng của người cách 

mạng 

D. Là nền tảng lý luận cơ bản của người 

cách mạng 

C©u 84 :  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo nào? 

A. Tạp chí Cộng sản B. Báo Nhân dân 

C. Báo Thanh niên D. Báo Độc lập 

C©u 85 :  Quy luật ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam là: 

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào 

công nhân + phong trào yêu nước Việt 

Nam 

B. Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào 

công nhân 

C. Phong trào công nhân + phong trào yêu 

nước Việt Nam 

D. Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào 

yêu nước 

C©u 86 :  Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết mang bản chất: 

A. Khoa học và tiến bộ B. Khoa học và cách mạng 

C. Cách mạng và tiến bộ D. Khoa học và sáng tạo 

C©u 87 :  “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và cần thiết” Câu 

nói này trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? 

A. Sửa đổi lối làm việc B. Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 



C. Nâng cao đạo đức cách mạng D. Đường cách mạng 

C©u 88 :  Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn giữa: 

A. Dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm 

lược và tay sai của chúng 

B. Công nhân và nông dân với đế quốc và 

phong kiến 

C. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ 

phong kiến 

D. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản 

C©u 89 :  "Học, học nữa, học mãi" là câu nói của ai?  

A. Hồ Chí Minh B. Lênin 

C. C. Mác D. Ăngghen 

C©u 90 :  Người lao động có kỹ thuật là: 

A. Người lao động phải nắm được các 

thao tác lao động 

B. Người lao động sử dụng thành thạo các 

phương tiện, máy móc theo đúng kỹ 

thuật 

C. Người lao động chấp hành tốt nội quy 

lao động 

D. B và C đúng 

C©u 91 :  Hiện nay Việt Nam đang chịu sự ảnh hưởng trực tiếp bởi những xu thế phát triển trên 

thế giới, đó là: 

A. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

diễn ra nhanh chóng 

B. Sự giàu nghèo trên thế giới dược thu 

hẹp lại 

C. Tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế được đẩy mạnh  

D. A và C đúng 

C©u 92 :  Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc 

Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm: 

A. 1987 B. 1978 

C. 1990 D. 1989 

C©u 93 :  Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 thắng lợi mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân 

loại? 

A. Thời đại quá độ XHCN B. Thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH 

trên phạm vi toàn thế giới 

C. Thời đại dân chủ và tiến bộ D. Thời đại công nghiệp hiện đại 

C©u 94 :  Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” ra đời vào năm: 

A. 1925 B. 1926 

C. 1927 D. 1924 

C©u 95 :  Khi Pháp xâm lược và cai trị nước ta thì xã hội Việt Nam xuất hiện thêm giai cấp mới 

nào? 

A. Địa chủ, Cộng nhân Việt Nam B. Công nhân Việt Nam 

C. B và C đúng D. Tư sản Pháp 

C©u 96 :  Le Paria (báo "Người cùng khổ") được Nguyễn Ái Quốc sáng lập và ra số báo đầu 

tiên thời gian nào? 

A. 10-04-1922 B. 01-04-1922 

C. 20-04-1922 D. 01-04-1920 

https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100805035510AAcRmfC


C©u 97 :  Đây là chuẩn mực đạo đức trung tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử hàng ngày của con 

người: 

A. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư B. Yêu thương con người 

C. Trung với nước, hiếu với dân D. Tinh thần quốc tế trong sáng 

C©u 98 :  Hai đại diện cho Kinh tế-chính trị học cổ điển Anh là: 

A. Phu-ri-e, O-oen B. A-đam Xmít, Đa-vít Ri-các-đô 

C. Hê-ghen, Phơ-bách D. A-đam Xmít, Xanh-xi-mông 

C©u 99 :  “Phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người 

thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu trên trích trong tác phẩm nào 

của Hồ Chí Minh? 

A. Đạo đức cách mạng B. Di chúc Hồ Chí Minh 

C. Đường Kách mệnh D. Sửa đổi lối làm việc 

C©u 100 :  Một trong những giá trị của văn hóa phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình 

thành tư tưởng của mình là: 

A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc B. Những mặt tích cực của Nho giáo 

C. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam D. Tinh thần vị tha của Hồi giáo 

C©u 101 :  Hãy điền vào ô trống câu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết là một 

..............?.............. cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung 

ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 

............?.............. của mắt mình". 

A. công việc/ con ngươi B. nhiệm vụ / con ngươi 

C. việc làm / con ngươi D. truyền thống / con ngươi 

C©u 102 :  Nguyễn Ái Quốc viết cuốn "Bản án chế độ thực dân Pháp" nhằm tố cáo tội ác của 

thực dân Pháp ở Đông Dương, được xuất bản năm nào? 

A. 1922 B. 1925 

C. 1923 D. 1924 

C©u 103 :  Tiền đề lý luận của chủ nghĩa Mác là: 

A. Kinh tế chính trị học Anh  B. Triết học cổ điển Đức 

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp D. Tất cả đều đúng 

C©u 104 :  "Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!". Câu nói này là của ai? 

A. C.Mác B. Lênin 

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh D. Ăngghen 

C©u 105 :  Lịch sử xã hội loài người đã trải qua ……?…. phương thức sản xuất. 

A. 5 B. 3 

C. 2 D. 4 

C©u 106 :  Nền kinh tế tri thức được xây dựng dựa trên những trụ cột nào ? 

A. Cơ chế kinh tế và thể chế; giáo dục. B. Cơ sở hạ tầng về thông tin và truyền 

thông 

C. Hệ thống đổi mới sáng tạo  D. Cả A, B, C đúng 

C©u 107 :  Hai đại diện cho Triết học cổ điển Đức là: 

A. Hê-ghen, Xanh-xi-mông B. Hê-ghen, Phơ-bách 



C. Phu-ri-e, O-oen D. A-đam Xmít, Đa-vít Ri-các-đô 

C©u 108 :  “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” đã 

luôn trở thành tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. 

Tư tưởng này của ai? 

A. Lênin B. Các Mác 

C. Ăngghen D. A,B,C đều sai  

C©u 109 :  Điền vào chỗ trống: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt 

Nam có bước tới đài .............?........để sánh vai với các cường quốc năm châu được 

hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công ...........?.........của các em”. 

A. vinh quang / rèn luyện B. phát triển / học tập 

C. phát triển / rèn luyện   D. vinh quang / học tập 

C©u 110 :  Điền vào chỗ trống: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước 

thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. ..............?............ 

muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải ............?......... 

tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai” 

A. Chúng ta / rèn luyện B. Chúng ta / học tập 

C. Thanh niên / học tập D. Thanh niên / rèn luyện 

C©u 111 :  Điền vào ô trống: Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội đã khẳng định: Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều .........?........theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự ........?..........của 

nhà nước. 

A. loại hình / quản lý B. thành phần / điều tiết 

C. thành phần / quản lý D. loại hình / tác động 

C©u 112 :  Điền vào chỗ trống: ““BBồồii  ddưưỡỡnngg  tthhếế  hhệệ  ......................??....................cchhoo  đđờờii  ssaauu  llàà  vviiệệcc  llààmm  rrấấtt  

......................??....................vvàà  ccầầnn  tthhiiếếtt””  ((DDii  cchhúúcc)) 

A. Thanh niên / cơ bản B. Cách mạng / cơ bản 

C. Thanh niên / quan trọng D. Cách mạng / quan trọng 

C©u 113 :  Quy luật kinh tế cơ bản của xã hội tư bản là: 

A. Quy luật giá trị B. Quy luật giá trị thặng dư 

C. Quy luật cung cầu D. Quy luật lợi nhuận độc quyền 

C©u 114 :  MMââuu  tthhuuẫẫnn  ddâânn  ttộộcc  vvàà  mmââuu  tthhuuẫẫnn  ggiiaaii  ccấấpp  từ khi Chủ nghĩa đế quốc Pháp xâm lược  

VViiệệtt  NNaamm  llàà  ggìì??   

A. Mâu thuẫn giữa công nông với Đế quốc 

Pháp xâm lược và địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt 

Nam với chủ nghĩa đế quốc xâm lược 

Pháp và bọn tay sai. 

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam, 

chủ yếu là giai cấp nông dân, với giai 

cấp địa chủ phong kiến. 

D. Cả A và B đúng 

C©u 115 :  Sự kiện nào không nổi bật trên thế giới vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

A. Cuộc cách mạng tháng 10 Nga giành 

thắng lợi 

B. Nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ nhất 



C. Chủ nghĩa Mác - Lênin chưa xuất hiện D. Quốc tế cộng sản ra đời 

C©u 116 :   Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập thời gian nào? 

A. 1961  B. 1960  

C. 1963 D. 1962 

C©u 117 :  Chủ nghĩa Lênin chính là sự phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kỳ ................ 

A. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh B. Chủ nghĩa tư bản nhà nước 

C. Chủ nghĩa tư bản phát triển D. Chủ nghĩa đế quốc 

C©u 118 :  Thời gian của phong trào Vô sản hóa là: 

A. 1927 - 1929 B. 1928 - 1930 

C. 1928 - 1929 D. 1925- 1929 

C©u 119 :  Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước 

sang kỷ nguyên mới................... 

A. Kỷ nguyên tự do, dân chủ B. Kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân 

dân 

C. Kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân 

dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Kỷ nguyên hòa, tự do, dân chủ , tiến lên 

chủ nghĩa xã hội 

C©u 120 :  Người đã ném bom định ám sát  tên toàn quyền Đông Dương Martial Merlin vào đêm 

18-06-1924 tại tô giới Sa Diện, Quảng Châu  thuộc tổ chức nào, ông là ai? 

A. Cộng sản Đoàn - Hồ Tùng Mậu B. Tâm tâm xã - Hồ Tùng Mậu 

C. Cộng sản Đoàn -Phạm Hồng Thái D. Tâm tâm xã - Phạm Hồng Thái 

C©u 121 :  Giá trị lý luận tiêu biểu mà Mác và Ăngghen đã sáng tạo, cống hiến cho nhân loại 

trước hết là:   

A. Chủ nghĩa xã hội khoa học B. Triết học 

C. Kinh tế - chính trị học D. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

C©u 122 :  Theo Lênin Chủ nghĩa đế quốc có mấy đặc trưng: 

A. 4 B. 5 

C. 6 D. 8 

C©u 123 :  “Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” là tư tưởng của nhà yêu nước: 

A. Phan Chu Trinh B. Phan Đình Phùng 

C. Lương Văn Can D. Phan Bội Châu 

C©u 124 :  "Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi 

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác". 

Hai câu thơ trên trích trong bài bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của ai? 

A. Tố Hữu B. Chế Lan Viên 

C. Trần Đăng Khoa D. Thanh Hải 

C©u 125 :  "Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại !". Câu nói này của ai ? 

A. C.Mác B. Lênin 

C. Ăngghen D. C.Mác và Ăngghen 

C©u 126 :  Đảng cộng sản ra đời gồm các yếu tố nào? 

A. Phong trào giải phóng dân tộc B. Phong trào công nhân 
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C. Chủ nghĩa Mác D. B và C đúng  

C©u 127 :  Điền vào chỗ trống: Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền 

tự do ..........?............theo quy định của pháp luật; quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, 

của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, ...........?................; quyền xây dựng, thuê nhà 

ở theo quy hoạch và pháp luật. 

A. sản xuất / tư liệu sản xuất B. kinh doanh / tư liệu tiêu dùng 

C. kinh doanh / tư liệu sản xuất D. sản xuất / tư liệu tiêu dùng 

C©u 128 :  Chủ trương “Dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục nền 

độc lập cho dân tộc”, đại diện cho xu hướng bạo động này là: 

A. Phan Bội Châu B. Trần Quý Cáp 

C. Phan Châu Trinh D. Huỳnh Thúc Kháng 

C©u 129 :  “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm ............?........và sâu sắc về những 

vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng 

tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và ........?........... 

các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại". 

A. Khoa học / phát triển B. Khoa học / tiếp thu 

C. Toàn diện / vận dụng D. Toàn diện / phát triển 

C©u 130 :  Các phong trào yêu nước ở Việt Nam chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều 

thất bại là do: 

A. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn B. Giặc Pháp lúc này đông, mạnh 

C. Ít có cơ sở trong quần chúng D. Tổ chức của các phong trào không chặt 

chẽ 

C©u 131 :  Nguyễn Ái Quốc sáng lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” vào: 

A. Tháng 6 năm 1925 B. Tháng 4 năm 1925 

C. Tháng 4 năm 1924 D. Tháng 4 năm 1926 

C©u 132 :  Tổ chức Đảng cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam ? 

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên B. An Nam cộng sản Đảng 

C. Đông Dương cộng sản Đảng D. Đông Dương cộng sản liên đoàn 

C©u 133 :  Điền vào chổ trống: Luật Lao động quy định: Lao động ...........................là người lao 

động đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi; người .........................là người lao động nam trên 60 

tuổi, nữ trên 55. 

A. thành niên / lao động cao tuổi B. thành niên / lao động trước tuổi 

C. chưa thành niên / lao động đủ tuổi D. chưa thành niên / lao động cao tuổi 

C©u 134 :  Ngày nay, điều kiện khách quan chủ yếu nào cho phép các nước kém phát triển có thể 

đi tắt, đón đầu để tiến nhanh lên CNXH. 

A. Thực hiện tốt quá trình đa phương hóa, đa 

dạng hóa quốc tế 

B. Thực hiện quá trình toàn cầu hóa 

C. Tân dụng vốn viện trợ tư bên ngoài D. Tận dụng tốt cuộc Cách mạng khoa học - 

công nghệ trên thế giới   

C©u 135 :  Sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (06-1925); việc truyền bá chủ 

nghĩa Mác – Lênin được đẩy mạnh qua phong trào nào? 



A. "Đấu tranh tự giác" B. “Vô sản hoá” 

C. "Học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin" D. "Huấn luyện chính trị" 

C©u 136 :  Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản 

vào năm: 

A. 1920 B. 1919 

C. 1917 D. 1918 

C©u 137 :  Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một Đảng chung nhất tại Cửu Long 

(Hương Cảng-Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã nhất trí lấy tên 

Đảng là: 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Đảng Cộng sản Đông Dương 

C. Đông Dương Cộng sản Đảng D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn 

C©u 138 :  Theo bạn Năng lượng tái tạo là gì ?   

A. Là năng lượng sóng, địa nhiệt B. Là năng lượng mặt trời, gió, mưa 

C. Là năng lượng tái sinh   D. Cả A, B, C đúng 

C©u 139 :  Tiêu chuẩn để đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới ? 

A. Gương mẫu chấp hành chủ trương, 

chính sách của Đảng; pháp luật của 

Nhà nước. 

B. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển 

từ nguồn thu nhập chính đáng. 

C. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc D. Cả A, B, C đúng  

C©u 140 :  Tổ chức chính trị “tiền thân” của Đảng Cộng sản Việt Nam là: 

A. Việt Nam Quốc dân Đảng B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 

C. Tâm tâm xã D. Thanh niên cách mạng Đảng 

C©u 141 :  Trong các thành phần kinh tế ở nước ta, kinh tế Nhà nước giữ vai trò: 

A. Chủ đạo B. Quan trọng 

C. Nòng cốt D. Quyết định 

C©u 142 :  Hệ thống tổ chức thấp nhất của Đảng ta là gì ? 

A. Chi ủy B. Đảng bộ 

C. Chi bộ D. Đảng ủy 

C©u 143 :  Trong Phương hướng tổng quát từ năm 2016-2020 (Đại hội XII) của Đảng có nêu: 

Giữ gìn hòa bình, ổn định, .................................... hội nhập quốc tế để phát triển đất 

nước; 

A. Tích cực B. Chủ động 

C. Chủ động và từng bước D. Chủ động và tích cực 

C©u 144 :  Trong cuộc đấu tranh chống Chủ nghĩa thực dân Pháp người lãnh đạo Việt Nam quốc 

dân Đảng có câu nói nổi tiếng "Không thành công, cũng thành nhân", ông là ai? 

A. Phó Đức Chính B. Nguyễn Thái Học 

C. Phạm Hồng Thái D. Nguyễn Khắc Nhu 

C©u 145 :  Lá cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà phủ Tổng thống ngụy ngày 30-04-1975 – 

báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào lúc: 

A. 01 giờ 30 phút B. 11 giờ 20 phút 

C. 12 giờ 30 phút D. 11 giờ 30 phút 



C©u 146 :  Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là: 

A. Tri thức B. Trí tuệ 

C. Tài năng D. Đạo đức 

C©u 147 :  Những địa danh lịch sử như: Địa đạo Vĩnh Mốc, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nhà 

tù Lao Bảo, Cầu Hiền Lương... thuộc tỉnh nào ở nước ta hiện nay? 

A. Quảng Bình B. Quảng Nam 

C. Quảng Ngãi D. Quảng Trị 

C©u 148 :  Trong giai đoạn 1928 - 1929 Hồ Chí Minh hoạt động ở một nước thuộc vùng Đông 

Nam Á. Đó là nước nào? 

A. Lào B. Campuchia 

C. Thái Lan D. Trung Quốc 

C©u 149 :  Hiện nay nước ta có bao nhiêu hecta diện tích đất lúa? 

A. 4,8 triệu hecta diện tích đất lúa B. 2,8 triệu hecta diện tích đất lúa 

C. 3,8 triệu hecta diện tích đất lúa D. 3,0 triệu hecta diện tích đất lúa 

C©u 150 :  Điền vào chỗ trống: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do .........?.........., có 

quyền được thông tin; có quyền hội họp, .................?.................theo quy định của 

pháp luật. 

A. tố cáo / lập hội, xuống đường B. báo chí / hội họp, biểu tình 

C. báo chí / lập hội, biểu tình D. tố cáo / lập hội, biểu tình 

  


