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C©u 1 :  Thời gian để thực hiện thời kỳ quá độ là: 

A. 50 năm B. 70 năm 

C. Không xác định D. 90 năm 

C©u 2 :  Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa 

tư bản độc quyền trong thời gian nào? 

A. Cuối thế kỷ XIX B. Đầu khế kỷXIX 

C. Cuối thế kỷ XX D. Đầu khế kỷ XX 

C©u 3 :  Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là nội dung .......... của tư tưởng 

Hồ Chí Minh và .............. đường lối cách mạng Việt Nam. 

A. cốt lõi/ xuyên suốt  B. cốt lõi/ quan trọng nhất của 

C.  xuyên suốt/ cốt lõi  D.  quan trọng/ xuyên suốt  

C©u 4 :  Mâu thuẫn khi Pháp xâm lược Việt Nam là: 

A. Đế quốc Pháp mâu thuẫn địa chủ - 

phong kiến  

B. Đế quốc Pháp mâu thuẫn dân tộc 

Việt Nam 

C. Địa chủ - phong kiến mâu thuẫn nông 

dân 

D. Cả B và C đều đúng 

C©u 5 :  Trong tư liệu sản xuất, nhân tố phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của lực lượng 

sản xuất và thể hiện tiêu biểu trình độ con người chinh phục giới tự nhiên là: 

A. Đối tượng lao động B. Tư liệu lao động 

C. Công cụ lao động D. Tất cả đều sai 

C©u 6 :  Cơ sở lý luận của quan điểm phát triển là: 

A. Quy luật mâu thuẫn B. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

C. Nguyên lý về sự phát triển  D. Quy luật phủ định của phủ định 

C©u 7 :  Sự thay thế xã hội tư bản chủ nghĩa bằng xã hội xã hội chủ nghĩa trong tiến trình 

lịch sử là một tất yếu vì: 



A. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân B. Xu thế của thời đại ngày nay 

C. Chủ nghĩa tư bản cản trở sự phát triển 

của nhân loại 

D. Theo quy luật quan hệ sản xuất 

phải phù hợp với trình độ của lực 

lượng sản xuất 

C©u 8 :  Bộ phận lý luận nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư 

duy, là thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và 

thực tiễn cách mạng, được gọi là:  

A. Triết học Mác-Lênin B. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

C. Kinh tế chính trị Mác-Lênin D. Tất cả đều sai 

C©u 9 :  Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX xuất hiện mâu thuẫn chủ yếu 

nào ? 

A. Giai cấp tư sản mâu thuẫn với Giai cấp 

vô sản 

B. Các dân tộc thuộc địa mâu thuẫn 

với Đế quốc 

C. Đế quốc mâu thuẫn với Đế quốc D. Cả B và C đều đúng 

C©u 10 :  Phát biểu đúng là: 

A. Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận 

thức 

B. Thực tiễn là động lực và mục đích 

của nhận thức 

C. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý D. Cả 3 đều đúng 

C©u 11 :  Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là:  

A. Giai cấp nông dân B. Giai cấp công nhân 

C. Giai cấp tư sản D. Cả 3 đều đúng 

C©u 12 :  Tiền biến thành tư bản khi: 

A. Lao động trở thành hàng hóa B. Sức lao động trở thành hàng hóa 

C. Người lao động trở thành hàng hóa D. Nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư 

C©u 13 :  Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là: 

A. Giành chính quyền về tay giai cấp công 

nhân 

B. Xóa bỏ chế độ tư hữu 

C. Giải phóng xã hội, giải phóng con D. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa 



người 

C©u 14 :  Tính chất của mâu thuẫn ? 

A. Tính khách quan, phổ biến, tất yếu B. Tính khách quan, phổ biến, phức 

tạp 

C. Tính khách quan, phổ biến, lịch sử D. Chỉ có A và C đúng 

C©u 15 :  Hiện nay chúng ta phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước:  

A. Công nghiệp hiện đại. B. Công nghiệp theo hướng hiện đại. 

C. Công nghiệp đi nhanh lên hiện đại. D. Công nghiệp từng bước hiện đại. 

C©u 16 :  Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là: 

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

C. Quy luật cạnh tranh D. Quy luật cung- cầu  

C©u 17 :  “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” được ký kết ở 

hội nghị Paris vào ngày: 

A. 25/1/1973 B. 27/1/1973 

C. 23/1/1973 D. 20/1/1973  

C©u 18 :  Luận điểm “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh 

rèn luyện hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng 

sáng, vàng càng luyện càng trong” là của:  

A. Hồ Chí Minh B. V.I. Lênin 

C. Các Mác D. Lê Duẩn 

C©u 19 :  Người đã cải tạo có phê phán chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, đưa chủ nghĩa 

xã hội từ không tưởng trở thành khoa học là: 

A. Mác và Lênin B. S.Phuriê và Ôoen 

C. Ăng ghen và Mác D. Ăng ghen và Lênin 

C©u 20 :  Trung ương Cục miền Nam (R) được thành lập vào: 

A. Tháng 10/1960  B. Tháng 5/1965 

C. Tháng 10/1961 D. Tháng 12/1961 



C©u 21 :  Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là sự tồn 

tại đan xen những yếu tố của xã hội cũ và những nhân tố của xã hội mới vừa 

thống nhất vừa………….. với nhau trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã 

hội. 

A. Mâu thuẫn B. Đấu tranh 

C. Bài trừ D. Hợp tác 

C©u 22 :  Bản chất của ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con người 

một cách năng động, sáng tạo, là hình ảnh ………….. của thế giới khách quan. 

A. Sự vật B. Hiện tượng 

C. Chủ quan D. Khách quan 

C©u 23 :  Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là: 

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên    B. Đông Dương cộng sản liên đoàn 

C. Đông Dương cộng sản Đảng D. An Nam cộng sản Đảng 

C©u 24 :  Trong mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, yếu 

tố giữ vai trò quyết định là: 

A. cơ sở hạ tầng B. kiến trúc thượng tầng 

C. A và B đúng D. A và B sai 

C©u 25 :  Co.opmart thuộc thành phần kinh tế nào ? 

A. Thành phần kinh tế tập thể B. Thành phần kinh tế cá thể 

C. Thành phần kinh tế nhà nước D. Thành phần kinh tế tư nhân 

C©u 26 :  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 27 :  Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định: Bản chất của thế giới là: 

A. Tinh thần B. Ý thức 

C. Vật chất D. Tồn tại 



C©u 28 :  Theo Hồ Chí Minh ý nào sau đây không thuộc tính chất của nền văn hóa mới ? 

A. Tính đại chúng B. Tính thời đại 

C. Tính khoa học D. Tính dân tộc 

C©u 29 :  Chủ nghĩa duy vật biện chứng bao gồm ……nguyên lý và ........  quy luật.cơ bản. 

A. ba – ba B. hai – hai 

C. ba – hai D. hai – ba 

C©u 30 :  Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập vào: 

A. Tháng 7/1917  B. Tháng 3/1919 

C. Tháng 3/1918  D. Tháng 8/1920 

C©u 31 :  Năm 2008, Lễ hội văn hoá của nước ta được nhà nước công nhận là quốc lễ và 

được nhân dân đồng tình ủng hộ là: 

A. Lễ hội Chùa Hương B. Tết Nguyên Tiêu 

C. Giỗ Tổ Hùng Vương D. Cả 3 đều đúng 

C©u 32 :  Giá trị của hàng hóa là: 

A. Số tiền dùng để mua hàng hóa đó B. Công dụng của vật phẩm có thể 

thỏa mãn nhu cầu nào đó của con 

người. 

C. Lao động xã hội của người sản xuất 

hàng hóa kết tinh trong hàng hóa 

D. Công dụng của hàng hóa 

C©u 33 :  Mác xây dựng học thuyết kinh tế bắt đầu từ việc phân tích: 

A. Giá trị cá biệt B. Hàng hóa 

C. Giá trị trao đổi D. Giá trị thặng dư 

C©u 34 :  Quy luật được xem là hạt nhân của phép biện chứng duy vật là: 

A. Quy luật lượng-chất B. Quy luật phủ định của phủ định 

C. Quy luật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ 

tầng và kiến trúc thượng tầng. 

D. Quy luật mâu thuẫn 

C©u 35 :  Nguồn gốc ……………… có ý nghĩa quyết định sự ra đời của ý thức. 



A. Tự nhiên B. Xã hội 

C. Tinh thần D. Cả 3 đều đúng 

C©u 36 :  Quy luật vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển là: 

A. Quy luật phủ định của phủ định B. Quy luật lượng-chất 

C. Quy luật mâu thuẫn D. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 

với trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất 

C©u 37 :  Năm 1960 Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam được thành lập ở 

đâu, Chủ tịch Mặt trận này là ai? 

A. Tân Biên - Tây Ninh. Chủ tịch: Lê Đức 

Thọ 

B. Tân Biên - Tây Ninh. Chủ tịch: 

Nguyễn Hữu Thọ 

C. Châu Thành - Tây Ninh. Chủ tịch: 

Huỳnh Tấn Phát 

D. Tân Biên - Tây Ninh. Chủ tịch: 

Huỳnh Tấn Phát 

C©u 38 :  Điền vào chổ trống câu: “Cũng như sông thì .......... mới có nước, không có 

nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 

mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì .................. cũng không lãnh đạo 

được nhân dân" 

A.  có nguồn/ làm việc gì B.  có dòng dù có tài đến mấy 

C. có nguồn/ dù tài giỏi mấy  D. có dòng/ dù có tài đến mấy 

C©u 39 :  Năm 1987, Nghị quyết của UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là ? 

A. Anh hùng giải phóng dân tộc  B. Anh hùng giải phóng dân tộc Việt 

Nam 

C. Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt 

Nam 

D. Cả B và C đều đúng 

C©u 40 :  Ý nào KHÔNG thuộc phẩm chất đạo đức, lối sống của một công dân tốt ?  

A. Yêu lao động, coi lao động là quyền và 

nghĩa vụ của công dân 

B. Trung thành với Tổ quốc và nhân 

dân 

C. Có tấm lòng nhân ái, yêu thương, quý 

trọng con người 

D. Nắm được quy trình, kỹ năng, kỹ 

xảo trong lao động 



C©u 41 :  Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là gì? Là lực lượng vật chất quan trọng để 

Nhà nước ........................... và điều tiết nền kinh tế theo hướng XHCN. 

A. hướng dẫn B. chuyển hướng  

C. định hướng   D. chỉ hướng 

C©u 42 :  Theo quy luật lượng - chất, thời điểm mà nước lỏng chuyển thành nước đá được 

gọi là gì? 

A. Bước nhảy B. Nhảy vọt  

C. Điểm nút D. Độ 

C©u 43 :  Đảng ta đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng” từ Đại hội Đảng 

lần thứ: 

A. X B. VII 

C. IX D. VIII 

C©u 44 :  “Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” là tư tưởng của nhà yêu nước: 

A. Phan Chu Trinh B. Phan Bội Châu 

C. Lương Văn Can D. Phan Đình Phùng 

C©u 45 :  Đây là những bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin: Triết học …….., Kinh tế 

chính trị học …….. , Chủ nghĩa xã hội ……… 

A. Cổ điển Đức/Anh/Khoa học B. Mác-Lênin/Mác-Lênin/Khoa học 

C. Mác-Lênin/Mác-Lênin/Không tưởng  D. Cổ điển Đức/Anh/Không tưởng 

Pháp 

C©u 46 :  Gạo đem vào giã bao đau đớn. Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. 

Sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới thành công.  

Bốn câu thơ này trong bài thơ nào của Hồ Chí Minh (trong tâp thơ Nhật ký trong 

tù) 

A. Bài thơ: Nghe tiếng giã gạo trong tù B. Bài thơ: Nghe tiếng giã gạo 

C. Bài thơ: Tiếng giã gạo trong tù D. Bài thơ: Tiếng giã gạo 

C©u 47 :  Nguồn gốc của mọi sự vận động, phát triển là do: 



A. Tinh thần thế giới B. Đấu tranh của các mặt đối lập 

C. Ý niệm tuyệt đối D. Cả 3 đều sai 

C©u 48 :  Tư bản tài chính được hình thành trên cơ sở xâm nhập lẫn nhau giữa: 

A. Tư bản công nghiệp và Tư bản tiền tệ B. Tư bản công nghiệp và Tư bản cho 

vay 

C. Tư bản công nghiệp và Tư bản sản xuất D. Tư bản công nghiệp và Tư bản 

ngân hàng 

C©u 49 :  Giai đoạn thực hiện nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là:  

A. Thời kỳ quá độ B. Chủ nghĩa xã hội 

C. Chủ nghĩa cộng sản D. Cả 3 đều đúng 

C©u 50 :  Ý nào sau đây không nằm trong giai đoạn nhận thức lý tính ? 

A. Tri giác B. Khái niệm  

C. Suy lý D. Phán đoán  

C©u 51 :  Nguyễn Áí Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên trong thời gian 

nào? 

A. 12 – 1920 B. 01 – 1920 

C. 07 – 1920 D. 07 – 1921 

C©u 52 :  Tiền đề lý luận của chủ nghĩa Mác là: 

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

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

C©u 53 :  Học thuyết là “hòn đá tảng” trong toàn bộ lý luận kinh tế của Mác là: 

A. Học thuyết giá trị B. Học thuyết giá trị thặng dư 

C. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc 

quyền 

D. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản 

độc quyền nhà nước 

C©u 54 :  Hiện nay ở nước ta thành phần kinh tế nào trở thành một động lực của nền kinh 

tế ? 

A. Kinh tế cá thể B. Kinh tế tập thể 



C. Kinh tế tư nhân D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

C©u 55 :  Vịnh Hạ Long được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới 

mấy lần? 

A. 4 B. 1 

C. 3 D. 2 

C©u 56 :  Đặc điểm của giai đoạn nhận thức lý tính là: 

A. Phản ánh có tính chất hiện thực, trực 

tiếp, không thông qua khâu trung gian 

B. Phản ánh trừu tượng, khái quát, bề 

ngoài, hiện tượng của sự vật 

C. Phản ánh gián tiếp, trừu tượng, khát 

quát, vạch ra bản chất, quy luật của sự 

vật, hiện tượng  

D. Phản ánh trực tiếp, trừu tượng, 

khát quát, vạch ra bản chất, quy 

luật của sự vật, hiện tượng  

C©u 57 :  Thời gian lao động xã hội cần thiết phụ thuộc vào năng suất lao động ……..... và 

chất lượng …….. 

A. xã hội / sản phẩm B. cá biệt / sản phẩm 

C. xã hội / lao động D. cá biệt / lao động 

C©u 58 :  Cách mạng xã hội chủ nghĩa là những biến đổi mang tính bước ngoặt 

về………….. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

A. Chất B. Lượng 

C. Độ D. Cả 3 đều sai 

C©u 59 :  Ăngghen đã chia vận động thành ………. hình thức cơ bản: 

A. 4 B. 5 

C. 6 D. 7 

C©u 60 :  Nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng xã hội chủ nghĩa là: 

A. Phát triển kinh tế B. Không ngừng nâng cao năng suất 

lao động 

C. Cải thiện đời sống nhân dân D. Cả 3 đều đúng 

C©u 61 :  Trong giai đoạn nhận thức lý tính, hình thức liên kết các khái niệm là: 

A. Cảm giác B. Khái niệm 



C. Phán đoán  D. Biểu tượng 

C©u 62 :  Điều kiện cơ bản để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là:  

A. Thực hiện liên minh công - nông B. Đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân 

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

C©u 63 :  Quy luật vạch ra cách thức của sự vận động, phát triển là: 

A. Quy luật lượng-chất B. Quy luật về mối quan hệ giữa cơ 

sở hạ tầng và kiến trúc thượng 

tầng 

C. Quy luật mâu thuẫn D. Quy luật phủ định của phủ định 

C©u 64 :  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được 

thông qua từ Đại hội Đảng lần thứ mấy ? 

A. Đại hội VIII  B. Đại hội VI  

C. Đại hội V  D. Đại hội VII  

C©u 65 :  Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự 

giác?  

A. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn 

được thành lập) 

B. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời) 

C. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son) D. Năm 1929 (sự ra đời 3 tổ chức 

cộng sản) 

C©u 66 :  Năng suất lao động tỷ lệ nghịch với: 

A. Chất lượng của hàng hóa B. Chất lượng của lao động 

C. Giá trị của hàng hóa D. Cả 3 đều sai 

C©u 67 :  Quy luật chỉra khuynh hướng chung của mọi sự vận động, phát triển là: 

A. Quy luật mâu thuẫn B. Quy luật lượng – chất 

C. Quy luật phủ định của phủ định D. Cả 3 đều sai 

C©u 68 :  “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 tụ do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong 

văn kiện: 



A. Tuyên ngôn độc lập (1945) B. Bản án chế độ thực dân Pháp 

C. Đường Cách mệnh D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

C©u 69 :  “Phải chăm lo giáo dục đạo đức ............ cho họ, đào tạo họ thành những người 

thừa kế ............ vừa “hồng” vừa “chuyên”. (Trích Di chúc của Hồ Chí Minh) 

A.  trí tuệ/ xây dựng Chủ nghĩa xã hội  B.  cách mạng/ xây dựng Chủ nghĩa 

xã hội  

C. cách mạng/ xây dụng đất nước D. cách mạng/ xây dụng nước nhà     

C©u 70 :  Trong các nhân tố tạo thành lực lượng sản xuất, nhân tố giữ vai trò quyết định là: 

A. Người lao động B. Đối tượng lao động 

C. Công cụ lao động D. Tư liệu sản xuất 

C©u 71 :  Trong hệ thống chính trị nước ta, cơ quan hành pháp của nhà nước là: 

A. Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp B. Tòa án nhân dân và viện kiểm soát 

nhân dân 

C. Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp D. Chủ tịch nước 

C©u 72 :  Lênin cho rằng: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của …………. là ở chỗ nó làm 

sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản, là người xây dựng xã hội xã 

hội chủ nghĩa”. 

A. Mác và Ăng ghen B. Ăng ghen 

C. Mác  D. Phoi ơ Bắc  

C©u 73 :  Trong quan hệ sản xuất, quan hệ giữ vai trò quyết định là: 

A. Quan hệ tổ chức, quản lý quá trình sản 

xuất 

B. Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản 

xuất 

C. Quan hệ phân phối sản phẩm D. Quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu 

sản xuất 

C©u 74 :  Nội dung xây dựng con người Việt Nam hiện nay là: 

A. Yêu nước, có ý thức làm chủ, trách 

nhiệm công dân 

B. Có tri thức, có sức khỏe, lao động 

giỏi 

C. Sống có văn hóa, nghĩa tình. Có tinh D. A, B, C đều đúng 



thần quốc tế chân chính. 

C©u 75 :  Chủ nghĩa tư bản độc quyền có ……….. đặc điểm. 

A. 5 B. 3 

C. 2 D. 4 

C©u 76 :  Cấu trúc của một Hình thái kinh tế - xã hội bao gồm các yếu tố cơ bản hợp thành 

là: 

A. Quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất và 

kiến trúc thượng tầng 

B. Cơ sở hạ tấng và kiến trúc thượng 

tầng 

C. Lĩnh vực vật chất và lĩnh vực tinh thần D. Quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tấng và 

kiến trúc thượng tầng 

C©u 77 :  Bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể là: 

A. Tổ hợp tác B. Liên minh hợp tác 

C. Hợp tác xã D. Tất cả đều sai 

C©u 78 :  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 79 :  Hoạt động thực tiễn có ……… hình thức cơ bản. 

A. 2 B. 4 

C. 5 D. 3 

C©u 80 :  Hiện nay chúng ta đang "xây dựng nền văn hóa Việt Nam ........, đậm đà bản sắt 

dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các 

đặt trưng ........... , nhân văn, dân chủ và khoa học.  

A.  hiện đại/ dân tộc B.  tiên tiến/ dân tộc 

C.  tiên tiến/ hiện đại D. hiện đại/ đại chúng 

C©u 81 :  Hoàn thành câu nói của Hồ Chí Minh về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi: “Chí khí 

……….... của anh hùng Trỗi rất xứng đáng để các cháu thanh niên học tập” 

A. anh hùng  B. bất khuất 

C. dũng cảm D. lẫm liệt  



C©u 82 :  Đây là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật, là hạt nhân lý luận 

của thế giới quan khoa học: 

A. Chủ nghĩa duy vật siêu hình B. Chủ nghĩa duy vật cổ đại 

C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng D. Tất cả đều sai 

C©u 83 :  “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Câu nói 

này của ai? 

A. Hồ Chí Minh B. Lênin 

C. Phạm Văn Đồng D. Các Mác 

C©u 84 :  Sự ra đời của một chế độ xã hội trong lịch sử do yếu tố hoàn toàn khách quan là 

…………... quyết định. 

A. Lực lượng sản xuất B. Vĩ nhân 

C. Quan hệ sản xuất D. Phương thức sản xuất 

C©u 85 :  “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng 

không lãnh đạo được nhân dân ”. Luận điểm trên của: 

A. Lênin  B. Phạm Văn Đồng 

C. Võ nguyên Giáp D. Hồ Chí Minh 

C©u 86 :  Mác đã ví thời kỳ như “những cơn đau đẻ kéo dài” là: 

A. Thời kỳ quá độ B. Giai đoạn đầu của xã hội Cộng sản 

chủ nghĩa 

C. Giai đoạn cao của xã hội Cộng sản chủ 

nghĩa 

D. A, B, C đều đúng 

C©u 87 :  Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam là: 

A. Ra đời trước giai cấp tư sản B. Phần lớn xuất thân từ nông dân 

C. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, 

phong kiến và tư sản 

D. Tất cả đúng 

C©u 88 :  Những điểm giới hạn mà tại đó sự thay đổi về lượng sẽ làm thay đổi về chất của 

sự vật được gọi là: 

A. Bước nhảy toàn bộ B. Độ 



C. Bước nhảy D. Điểm nút 

C©u 89 :  Nội dung Chính sách "tam nông" của Đảng ta là gì? 

A. Phát triển nông nghiệp toàn diện là then 

chốt 

B. Người nông dân là chủ thể  

C. Xây dựng nông thôn mới là căn bản D. Cả A, B, C đều đúng 

C©u 90 :  Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ: Văn hóa là mục tiêu, là ……… của cách mạng xã 

hội chủ nghĩa 

A. nền tảng B. điều kiện 

C. cơ sở D. động lực 

C©u 91 :  Đặc trưng của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ là: 

A. Tồn tại Nhà nước XHCN quản lý nền 

kinh tế 

B. Tồn tại nhiều loại hình sở hữu 

C. Tồn tại nền kinh tế chưa phát triển cao D. Tồn tại nền kinh tế nhiều thành 

phần 

C©u 92 :  Hiện nay phát triển yếu tố nào được coi là quốc sách hàng đầu ? 

A. Giáo dục và đào tạo B. Kinh tế tri thức 

C. Khoa học và công nghệ D. Cả A và C đều đúng 

C©u 93 :  Trong quy luật mâu thuẫn: Sự thống nhất của các mặt đối lập là: 

A. Các mặt đối lập chúng không tách rời 

nhau và tác động qua lại với nhau 

B. Các mặt đối lập chúng thâm nhập 

lẫn nhau 

C. Các mặt đối lập chúng chuyển hóa lẫn 

nhau 

D.  Cả A, B, C đều đúng 

C©u 94 :  Khi xâm lược nước ta từ năm 1858 - Về chính trị thực dân Pháp thực hiện chính 

sách: 

A. Thực hiện chính sách "ngu dân" B. Thực hiện chính sách "bóc lột 

nặng nề" 

C. Thực hiện chính sách “chia để trị” D. Thực hiện chính sách "đàn áp dã 

man" 



C©u 95 :  Giá trị hàng hóa được tạo ra từ: 

A. Trao đổi B. Sự khan hiếm của hàng hóa 

C. Cả sản xuất và trao đổi D. Sản xuất 

C©u 96 :  Quy luật tác động chi phối sự vận động, phát triển của toàn bộ lịch sử xã hội, đó 

là: 

A. Quy luật phủ định của phủ định B. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 

với trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất 

C. Quy luật mâu thuẫn D. Quy luật lượng-chất 

C©u 97 :  Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản là: 

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

C. Quy luật cạnh tranh D. Quy luật cung- cầu  

C©u 98 :  “Dân ta phải biết sử ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” 

Hai câu trên trích từ tác phẩm ……………………… của Hồ Chí Minh. 

A. Ca du kính  B. Lịch sử nước ta  

C. Đường kách mệnh D. Bài ca sợi chỉ 

C©u 99 :  Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng do giai cấp ………………lãnh 

đạo. 

A. Công nhân B. Địa chủ 

C. Trí thức D. Nông dân 

C©u 100 :  Ở nước ta hiện nay thành phần kinh tế nào ngày càng trở thành nền tảng vững 

chắc của nền kinh tế quốc dân. 

A. Kinh tế nhà nước B. Kinh tế nhà nước và kinh tế tư 

nhân 

C. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể D. Kinh tế tập thể 

C©u 101 :  Chủ nghĩa Mác ra đời vào thời gian nào? 

A. Những năm 40 của thế kỷ XIX B. Những năm 40 của thế kỷ XX 



C. Cuối thế kỷ XX D. Cuối thế kỷ XIX 

C©u 102 :  Theo Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức nào quan trọng nhất của người cách mạng 

? 

A. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư B. Trung với nước, hiếu với dân 

C. Có tinh thần quốc tế trong sáng D. Thương yêu con người 

C©u 103 :  Trong hoạt động của quy luật giá trị việc trao đổi hàng hoá phải theo nguyên tắc: 

A. Cung cầu B. Thuận mua vừa bán 

C. Thị trường D. Ngang giá 

C©u 104 :  Cơ sở khách quan quyết định sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay là: 

A. Tranh thủ nguồn viện trợ từ bên ngoài 

vào 

B. Sự nổ lực của toàn dân tộc 

C. Mở rộng tiến trình toàn cầu hóa D. Vận dụng tốt cuộc cách mạng 

khoa học và công nghệ trên thế 

giới  

C©u 105 :  Cuốn "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Nguyễn Áí Quốc được xuất bản năm 

nào ? 

A. 1925 B. 1927 

C. 1920 D. 1922 

C©u 106 :  Hình thức đầu tiên của giai đoạn nhận thức cảm tính là: 

A. Cảm giác   B. Tri giác 

C. Biểu tượng   D. Khái niệm 

C©u 107 :  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc ………… 

A. Kém B. yếu 

C. Hèn D. Cả A, B, C đều sai 

C©u 108 :  Quan điểm, tư tưởng của xã hội là yếu tố thuộc phạm trù: 

A. Cơ sở hạ tầng B. Kiến trúc thượng tầng 

C. Tồn tại xã hội D. Quan hệ xã hội 



C©u 109 :  Quá trình nhận thức gồm có ………… giai đoạn. 

A. 3 B. 6 

C. 4 D. 2 

C©u 110 :  Nguốn gốc trực tiếp cho sự ra đời của ý thức là: 

A. Thực tiễn hoạt động sản xuất B. Hoạt động xã hội 

C. Thực nghiệm khoa học  D. Cả 3 đều đúng 

C©u 111 :  Đại biểu của Chủ nghĩa xã hội không tưởng là: 

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

C. Hêghen và Phoi ơ Bắc D. Ôoen và Ricacđô 

C©u 112 :  Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng 

chính trị vô sản vào năm: 

A. 1920 B. 1917 

C. 1919 D. 1918 

C©u 113 :  "... Vì độc lập, vì tự do. - Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ...". Hai câu thơ 

trên trích trong bài thơ nào. Của ai? 

A. Bài thơ Chúc mừng năm mới 1965 của 

Hồ Chí Minh 

B. Bài thơ Chúc mừng năm mới 1967 

của Hồ Chí Minh 

C. Bài thơ Chúc mừng năm mới 1968 của 

Hồ Chí Minh 

D. Bài thơ Chúc mừng năm mới 1969 

của Hồ Chí Minh 

C©u 114 :  Có bao nhiêu tiêu chí xây dựng nông thôn mới ? 

A. 20 B. 18  

C. 9 D. 19 

C©u 115 :   “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 

nước”.Sáng 19-9-1954, Bác Hồ đã gặp mặt, căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 

Quân Tiên Phong về tiếp quản Thủ đô tại ...... 

A. Tại Đền Hùng, Tỉnh Phú Thọ B. Tại Đền Giếng trong khu di tích 

Đền Hùng, Tỉnh Phú Thọ 

C. Tại Đền Hùng, Tỉnh Hà Tây D. Tại Đền Giếng trong khu di tích 



Đền Hùng, Tỉnh Hà Tây 

C©u 116 :  Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm ra và bị nhà 

tư bản chiếm không, được gọi là: 

A. Giá trị thặng dư B. Giá trị 

C. Giá trị hàng hóa D. Lợi nhuận 

C©u 117 :  Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù: 

A. Bước nhảy B. Lượng 

C. Độ D. Điểm nút 

C©u 118 :  Trung ương cục miền Nam được thành lập vào thời gian nào ? 

A. Tháng 10/1961 B. Tháng 11/1960 

C. Tháng 10/1959 D. Tháng 1/1961 

C©u 119 :  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, bản chất của ý thức là …………….... 

A. Sự phản ánh tích cực hiện thực khách 

quan vào bộ óc người 

B. Sự phản ánh tự giác hiện thực 

khách quan vào bộ óc người 

C. Sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách 

quan vào bộ óc người 

D. Cả A, B, C đều đúng 

C©u 120 :  Mặt xã hội của phương thức sản xuất là: 

A. Lực lượng sản xuất B. Quan hệ sản xuất 

C. Cơ sở hạ tầng  D. Kiến trúc thượng tầng 

C©u 121 :  Đại hội Đảng lần thứ XII có nêu 3 loại giặc nội xâm cần chiến thắng là: 

A. Tham ô, lãng phí, công thần B. Quan liêu, tham nhũng, tự kiêu 

C. Tham ô, quan liêu, lãng phí  D. Tham ô, kiêu ngạo, quan liêu 

C©u 122 :  Cơ sở lý luận triết học của chủ nghĩa Mác là: 

A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử 

D. Chủ nghĩa duy vật siêu hình 

C©u 123 :  Đảng ta đã tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 



Chí Minh” từ: 

A. Từ tháng 11 - 2005    B. Từ tháng 11 - 2006 

C. Từ tháng 11 - 2007    D. Từ tháng 11 - 2008 

C©u 124 :  Triết học Mác-Lênin quan niệm tiêu chuẩn của chân lý là: 

A. Lợi ích B. Ý kiến của số đông 

C. Nhận thức D. Thực tiễn 

C©u 125 :  Mục đích trực tiếp của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là:  

A. Sản xuất ra càng nhiều của cải B. Làm cho lao động ngày càng lệ 

thuộc vào tư bản 

C. Mở rộng phạm vi thống trị của quan hệ 

sản xuất tư bản chủ nghĩa 

D. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị 

thặng dư 

C©u 126 :  Câu nói bất hủ: “Bao giờ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” là của: 

A. Nguyễn Trung Trực B. Phạm Hồng Thái 

C. Nguyễn Hữu Huân D. Trương Định  

C©u 127 :  Phát biểu đúng là: 

A. Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận 

thức 

B. Thực tiễn là động lực và mục đích 

của nhận thức 

C. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý D. Cả A, B, C đều đúng 

C©u 128 :  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 tâm khách quan B. Duy tâm chủ quan 

C. Duy vật D. Nhị nguyên 

C©u 129 :  Việt Nam được chia thành mấy vùng kinh tế ? 

A. 7 B. 6 

C. 4 D. 8 

C©u 130 :  Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hình thức 

phân phối chủ yếu là: 



A. Phân phối dựa trên mức đóng góp vào 

kết quả sản xuất kinh doanh 

B. Phân phối theo lao động và hiệu 

quả kinh tế 

C. Phân phối thông qua phúc lợi xã hội D. Tất cả đều đúng 

C©u 131 :  Nguồn gốc xã hội của ý thức do hai yếu tố nào ? 

A. Bộ óc người và ngôn ngữ B. Lao động và ngôn ngữ 

C. Bộ óc người và lao động D. Bộ óc người và thế giới khách 

quan 

C©u 132 :  Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" vào năm nào ? 

A. 1971 B. 1954 

C. 1972 D. 1973 

C©u 133 :  V.I. Lênin định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ 

…………….., được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của 

chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác ” 

A. Sự vật B. Hiện tượng 

C. Sự vật, hiện tượng D. Thực tại khách quan 

C©u 134 :  Hiện nay ở nước ta đang khuyến khích phát triển các hình thức sản xuất kinh 

doanh với sở hữu hỗn hợp chủ yếu là các doanh nghiệp ....................... 

A. nhà nước B. có vốn đầu tư nước ngoài 

C. cổphần D. tư nhân 

C©u 135 :  Ý nào KHÔNG thuộc nội dung của người lao động tốt ? 

A. Người lao động tốt là người lao động 

có kỹ thuật 

B. Người lao động tốt là người lao 

động thành thạo 

C. Người lao động tốt là người lao động 

có kỷ luật 

D. Người lao động tốt là người lao 

động có năng suất, chất lượng, 

hiệu quả cao 

C©u 136 :  Căn cứ cơ bản nhất để phân biệt các hiện tượng vật chất với các hiện tượng ý 

thức chính là ở thuộc tính ……………… của vật chất. 

A. Phản ánh B. Chụp lại 



C. Chép lại D. Tồn tại khách quan 

C©u 137 :  Quan điểm toàn diện được rút ra từ việc nghiên cứu nguyên lý: 

A. Vật chất quyết định ý thức B. Ý thức tác động trở lại vật chất 

C. Mối liên hệ phổ biến D. Sự phát triển 

C©u 138 :  Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác là: 

A. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng 

lượng 

B. Thuyết tế bào  

C. Thuyết tiến hóa D. Tất cả đều đúng 

C©u 139 :  Thành phần kinh tế tư nhân gồm loại hình kinh tế nào ? 

A. Kinh tế cá thể B. Kinh tế tiểu chủ 

C. Kinh tế tư bản tư nhân D. A, B,C đều đúng 

C©u 140 :  Nguyên tắc cơ bản nhất trong phân phối của xã hội XHCN là phân phối theo: 

A. Phúc lợi xã hội B. Lao động 

C. Nhu cầu D. Mức đóng góp 

C©u 141 :  Giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản: 

A. Thực hiện nguyên tắc phân phối “làm 

theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” 

B. Các thiết chế chính trị và pháp luật 

hoàn toàn mất đi 

C. Những quy tắc thống nhất được mọi 

người thừa nhận và tự nguyện tuân theo 

D. Cả 3 đều đúng 

C©u 142 :  Lời kêu gọi của HồChí Minh ngày 17/7/1966: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 

10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí 

nghiệp có thể bị tàn phá, xong nhân dân Việt Nam quyết không sợ 

…………………………………….”. 

A. Hãy đoàn kết toàn dân đánh đuổi kẻthù

  

B. Không có gì quý hơn độc lập, tự 

do 

C. Độc lập, tự do hay là chết D. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết 

C©u 143 :  Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa: 

A. Khởi nghĩa  Bắc Sơn B. Binh biến Đô Lương 



C. Khởi nghĩa  Ba Tơ D. Khởi nghĩa  Nam Kì     

C©u 144 :  Nguyên lý phát triển của Chủ nghĩa Mác-Lênin có tính chất gì ? 

A. Tính khách quan B. Tính phổ biến 

C. Tính đa dạng D. Cả A, B, C đều đúng 

C©u 145 :  Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất là: 

A. Không có dạng tồn tại cảm tính B. Phụ thuộc vào ý thức của con 

người 

C. Tồn tại khách quan D. Khi tác động vào giác quan thì gây 

ra cảm giác 

C©u 146 :  Lênin đánh giá: “Chủ nghĩa duy vật……………của Mác là thành tựu vĩ đại nhất 

của tư tưởng khoa học” 

A. Siêu hình  B. Lịch sử 

C. Biện chứng D. Cổ đại 

C©u 147 :  Sản xuất vật chất giữ vai trò là: 

A. Nhân tố quyết định sự sinh tồn, phát 

triển của con người và xã hội 

B. Hoạt động nền tảng làm phát sinh, 

phát triển những mối quan hệ xã 

hội của con người 

C. Cơ sở của sự hình thành, biến đổi phát 

trển của xã hội loài người 

D. Tất cả đều đúng 

C©u 148 :  Hồ Chí Minh coi ........... là vốn quý nhất, nhân tố ........... thành công của sự 

nghiệp cách mạng. 

A. con người/ tạo điều kiện cho B. con người/ quyết định  

C.  kinh tế/ hàng đầu cho D. vật chất/ quyết định  

C©u 149 :  "Sống chết được như anh. Thù giặc thương nước mình. Sống làm quả bom nổ. 

Chết hóa dòng sông xanh…"  Bốn câu thơ trên của Tố Hữu nói về ai ? 

A. Nguyễn Văn Trỗi B. Phạm Hồng Thái 

C. Phạm Phú Quốc D. Lê Hồng Phong 

C©u 150 :  Ở nước ta Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát 



triển kinh tế - xã hội bằng: 

A. Bằng chiến lược, quy hoạch B. Bằng kế hoạch, chính sách 

C. Bằng pháp luật   D. Cả A, B, C đều đúng 

………………………..HẾT……………………… 


