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Mã đ隠 thi 001 

 
Câu 1. Qu嘘c gia đ亥u tiên trên th院 gi噂i phóng thành công v羽 tinh nhân t衣o là 
 A. M悦.                                     B. Liên Xô.  
 C. Nh壱t B違n.                                                           D. 遺n A瓜. 
Câu 2. T瑛 n<m 1952 đ院n n<m 1973, khoa h丑c - k悦 thu壱t và công ngh羽 c栄a Nh壱t B違n ch栄 y院u t壱p trung 
vào l┄nh v詠c  

A. s違n xu医t 泳ng d映ng dân d映ng.  B. công nghi羽p qu嘘c phòng.  
C. khoa h丑c c挨 b違n.  D. chinh ph映c v┡ tr映. 

Câu 3. S詠 sáp nh壱p và h嬰p nh医t các công ty thành nh英ng t壱p đoàn l噂n (t瑛 đ亥u nh英ng n<m 80 c栄a th院 
k益 XX) là bi吋u hi羽n c栄a xu th院 nào?  

A. Aa d衣ng hóa.  B. Toàn c亥u hóa.  C. Aa ph逢挨ng hóa.  D. Nh医t th吋 hóa.  
Câu 4. An Nam C瓜ng s違n đ違ng ra đ運i (8 - 1929) t瑛 s詠 phân hóa c栄a 

A. Vi羽t Nam Qu嘘c dân đ違ng.  B. H瓜i Vi羽t Nam Cách m衣ng Thanh niên.  
C. A違ng L壱p hi院n.  D. Tân Vi羽t Cách m衣ng đ違ng.  

Câu 5. “Nh壱t - Pháp b逸n nhau và hành đ瓜ng c栄a chúng ta” (12 - 3 - 1945) là b違n ch雨 th鵜 c栄a  
 A. T鰻ng b瓜 Vi羽t Minh.   
 B. Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng C瓜ng s違n Aông D逢挨ng. 
 C. Ban Th逢運ng v映 Trung 逢挨ng A違ng C瓜ng s違n Aông D逢挨ng.  
 D. 曳y ban Kh荏i ngh┄a toàn qu嘘c.   

Câu 6. Trong n<m đ亥u sau Cách m衣ng tháng Tám n<m 1945, n逢噂c Vi羽t Nam Dân ch栄 C瓜ng hòa đ泳ng 
tr逢噂c nh英ng khó kh<n, th穎 thách nào?  
 A. N衣n đói, n衣n d嘘t, khó kh<n v隠 tài chính, gi員c ngo衣i xâm và n瓜i ph違n.  
 B. Kh嘘i đoàn k院t dân t瓜c b鵜 chia r胤 sâu s逸c, l詠c l逢嬰ng chính tr鵜 suy y院u. 
 C. Các đ違ng phái trong n逢噂c đ隠u câu k院t v噂i quân Trung Hoa Dân qu嘘c.  
 D. Quân Pháp tr荏 l衣i Aông D逢挨ng theo quy đ鵜nh c栄a H瓜i ngh鵜 P嘘txđam.  
Câu 7. Th詠c hi羽n k院 ho衣ch Nava, t瑛 thu - đông 1953 th詠c dân Pháp t壱p trung 44 ti吋u đoàn quân 
c挨 đ瓜ng 荏 đâu? 

A. Tây B逸c.  B. A欝ng b茨ng B逸c B瓜.  
C. Tây Nguyên.  D. Nam Aông D逢挨ng.  

Câu 8. N<m 1963, quân dân mi隠n Nam Vi羽t Nam giành th逸ng l嬰i trong tr壱n  
A. Bình Giã (Bà R鵜a).  B. A欝ng Xoài (Bình Ph逢噂c). 
C. 遺p B逸c (M┄ Tho).  D. Ba Gia (Qu違ng Ngãi).  

Câu 9. Trong đ逢運ng l嘘i đ鰻i m噂i đ医t n逢噂c (t瑛 tháng 12 - 1986), Aa旭ng Cô 委ng sa旭n Viê 委t Nam ch栄 tr逢挨ng 
th詠c hi羽n chi囲nh sa囲ch đô囲 i ngoa 委i 

A. ho偉 a bi偉nh, h逢斡u nghi 委, h挨 委p ta囲c.  B. hòa bình, h逢斡u nghi 委, trung l壱p.  
C. h逢斡u nghi 委, coi tr丑ng h嬰p tác kinh t院. D. ho偉 a bi偉nh, m荏 r瓜ng h嬰p tác vê偉 v<n ho囲 a. 

Câu 10. Cách m衣ng tháng Hai n<m 1917 荏 n逢噂c Nga đã 
   A. l壱t đ鰻 Chính ph栄 t逢 s違n lâm th運i. 
   B. đ逢a nhân dân lao đ瓜ng lên làm ch栄 đ医t n逢噂c. 
   C. gi違i phóng ng逢運i lao đ瓜ng kh臼i m丑i s詠 áp b泳c. 
   D. l壱t đ鰻 ch院 đ瓜 quân ch栄 chuyên ch院. 
Câu 11. N<m 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha m荏 đ亥u cu瓜c chi院n tranh xâm l逢嬰c Vi羽t Nam 荏 
   A. Hà N瓜i.                                                              B. Gia A鵜nh. 
   C. Aà N印ng.                                                            D. Hu院. 
Câu 12. Tháng 6 - 1912, Phan B瓜i Châu và nh英ng ng逢運i cùng chí h逢噂ng thành l壱p t鰻 ch泳c nào d逢噂i đây? 
   A. Vi羽t Nam Quang ph映c h瓜i.                                 B. H瓜i Duy tân. 
   C. H瓜i Ph映c Vi羽t.                                                    D. Vi羽t Nam ngh┄a đoàn. 
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Câu 13. H瓜i ngh鵜 Ianta (2 - 1945) không quy院t đ鵜nh 
 A. thành l壱p t鰻 ch泳c Liên h嬰p qu嘘c nh茨m duy trì hòa bình, an ninh th院 gi噂i.  
 B. tiêu di羽t t壱n g嘘c ch栄 ngh┄a phát xít A泳c, ch栄 ngh┄a quân phi羽t Nh壱t B違n.  
 C. th臼a thu壱n vi羽c phân chia ph衣m vi 違nh h逢荏ng 荏 châu Âu và châu Á.  
 D. đ逢a quân A欝ng minh vào Aông D逢挨ng gi違i giáp quân đ瓜i Nh壱t B違n.  
Câu 14. H瓜i ngh鵜 Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng C瓜ng s違n Aông D逢挨ng (7 - 1936) xác đ鵜nh nhi羽m 
v映 tr詠c ti院p, tr逢噂c m逸t c栄a cách m衣ng là gì?   
 A. Aánh đu鰻i đ院 qu嘘c Pháp và Nh壱t, giành chính quy隠n v隠 tay nhân dân. 
 B. L壱t đ鰻 ách th嘘ng tr鵜 c栄a đ院 qu嘘c Pháp và tay sai, giành đ瓜c l壱p dân t瓜c. 
 C. Ch嘘ng ch院 đ瓜 ph違n đ瓜ng thu瓜c đ鵜a, ch嘘ng phát xít, ch嘘ng chi院n tranh.  
 D. Aánh đ鰻 ch栄 ngh┄a đ院 qu嘘c Pháp và tay sai, đánh đ鰻 ch院 đ瓜 phong ki院n.  
Câu 15. Cuô 委c chiê囲n đâ囲u c栄a quân dân Hà N瓜i (t瑛 ngày 19 - 12 - 1946 đ院n ngày 17 - 2 - 1947) đã  
 A. đ育y quân Pháp r挨i vào tình th院 phòng ng詠 b鵜 đ瓜ng. 
 B. tiêu di羽t đ逢嬰c m瓜t b瓜 ph壱n sinh l詠c c栄a quân Pháp.  
 C. gi違i phóng đ逢嬰c m瓜t đ鵜a bàn chi院n l逢嬰c quan tr丑ng.  
 D. bu瓜c th詠c dân Pháp ph違i chuy吋n sang đánh lâu dài. 
Câu 16. T瑛 cu嘘i tháng 3 - 1954, b瓜 đ瓜i ch栄 l詠c Vi羽t Nam ti院n công vào phân khu trung tâm c栄a t壱p 
đoàn c泳 đi吋m Ai羽n Biên Ph栄 v噂i m映c đích ch栄 y院u là 
   A. bu瓜c Pháp ph違i ch医p nh壱n đàm phán.     B. giành th院 ch栄 đ瓜ng trên chi院n tr逢運ng. 
   C. phân tán cao đ瓜 l詠c l逢嬰ng quân Pháp.     D. bao vây, chia c逸t, tiêu di羽t quân Pháp. 
Câu 17. Trong cu瓜c chi院n tranh phá ho衣i mi隠n B逸c Vi羽t Nam l亥n th泳 nh医t (1965 - 1968), M悦 không 
nh茨m th詠c hi羽n âm m逢u 
 A. c泳u nguy cho chi院n l逢嬰c “Vi羽t Nam hóa chi院n tranh” đang th医t b衣i 荏 mi隠n Nam.  
 B. ng<n ch員n ngu欝n chi vi羽n t瑛 bên ngoài vào mi隠n B逸c và t瑛 mi隠n B逸c vào mi隠n Nam.  
 C. uy hi院p tinh th亥n và làm lung lay Ủ chí ch嘘ng M悦 c栄a nhân dân hai mi隠n B逸c, Nam.  
 D. phá ti隠m l詠c kinh t院, qu嘘c phòng và công cu瓜c xây d詠ng ch栄 ngh┄a xã h瓜i 荏 mi隠n B逸c.  
Câu 18. Anh và Pháp ph違i ch鵜u m瓜t ph亥n trách nhi羽m v隠 s詠 bùng n鰻 cu瓜c Chi院n tranh th院 gi噂i th泳 
hai (1939 - 1945) vì  
   A. th詠c hi羽n chính sách nh逢嬰ng b瓜 phát xít.  
   B. th詠c hi羽n chính sách hòa bình, trung l壱p. 
   C. không tham gia kh嘘i A欝ng minh ch嘘ng phát xít.   
   D. ng<n c違n vi羽c thành l壱p liên minh ch嘘ng phát xít. 
Câu 19. S詠 th医t b衣i c栄a các khuynh h逢噂ng trong phong trào yêu n逢噂c Vi羽t Nam cu嘘i th院 k益 XIX - đ亥u 
th院 k益 XX đ員t ra yêu c亥u b泳c thi院t là ph違i 
   A. thành l壱p m瓜t chính đ違ng c栄a giai c医p tiên ti院n.  
   B. xây d詠ng m瓜t m員t tr壱n th嘘ng nh医t dân t瓜c. 
   C. tìm ra con đ逢運ng c泳u n逢噂c m噂i cho dân t瓜c. 
   D. đ員t nhi羽m v映 gi違i phóng dân t瓜c lên hàng đ亥u. 
Câu 20. Cu瓜c khai thác thu瓜c đ鵜a l亥n th泳 nh医t c栄a th詠c dân Pháp 荏 Vi羽t Nam (1897 - 1914) d磯n đ院n 
s詠 ra đ運i  
   A. giai c医p công nhân.    B. các giai c医p công nhân, t逢 s違n và ti吋u t逢 s違n. 
   C. các giai c医p công nhân và t逢 s違n.  D. các giai c医p t逢 s違n và ti吋u t逢 s違n. 
Câu 21. T瑛 n穎a sau nh英ng n<m 70 c栄a th院 k益 XX, Nh壱t B違n đ逢a ra chính sách đ嘘i ngo衣i m噂i ch栄 y院u 
là do  
   A. có ti隠m l詠c kinh t院 - qu嘘c phòng v逢嬰t tr瓜i.    B. có ti隠m l詠c kinh t院 - tài chính l噂n m衣nh. 
   C. M悦 c逸t gi違m d亥n s詠 b違o tr嬰 v隠 an ninh.  D. tác đ瓜ng c栄a c映c di羽n Chi院n tranh l衣nh. 
Câu 22. Y院u t嘘 nào không d磯n đ院n s詠 xu医t hi羽n xu th院 hòa hoãn Aông - Tây (đ亥u nh英ng n<m 70 c栄a 
th院 k益 XX)? 
   A. S詠 gia t<ng m衣nh m胤 c栄a xu th院 toàn c亥u hóa.  
   B. S詠 c違i thi羽n quan h羽 gi英a Liên Xô và M悦. 
   C. S詠 b医t l嬰i do tình tr衣ng đ嘘i đ亥u gi英a hai phe. 
   D. Yêu c亥u h嬰p tác gi違i quy院t các v医n đ隠 toàn c亥u. 
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Câu 23. L詠c l逢嬰ng chính tr鵜 có vai trò nh逢 th院 nào đ嘘i v噂i thành công c栄a cu瓜c T鰻ng kh荏i ngh┄a tháng 
Tám n<m 1945 荏 Vi羽t Nam?  
 A. L詠c l逢嬰ng xung kích trong T鰻ng kh荏i ngh┄a.  B. Quy院t đ鵜nh th逸ng l嬰i c栄a T鰻ng kh荏i ngh┄a.  
 C. L詠c l逢嬰ng nòng c嘘t trong T鰻ng kh荏i ngh┄a.  D. H厩 tr嬰 l詠c l逢嬰ng v┡ trang giành chính quy隠n.  
Câu 24. Chi院n d鵜ch Biên gi噂i (thu - đông 1950) và chi院n d鵜ch Ai羽n Biên Ph栄 (1954) c栄a Vi羽t Nam đ隠u 
nh茨m   
 A. gi英 v英ng th院 ch栄 đ瓜ng chi院n l逢嬰c trên chi院n tr逢運ng. 
 B. tiêu di羽t m瓜t b瓜 ph壱n quan tr丑ng sinh l詠c đ嘘i ph逢挨ng. 
 C. làm cho quân Pháp ph違i phân tán l詠c l逢嬰ng đ吋 đ嘘i phó.  
 D. phá v叡 âm m逢u bình đ鵜nh, l医n chi院m c栄a th詠c dân Pháp.  
Câu 25. Th逸ng l嬰i nào c栄a nhân dân Vi羽t Nam đã đi vào l鵜ch s穎 th院 gi噂i nh逢 m瓜t chi院n công v┄ đ衣i c栄a 
th院 k益 XX, m瓜t s詠 ki羽n có t亥m quan tr丑ng qu嘘c t院 to l噂n và có tính th運i đ衣i sâu s逸c? 

 A. Cu瓜c kháng chi院n ch嘘ng th詠c dân Pháp (1945 - 1954). 
 B. Tr壱n “Ai羽n Biên Ph栄 trên không” (n<m 1972). 
 C. Cu瓜c kháng chi院n ch嘘ng M悦, c泳u n逢噂c (1954 - 1975).  
 D. Chi院n d鵜ch Ai羽n Biên Ph栄 (n<m 1954). 

Câu 26. N瓜i dung nào d逢噂i đây không ph違i là Ủ ngh┄a c栄a vi羽c hoàn thành th嘘ng nh医t đ医t n逢噂c v隠 m員t 
nhà n逢噂c 荏 Vi羽t Nam sau đ衣i th逸ng Xuân 1975?  
 A. T衣o đi隠u ki羽n đ吋 hoàn thành cu瓜c cách m衣ng dân t瓜c dân ch栄 nhân dân.  
 B. T衣o nh英ng đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i đ吋 đ逢a c違 n逢噂c ti院n lên ch栄 ngh┄a xã h瓜i.  
 C. T衣o đi隠u ki羽n chính tr鵜 c挨 b違n đ吋 phát huy s泳c m衣nh toàn di羽n c栄a đ医t n逢噂c.  
 D. T衣o nh英ng kh違 n<ng to l噂n đ吋 b違o v羽 T鰻 qu嘘c và m荏 r瓜ng quan h羽 đ嘘i ngo衣i.  
Câu 27. Hai xu h逢噂ng trong phong trào yêu n逢噂c theo khuynh h逢噂ng dân ch栄 t逢 s違n 荏 Vi羽t Nam đ亥u 
th院 k益 XX có s詠 khác nhau v隠 
   A. t逢 t逢荏ng.                       B. m映c đích. 
   C. ph逢挨ng pháp.                               D. t亥ng l噂p lãnh đ衣o. 
Câu 28. Nh英ng chính sách c栄a tri隠u đình nhà Nguy宇n vào gi英a th院 k益 XIX đã 
   A. làm cho s泳c m衣nh phòng th栄 c栄a đ医t n逢噂c b鵜 suy gi違m. 
   B. tr荏 thành nguyên nhân sâu xa đ吋 Vi羽t Nam b鵜 xâm l逢嬰c. 
   C. làm cho Vi羽t Nam b鵜 l羽 thu瓜c vào các n逢噂c ph逢挨ng Tây. 
   D. đ員t Vi羽t Nam vào th院 đ嘘i đ亥u v噂i t医t c違 các n逢噂c t逢 b違n. 
Câu 29. S詠 phát tri吋n và th逸ng l嬰i c栄a cu瓜c đ医u tranh giành đ瓜c l壱p dân t瓜c 荏 các n逢噂c Á, Phi, 
M悦 Latinh sau Chi院n tranh th院 gi噂i th泳 hai có Ủ ngh┄a nh逢 th院 nào?  
 A. H挨n 100 n逢噂c thu瓜c đ鵜a và ph映 thu瓜c giành đ逢嬰c đ瓜c l壱p dân t瓜c. 
 B. Làm cho th院 k益 XX tr荏 thành th院 k益 gi違i tr瑛 ch栄 ngh┄a th詠c dân.  
 C. Các qu嘘c gia đ瓜c l壱p tr飲 tu鰻i đ衣t nhi隠u thành t詠u v隠 kinh t院 - xã h瓜i.  
 D. Xóa b臼 ách th嘘ng tr鵜 c栄a ch栄 ngh┄a th詠c dân Âu - M悦 荏 các thu瓜c đ鵜a.  
Câu 30. S詠 tan rã c栄a ch院 đ瓜 xã h瓜i ch栄 ngh┄a 荏 Liên Xô và các n逢噂c Aông Âu tác đ瓜ng nh逢 th院 nào 
đ院n quan h羽 qu嘘c t院?  
 A. Tr壱t t詠 hai c詠c Ianta s映p đ鰻.    B. Tr壱t t詠 đ挨n c詠c đ逢嬰c xác l壱p.  
 C. Tr壱t t詠 đa c詠c đ逢嬰c thi院t l壱p.    D. Tr壱t t詠 nhi隠u trung tâm ra đ運i. 
Câu 31. S詠 ki羽n ngày 11 - 9 - 2001 荏 n逢噂c M悦 cho th医y  

 A. nhân lo衣i đang ph違i đ嘘i m員t v噂i m瓜t nguy c挨 và thách th泳c l噂n.  
 B. hòa bình, h嬰p tác không ph違i là xu th院 ch栄 đ衣o c栄a quan h羽 qu嘘c t院.  
 C. c映c di羽n hai c詠c trong quan h羽 qu嘘c t院 ch逢a hoàn toàn ch医m d泳t. 
 D. tình tr衣ng Chi院n tranh l衣nh v磯n còn ti院p di宇n 荏 nhi隠u n挨i.  

Câu 32. S詠 s映p đ鰻 c栄a ch院 đ瓜 phân bi羽t ch栄ng t瓜c (Apácthai) 荏 Nam Phi (1993) ch泳ng t臼 
   A. m瓜t bi羽n pháp th嘘ng tr鵜 c栄a ch栄 ngh┄a th詠c dân b鵜 xóa b臼. 
   B. h羽 th嘘ng thu瓜c đ鵜a c栄a ch栄 ngh┄a th詠c dân c挨 b違n b鵜 tan rã. 
   C. cu瓜c đ医u tranh vì ti院n b瓜 xã h瓜i đã hoàn thành 荏 châu Phi. 
   D. ch栄 ngh┄a th詠c dân m噂i b逸t đ亥u kh栄ng ho違ng và suy y院u. 
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Câu 33. Vi羽c ba t鰻 ch泳c c瓜ng s違n có s詠 chia r胤, sau đó đ逢嬰c h嬰p nh医t thành A違ng C瓜ng s違n Vi羽t 
Nam (đ亥u n<m 1930) đ吋 l衣i kinh nghi羽m gì cho cách m衣ng Vi羽t Nam?  
 A. Xây d詠ng kh嘘i liên minh công nông v英ng ch逸c.  
 B. Xây d詠ng m員t tr壱n th嘘ng nh医t dân t瓜c r瓜ng rãi. 
 C. K院t h嬰p hài hòa v医n đ隠 dân t瓜c và v医n đ隠 giai c医p.  
 D. Luôn chú tr丑ng đ医u tranh ch嘘ng t逢 t逢荏ng c映c b瓜.  
Câu 34. M瓜t trong nh英ng bài h丑c kinh nghi羽m rút ra t瑛 th逸ng l嬰i c栄a Cách m衣ng tháng Tám n<m 
1945 có th吋 v壱n d映ng trong s詠 nghi羽p xây d詠ng và b違o v羽 T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam hi羽n nay là  
 A. xây d詠ng l詠c l逢嬰ng v┡ trang nhân dân là nhi羽m v映 hàng đ亥u.  
 B. t<ng c逢運ng liên minh chi院n đ医u gi英a ba n逢噂c Aông D逢挨ng.  
 C. k院t h嬰p đ医u tranh quân s詠 v噂i đ医u tranh chính tr鵜, ngo衣i giao.  
 D. k院t h嬰p s泳c m衣nh c栄a dân t瓜c v噂i s泳c m衣nh c栄a th運i đ衣i. 
Câu 35. Lu壱n c逢挨ng chính tr鵜 tháng 10 - 1930 c栄a A違ng C瓜ng s違n Aông D逢挨ng không đ逢a ng丑n c運 
dân t瓜c lên hàng đ亥u mà n員ng v隠 đ医u tranh giai c医p là do 
   A. đánh giá ch逢a đúng kh違 n<ng ch嘘ng đ院 qu嘘c và phong ki院n c栄a t逢 s違n dân t瓜c. 
   B. ch逢a xác đ鵜nh đ逢嬰c mâu thu磯n ch栄 y院u trong xã h瓜i Aông D逢挨ng thu瓜c đ鵜a. 
   C. ch逢a xác đ鵜nh đ逢嬰c mâu thu磯n c挨 b違n trong xã h瓜i Aông D逢挨ng thu瓜c đ鵜a. 
   D. ch鵜u s詠 chi ph嘘i c栄a t逢 t逢荏ng h英u khuynh t瑛 các đ違ng c瓜ng s違n trên th院 gi噂i. 
Câu 36. T瑛 ngày 6 - 3 - 1946 đ院n tr逢噂c ngày 19 - 12 - 1946, Chính ph栄 n逢噂c Vi羽t Nam Dân ch栄 
C瓜ng hòa nhân nh逢嬰ng cho th詠c dân Pháp m瓜t s嘘 quy隠n l嬰i v噂i nguyên t逸c cao nh医t là  

A. A違ng C瓜ng s違n đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng công khai.  B. đ違m b違o an ninh qu嘘c gia.  
C. đ違m b違o s詠 phát tri吋n l詠c l逢嬰ng chính tr鵜.  D. gi英 v英ng ch栄 quy隠n dân t瓜c. 

 Câu 37. Ai吋m gi嘘ng nhau gi英a Hiê 委p đi 委nh Gi挨nev挨 n<m 1954 v隠 Aông D逢挨ng va偉 Hi羽p đ鵜nh Pari n<m 
1973 v隠 Vi羽t Nam la偉   
 A. quân đ瓜i n逢噂c ngoài rút kh臼i Vi羽t Nam t瑛 ngày kỦ hi羽p đ鵜nh.  
 B. đ逢嬰c kỦ k院t trong b嘘i c違nh có s詠 hòa hoãn gi英a các n逢噂c l噂n. 
 C. có s詠 tham gia đàm phán và cùng kỦ k院t c栄a các c逢運ng qu嘘c.  
 D. quy đ鵜nh vi羽c t壱p k院t, chuy吋n quân và chuy吋n giao khu v詠c.  
Câu 38. Nét n鰻i b壱t trong ngh羽 thu壱t ch雨 đ衣o cu瓜c T鰻ng ti院n công và n鰻i d壱y Xuân 1975 c栄a A違ng 
Lao đ瓜ng Vi羽t Nam là 

A. k院t h嬰p ti院n công quân s詠 v噂i n鰻i d壱y c栄a các l詠c l逢嬰ng v┡ trang. 
B. bám sát tình hình, ra quy院t đ鵜nh chính xác, linh ho衣t, đúng th運i c挨.  
C. k院t h嬰p ti院n công và n鰻i d壱y th亥n t嘘c, táo b衣o, b医t ng運, ch逸c th逸ng. 
D. quy院t đ鵜nh t鰻ng công kích, t衣o th運i c挨 đ吋 t鰻ng kh荏i ngh┄a th逸ng l嬰i. 

Câu 39. N瓜i dung nào ph違n ánh đúng và đ栄 tính ch医t các cu瓜c kháng chi院n c栄a nhân dân Vi羽t  Nam 
ch嘘ng th詠c dân Pháp (1945 - 1954) và đ院 qu嘘c M悦 xâm l逢嬰c (1954 - 1975)? 
  A. Gi違i phóng và gi英 n逢噂c.                              B. Gi英 n逢噂c và d詠ng n逢噂c.  
  C. Gi違i phóng dân t瓜c.                                     D. B違o v羽 T鰻 qu嘘c. 
Câu 40. Th詠c ti宇n 30 n<m chi院n tranh cách m衣ng Vi羽t Nam (1945 - 1975) cho th医y: H壱u ph逢挨ng 
c栄a chi院n tranh nhân dân 
  A. không th吋 phân bi羽t r衣ch ròi v噂i ti隠n tuy院n ch雨 b茨ng y院u t嘘 không gian.  
  B. 荏 phía sau và phân bi羽t r衣ch ròi v噂i ti隠n tuy院n b茨ng y院u t嘘 không gian. 
  C. luôn 荏 phía sau và b違o đ違m cung c医p s泳c ng逢運i, s泳c c栄a cho ti隠n tuy院n.  
  D. là đ嘘i x泳ng c栄a ti隠n tuy院n, th詠c hi羽n nhi羽m v映 chi vi羽n cho ti隠n tuy院n. 
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