
 

 

I. Mục tiêu cần đạt 

1. Kiến thức:  

- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh từ tuần 19 đến tuần 28, bao gồm 

các nội dung sau: Việt Nam trong những năm 1919-1945; Cuộc vận động tiến 

tới cách mạng tháng Tám năm 1945; Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến 

toàn quốc kháng chiến; Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954. 

2. Năng lực  

- Học sinh rèn được kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện và hiện tượng 

lịch sử. 

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để làm bài. 

3. Phẩm chất  

- Thái độ làm bài nghiêm túc. 

- Tôn trọng những giá trị của nhân loại. 

II. Ma trận: 

 

Nội dung 

Mức độ câu hỏi  

Tổng Nhận biết 

(40%) 

Thông 

hiểu 

(30%) 

Vận dụng  

(20%) 

Vận dụng 

cao 

(10%) 

I. Trắc 

nghiệm 
1. Việt Nam 

trong những 

năm 1919-

1945 

3 câu 1 câu 1 câu 1 câu 
6 câu 

(1.5 đ) 

2. Cuộc vận 

động tiến tới 

cách mạng 

tháng Tám 

năm 1945 

4 câu 1 câu 1 câu 1 câu 
7 câu 

(1.75 đ) 

3. Việt Nam từ 

sau cách mạng 

tháng Tám 

đến toàn quốc 

kháng chiến 

4 câu 1 câu 1 câu 1 câu 
7 câu 

(1.75 đ) 

4. Việt Nam từ 

cuối năm 1946 

đến năm 1954 

5 câu 1 câu 1 câu 

 

1 câu 
8 câu 

(2.0 đ) 
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Số câu 
16 câu 

(2.5 đ) 

4 câu 

(1.0 đ) 

4 câu 

(1.0 đ) 

4 câu 

(1.0 đ) 

28 câu 

(7.0 đ) 

II. Tự luận 

1. Việt Nam từ 

sau cách mạng 

tháng Tám 

đến toàn quốc 

kháng chiến 

 

 

 

 

 

 

 

1 câu 

 

 

 

 

1 ý 

 

 

1 câu/1 ý 

(3.0 đ) 

2. Việt Nam từ 

cuối năm 1946 

đến năm 1954 

Số câu  
1 câu 

 

1 ý 

 
 

 

Tổng 
16 câu 

(4 đ) 

5 câu 

(3 đ) 

4 câu/1 ý 

(2 đ) 

  4 câu 

(1 đ) 

29 câu 

(10 đ) 

 

III. Duyệt đề 

TM. NHÓM CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI RA ĐỀ 

 

 

 

Đỗ Thị Cúc 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Triệu Oanh 

TM. BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đặng Sỹ Đức 
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Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào dưới đây tới Hội nghị Véc - xai 

(1919)? 

A. Tác phẩm “Đường cách mệnh”.   B. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

C. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.  D. Báo “Người cùng khổ”. 

Câu 2: Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? 

A. Pháp    B. Trung Quốc     C. Liên Xô      D. Việt Nam 

Câu 3: Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp 

đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là:  
A. Đường Kách mệnh.    B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam. 

C. Đời sống công nhân.    D. Bản án chế độ thực dân Pháp 

Câu 4: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai? 

A. Nguyễn Ái Quốc.    B. Hồ Tùng Mậu. 

C. Trịnh Đình Cửu.    D. Trần Phú. 

Câu 5: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, 

lúc mới thành lập có bao nhiêu người? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người 

B. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người 

C. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người 

D. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người 

Câu 6: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

lần thư VIII tổ chức tại đâu? 
A. Pác Bó (Cao Bằng)    B. Bắc Cạn 

C. Bắc Sơn (Lạng sơn)    D. Tân Trào (Tuyên Quang) 

Câu 7: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách? 

A. 15 năm.   B. 20 năm.   C. 25 năm.   D. 30 năm. 

Câu 8: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã 

chủ trương thành lập mặt trận nào? 
A. Mặt trận Liên Việt. 

B. Mặt trận Đồng minh. 

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). 

D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương 

Câu 9: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách 

mạng tháng Tám-1945? 
A. Nạn đói, nạn dốt. 

B. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh. 

C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến. 



 

 

D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ. 

Câu 10: Biện pháp lâu dài của ta để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng 

Tám năm 1945 là gì? 
A. Thực hiện quyên góp cứu đói   B. Tăng gia sản xuất 

C. Thực hiện “Ngày đồng tâm”    D. Kêu gọi “Nhường cơm sẻ áo” 

Câu 11: Chính phủ nước VNDCCH ký với chính phủ Pháp bản hiệp ước sơ 

bộ (6/3/1946) nhằm mục đích gì? 
A. Tránh việc cùng lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù. 

B. Buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. 

C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn với Pháp để tiến hành tổng tuyển cử. 

D. Tạo điều kiện thuận lợi để quân Đồng minh vào giải giap quân đội Nhật. 

Câu 12: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để giải 

quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào nào? 
A. Cải cách giáo dục.     B. Bổ túc văn hóa. 

C. Bình dân học vụ.     D. Thi đua “Dạy tốt, học tốt”. 

Câu 13: Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp 

đã bội ước tiến công ta? 

A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng 

của ta. 

B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 

C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang. 

D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng 

Câu 14: Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? 

A. Kháng chiến toàn diện. 

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. 

C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia. 

D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của 

quốc tế. 

Câu 15: Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đầu tiên? 

A. Hà Nội   B. Nam Định   C. Huế   D. Sài Gòn 

Câu 16: Các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 mang điểm hạn chế gì 

lớn nhất?   
A. Sự đối lập về ý thức hệ 

B. Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau 

C. Còn thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn  

D. Thiếu một bộ chỉ huy thống nhất 

Câu 17: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến 

dịch nào? 
A. Chiến dịch Thượng Lào (1953) 

B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947) 

C. Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952) 

D. Chiến dịch Biên giới thu- đông (1950) 



 

 

Câu 18: Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa 

nhất? 
A. Đông Khê    B. Phục kích đánh địch trên đường số 4 

C. Thất Khê    D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy 

Câu 19: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu? 
A. Hương Cảng (Trung Quốc)    B. Ma Cao (Trung Quốc) 

C. Pác Bó (Cao Bằng)     D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 

Câu 20: Đại hội Đảng lần thứ II quyết định Đảng ra hoạt động công khai 

với tên mới là gì? 
A. Đảng Cộng sản Đông Dương   B. Đảng Cộng sản Việt Nam 

C. Đảng Lao động Việt Nam    D. Đảng Cộng sản Liên đoàn 

Câu 21: Sau cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của 

ta, quân chủ lực của Pháp bị phân tán thành mấy nơi? 
A .2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 22: Cuộc tiến công nào trong giai đoạn 1945-1954 đã làm phá sản bước 

đầu Kế hoạch Na-va của Pháp? 
A. Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) 

B. Chiến dịch Trung Lào (1953) 

C. Chiến dịch Thượng Lào (1954) 

D Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954) 

Câu 23: Hoàn cảnh chủ yếu ra đời của kế hoạch Na-va? 

A. Lực lượng của Pháp suy yếu sau 8 năm tiến hành chiến tranh, vùng chiếm 

đóng bị thu hẹp, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị. 

B. Tranh thủ sự viện trợ của Mĩ, Anh cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 

C. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. 

D. Việt Nam ngày càng yếu thế trên mặt trận quân sự. 

Câu 24: Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì? 

A. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 

B. “Đánh chắc, thắng chắc”. 

C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”. 

D. "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", “Đánh ăn chắc Đánh chắc thắng”. 

Câu 25: Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là tinh 

thần của quân và dân ta trong chiến dịch nào?  
A. Chiến dịch Biên giới 1950    B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954   D. Chiến dịch Tây Bắc 1952 

Câu 26: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 

A. 45 cứ điểm và 3 phân khu   B. 49 cứ điểm và 3 phân khu 

C. 50 cứ điểm và 3 phân khu    D. 55 cứ điểm và 3 phân khu 

Câu 27: Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu 

hàng vào thời gian nào? 
A. 16 giờ ngày 7/5/1954    B. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954 

C. 17 giờ ngày 7/5/1954     D. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954 

Câu 28: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân 

tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)? 
A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ 



 

 

B. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết 

C. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng 

D. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội 

II. Tự luận (3 điểm): 

Câu 1:  

a. Vì sao nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, vận mệnh dân tộc Việt 

Nam ở trong tình thế như “Ngàn cân treo sợi tóc”? 

b. Là một học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng 

ông cha ta để lại? 

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 
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Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, 

lúc mới thành lập có bao nhiêu người? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người 

B. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người 

C. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người 

D. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người 

Câu 2: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

lần thư VIII tổ chức tại đâu? 
A. Pác Bó (Cao Bằng)    B. Bắc Cạn 

C. Bắc Sơn (Lạng sơn)    D. Tân Trào (Tuyên Quang) 

Câu 3: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách? 

A. 15 năm   B. 20 năm   C. 25 năm   D. 30 năm 

Câu 4: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã 

chủ trương thành lập mặt trận nào? 
A. Mặt trận Liên Việt 

B. Mặt trận Đồng minh 

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) 

D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương 

Câu 5: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách 

mạng tháng Tám-1945? 
A. Nạn đói, nạn dốt 

B. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh 

C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến 

D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ 

Câu 6: Biện pháp lâu dài của ta để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng 

Tám năm 1945 là gì? 
A. Thực hiện quyên góp cứu đói   B. Tăng gia sản xuất 

C. Thực hiện “Ngày đồng tâm”    D. Kêu gọi “Nhường cơm sẻ áo” 

Câu 7: Đại hội Đảng lần thứ II quyết định Đảng ra hoạt động công khai với 

tên mới là gì? 
A. Đảng Cộng sản Đông Dương   B. Đảng Cộng sản Việt Nam 

C. Đảng Lao động Việt Nam    D. Đảng Cộng sản Liên đoàn 

Câu 8: Sau cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của 

ta, quân chủ lực của Pháp bị phân tán thành mấy nơi? 
A .2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 9: Cuộc tiến công nào trong giai đoạn 1945-1954 đã làm phá sản bước 

đầu Kế hoạch Na-va của Pháp? 



 

 

A. Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) 

B. Chiến dịch Trung Lào (1953) 

C. Chiến dịch Thượng Lào (1954) 

D Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954) 

Câu 10: Hoàn cảnh chủ yếu ra đời của kế hoạch Na-va? 

A. Lực lượng của Pháp suy yếu sau 8 năm tiến hành chiến tranh, vùng chiếm 

đóng bị thu hẹp, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị 

B. Tranh thủ sự viện trợ của Mĩ, Anh cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương 

C. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc 

D. Việt Nam ngày càng yếu thế trên mặt trận quân sự 

Câu 11: Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì? 

A. “Đánh nhanh, thắng nhanh” 

B. “Đánh chắc, thắng chắc” 

C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng” 

D. "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", “Đánh ăn chắc Đánh chắc thắng” 

Câu 12: Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là tinh 

thần của quân và dân ta trong chiến dịch nào?  

A. Chiến dịch Biên giới 1950   B. Chiến dịch Tây Bắc 1952 

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 D. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 

Câu 13: Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào dưới đây tới Hội nghị Véc - 

xai (1919)? 

A. Tác phẩm “Đường cách mệnh”   B. Bản án chế độ thực dân Pháp 

C. Bản yêu sách của nhân dân An Nam  D. Báo “Người cùng khổ” 

Câu 14: Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? 

A. Pháp    B. Trung Quốc     C. Liên Xô      D. Việt Nam 

Câu 15: Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp 

đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là: 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp  B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam 

C. Đời sống công nhân    D. Đường Kách mệnh 

Câu 16: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai? 

A. Trần Phú.    B. Hồ Tùng Mậu.  

C. Trịnh Đình Cửu.    D. Nguyễn Ái Quốc. 

Câu 17: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 

A. 45 cứ điểm và 3 phân khu    B. 49 cứ điểm và 3 phân khu 

C. 50 cứ điểm và 3 phân khu    D. 55 cứ điểm và 3 phân khu 

Câu 18: Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu 

hàng vào thời gian nào? 
A. 16 giờ ngày 7/5/1954    B. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954 

C. 17 giờ ngày 7/5/1954     D. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954 

Câu 19: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân 

tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)? 
A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ 

B. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết 

C. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng 



 

 

D. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội 

Câu 20: Chính phủ nước VNDCCH ký với chính phủ Pháp bản hiệp ước sơ 

bộ (6/3/1946) nhằm mục đích gì? 
A. Tránh việc cùng lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù 

B. Buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập 

C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn với Pháp để tiến hành tổng tuyển cử 

D. Tạo điều kiện thuận lợi để quân Đồng minh vào giải giap quân đội Nhật 

Câu 21: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để giải 

quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào nào? 
A. Cải cách giáo dục     B. Bổ túc văn hóa 

C. Bình dân học vụ     D. Thi đua “Dạy tốt, học tốt” 

Câu 22: Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp 

đã bội ước tiến công ta? 
A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng 

của ta 

B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn 

C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang 

D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng 

Câu 23: Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? 
A. Kháng chiến toàn diện 

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài 

C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia 

D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của 

quốc tế 

Câu 24: Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đầu tiên? 
A. Hà Nội.   B. Nam Định   C. Huế.   D. Sài Gòn. 

Câu 25: Các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 mang điểm hạn chế gì 

lớn nhất?   
A. Sự đối lập về ý thức hệ 

B. Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau 

C. Còn thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn  

D. Thiếu một bộ chỉ huy thống nhất 

Câu 26: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến 

dịch nào? 

A. Chiến dịch Thượng Lào (1953) 

B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947) 

C. Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952) 

D. Chiến dịch Biên giới thu- đông (1950) 

Câu 27: Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa 

nhất? 

A. Đông Khê    B. Phục kích đánh địch trên đường số 4 

C. Thất Khê    D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy 

Câu 28: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu? 



 

 

A. Hương Cảng (Trung Quốc)   B. Ma Cao (Trung Quốc) 

C. Pác Bó (Cao Bằng)     D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 

II. Tự luận (3 điểm): 

Câu 1:  

a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 – 1954). 

b. Là một học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng 

ông cha ta để lại? 

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 
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Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Biện pháp lâu dài của ta để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng 

Tám năm 1945 là gì? 
A. Thực hiện quyên góp cứu đói   B. Tăng gia sản xuất 

C. Thực hiện “Ngày đồng tâm”    D. Kêu gọi “Nhường cơm sẻ áo” 

Câu 2: Chính phủ nước VNDCCH ký với chính phủ Pháp bản hiệp ước sơ 

bộ (6/3/1946) nhằm mục đích gì? 

A. Tránh việc cùng lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù 

B. Buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập 

C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn với Pháp để tiến hành tổng tuyển cử 

D. Tạo điều kiện thuận lợi để quân Đồng minh vào giải giap quân đội Nhật 

Câu 3: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để giải 

quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào nào? 
A. Cải cách giáo dục    B. Bổ túc văn hóa 

C. Bình dân học vụ     D. Thi đua “Dạy tốt, học tốt” 

Câu 4: Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã 

bội ước tiến công ta? 
A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng 

của ta 

B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn 

C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang 

D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng 

Câu 5: Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? 
A. Kháng chiến toàn diện 

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài 

C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia 

D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của 

quốc tế 

Câu 6: Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đầu tiên? 
A. Hà Nội   B. Nam Định   C. Huế   D. Sài Gòn 

Câu 7: Đại hội Đảng lần thứ II quyết định Đảng ra hoạt động công khai với 

tên mới là gì? 

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

C. Đảng Lao động Việt Nam    D. Đảng Cộng sản Liên đoàn 

Câu 8: Sau cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của 

ta, quân chủ lực của Pháp bị phân tán thành mấy nơi? 
A .2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 9: Cuộc tiến công nào trong giai đoạn 1945-1954 đã làm phá sản bước 

đầu Kế hoạch Na-va của Pháp? 



 

 

A. Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) 

B. Chiến dịch Trung Lào (1953) 

C. Chiến dịch Thượng Lào (1954) 

D Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954) 

Câu 10: Hoàn cảnh chủ yếu ra đời của kế hoạch Na-va? 

A. Lực lượng của Pháp suy yếu sau 8 năm tiến hành chiến tranh, vùng chiếm 

đóng bị thu hẹp, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị. 

B. Tranh thủ sự viện trợ của Mĩ, Anh cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 

C. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. 

D. Việt Nam ngày càng yếu thế trên mặt trận quân sự. 

Câu 11: Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì? 

A. “Đánh nhanh, thắng nhanh” 

B. “Đánh chắc, thắng chắc” 

C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng” 

D. "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", “Đánh ăn chắc Đánh chắc thắng” 

Câu 12: Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là tinh 

thần của quân và dân ta trong chiến dịch nào?  

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954  B. Chiến dịch Tây Bắc 1952 

C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954   D. Chiến dịch Biên giới 1950. 

Câu 13: Các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 mang điểm hạn chế gì 

lớn nhất?   
A. Sự đối lập về ý thức hệ 

B. Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau 

C. Còn thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn  

D. Thiếu một bộ chỉ huy thống nhất 

Câu 14: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến 

dịch nào? 
A. Chiến dịch Thượng Lào (1953) 

B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947) 

C. Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952) 

D. Chiến dịch Biên giới thu- đông (1950) 

Câu 15: Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa 

nhất? 
A. Đông Khê    B. Phục kích đánh địch trên đường số 4 

C. Thất Khê    D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy 

Câu 16: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu? 
A. Hương Cảng (Trung Quốc)    B. Ma Cao (Trung Quốc) 

C. Pác Bó (Cao Bằng)     D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 

Câu 17: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 

A. 45 cứ điểm và 3 phân khu   B. 49 cứ điểm và 3 phân khu 

C. 50 cứ điểm và 3 phân khu   D. 55 cứ điểm và 3 phân khu 

Câu 18: Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu 

hàng vào thời gian nào? 
A. 16 giờ ngày 7/5/1954    B. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954 



 

 

C. 17 giờ ngày 7/5/1954     D. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954 

Câu 19: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân 

tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)? 
A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ 

B. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội 

C. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết 

D. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng 

Câu 20: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

lần thư VIII tổ chức tại đâu? 
A. Pác Bó (Cao Bằng)    B. Bắc Cạn 

C. Bắc Sơn (Lạng sơn)    D. Tân Trào (Tuyên Quang) 

Câu 21: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách? 

A. 15 năm   B. 20 năm   C. 25 năm   D. 30 năm 

Câu 22: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị 

đã chủ trương thành lập mặt trận nào? 
A. Mặt trận Liên Việt 

B. Mặt trận Đồng minh 

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) 

D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương 

Câu 23: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách 

mạng tháng Tám-1945? 
A. Nạn đói, nạn dốt 

B. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh 

C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến 

D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ 

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào dưới đây tới Hội nghị Véc - 

xai (1919)?  
A. Tác phẩm “Đường cách mệnh”   B. Bản án chế độ thực dân Pháp 

C. Bản yêu sách của nhân dân An Nam  D. Báo “Người cùng khổ” 

Câu 25: Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? 

A. Pháp        B. Trung Quốc     C. Liên Xô     D. Việt Nam 

Câu 26: Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp 

đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là: 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam 

C. Đời sống công nhân    D. Đường Kách mệnh 

Câu 27: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai? 

A. Trần Phú     B. Hồ Tùng Mậu 

C. Trịnh Đình Cửu    D. Nguyễn Ái Quốc 

Câu 28: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, 

lúc mới thành lập có bao nhiêu người? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người  

B. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người 

C. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người 

D. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người 



 

 

II. Tự luận (3 điểm): 

Câu 1:  

a. Vì sao nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, vận mệnh dân tộc Việt 

Nam ở trong tình thế như “Ngàn cân treo sợi tóc”? 

b. Là một học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng 

ông cha ta để lại? 

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỊCH SỬ 9 

NHÓM LỊCH SỬ 

LS9II2104 

 

Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 mang điểm hạn chế gì lớn 

nhất?   
A. Sự đối lập về ý thức hệ 

B. Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau 

C. Còn thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn  

D. Thiếu một bộ chỉ huy thống nhất 

Câu 2: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến 

dịch nào? 
A. Chiến dịch Thượng Lào (1953) 

B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947) 

C. Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952) 

D. Chiến dịch Biên giới thu- đông (1950) 

Câu 3: Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất? 

A. Đông Khê    B. Phục kích đánh địch trên đường số 4 

C. Thất Khê    D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy 

Câu 4: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu? 
A. Hương Cảng (Trung Quốc)    B. Ma Cao (Trung Quốc) 

C. Pác Bó (Cao Băng)     D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 

Câu 5: Đại hội Đảng lần thứ II quyết định Đảng ra hoạt động công khai với 

tên mới là gì? 
A. Đảng Cộng sản Đông Dương   B. Đảng Cộng sản Việt Nam 

C. Đảng Lao động Việt Nam    D. Đảng Cộng sản Liên đoàn 

Câu 6: Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào dưới đây tới Hội nghị Véc - xai 

(1919)? 

A. Tác phẩm “Đường cách mệnh”   B. Bản án chế độ thực dân Pháp 

C. Bản yêu sách của nhân dân An Nam  D. Báo “Người cùng khổ” 

Câu 7: Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? 

A. Pháp     B. Trung Quốc     C. Liên Xô     D. Việt Nam 

Câu 8: Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp 

đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là: 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp  B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam 

C. Đời sống công nhân    D. Đường Kách mệnh 

Câu 9: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai? 

A. Nguyễn Ái Quốc    B. Trần Phú 

C. Trịnh Đình Cửu    D. Hồ Tùng Mậu 

Câu 10: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 



 

 

A. 45 cứ điểm và 3 phân khu    B. 49 cứ điểm và 3 phân khu 

C. 50 cứ điểm và 3 phân khu    D. 55 cứ điểm và 3 phân khu 

Câu 11: Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu 

hàng vào thời gian nào? 

A. 16 giờ ngày 7/5/1954    B. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954 

C. 17 giờ ngày 7/5/1954     D. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954 

Câu 12: Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân 

tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)? 
A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ 

B. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội 

C. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng 

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết 

Câu 13: Biện pháp lâu dài của ta để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng 

Tám năm 1945 là gì? 
A. Thực hiện quyên góp cứu đói   B. Tăng gia sản xuất 

C. Thực hiện “Ngày đồng tâm”    D. Kêu gọi “Nhường cơm sẻ áo” 

Câu 14: Chính phủ nước VNDCCH ký với chính phủ Pháp bản hiệp ước sơ 

bộ (6/3/1946) nhằm mục đích gì? 
A. Tránh việc cùng lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù 

B. Buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập 

C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn với Pháp để tiến hành tổng tuyển cử 

D. Tạo điều kiện thuận lợi để quân Đồng minh vào giải giap quân đội Nhật 

Câu 15: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để giải 

quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào nào? 
A. Cải cách giáo dục    B. Bổ túc văn hóa 

C. Bình dân học vụ     D. Thi đua “Dạy tốt, học tốt” 

Câu 16: Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp 

đã bội ước tiến công ta? 
A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng 

của ta. 

B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 

C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang. 

D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng 

Câu 17: Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? 
A. Kháng chiến toàn diện 

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài 

C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia 

D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của 

quốc tế 

Câu 18: Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đầu tiên? 
A. Hà Nội   B. Nam Định   C. Huế   D. Sài Gòn 

Câu 19: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, 

lúc mới thành lập có bao nhiêu người? 

A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người 



 

 

B. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người 

C. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người 

D. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người 

Câu 20: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

lần thư VIII tổ chức tại đâu? 
A. Pác Bó (Cao Bằng)    B. Bắc Cạn 

C. Bắc Sơn (Lạng sơn)    D. Tân Trào (Tuyên Quang) 

Câu 21: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách? 

A. 15 năm   B. 20 năm   C. 25 năm   D. 30 năm 

Câu 22: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị 

đã chủ trương thành lập mặt trận nào? 
A. Mặt trận Liên Việt 

B. Mặt trận Đồng minh 

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) 

D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương 

Câu 23: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách 

mạng tháng Tám-1945? 

A. Nạn đói, nạn dốt 

B. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh 

C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến 

D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ 

Câu 24: Sau cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của 

ta, quân chủ lực của Pháp bị phân tán thành mấy nơi? 

A .2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 25: Cuộc tiến công nào trong giai đoạn 1945-1954 đã làm phá sản bước 

đầu Kế hoạch Na-va của Pháp? 
A. Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) 

B. Chiến dịch Trung Lào (1953) 

C. Chiến dịch Thượng Lào (1954) 

D Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954) 

Câu 26: Hoàn cảnh chủ yếu ra đời của kế hoạch Na-va? 

A. Lực lượng của Pháp suy yếu sau 8 năm tiến hành chiến tranh, vùng chiếm 

đóng bị thu hẹp, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị. 

B. Tranh thủ sự viện trợ của Mĩ, Anh cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 

C. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. 

D. Việt Nam ngày càng yếu thế trên mặt trận quân sự. 

Câu 27: Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì? 

A. “Đánh nhanh, thắng nhanh” 

B. “Đánh chắc, thắng chắc” 

C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng” 

D. "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", “Đánh ăn chắc Đánh chắc thắng” 

Câu 28: Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là tinh 

thần của quân và dân ta trong chiến dịch nào? 
A. Chiến dịch Biên giới 1950    B. Chiến dịch Tây Bắc 1952 

C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954   D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 



 

 

II. Tự luận (3 điểm): 

Câu 1:  

a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 – 1954). 

b. Là một học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng 

ông cha ta để lại?  

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

        NHÓM LỊCH SỬ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 9 

Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

 

Mã đề LS9II2101 

         I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

          Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm  

Câu 1C 2C 3A 4D 5D 6A 7D 8C 9B 10B 

Câu 11A 12C 13D 14D 15A 16B 17D 18A 19D 20C 

Câu 21D 22D 23A 24D 25B 26B 27D 28B   

 

         II. Tự luận (3 điểm): 

Câu Nội dung Điểm 

1 

* Sau cách mạng tháng Tám 1945, vận mệnh dân tộc 

Việt Nam ở trong tình thế như “Ngàn cân treo sợi tóc”: 

- Ngoại xâm và nội phản: 

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa dân 

quốc vào nước ta, theo sau là các tổ chức tay sai Việt Quốc, 

Việt Cách âm mưu phá hoại cách mạng. 

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, 

dọn đường cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta; 6 vạn 

quân Nhật đang chờ giải giáp 

- Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ, lực 

lượng vũ trang còn yếu 

- Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng 

nề, hậu quả nạn đói cuối năm 1944 – đầu 1945 chưa được 

giải quyết. 

- Tài chính: Ngân hàng nhà nước trống rỗng, tài chính rồi 

loạn do Trung Hoa Dân quốc tung tiền mất giá vào thị 

trường. 

- Văn hóa: Tàn dư văn hóa lạc hậu do chế độ thực dân phong 

kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số bị mù chữ, các 

tệ nạn xã hội phổ biến. 

* Liên hệ 

- Biết ơn công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh 

hùng đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Học tập tốt, góp công sức vào xây dựng đất nước phát 

triển…. 
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TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

        NHÓM LỊCH SỬ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 9 

Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

 

Mã đề LS9II2102 

         I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

          Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm  

Câu 1D 2A 3D 4C 5B 6B 7C 8D 9D 10A 

Câu 11D 12C 13C 14C 15D 16A 17B 18D 19B 20A 

Câu 21C 22D 23D 24A 25B 26D 27A 28D   

 

         II. Tự luận (3 điểm): 

Câu Nội dung Điểm 

1 

* Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 
- Nguyên nhân chủ quan:  

+ Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu  là chủ tịch Hồ Chí Minh 

với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 

+ Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân yêu nước, đoàn kết một 

lòng chống quân xâm lược. 

+ Có chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống 

nhất, lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương vững 

chắc. 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu của ba nước Đông 

Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia chống kẻ thù chung 

+ Sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô 

và các nước XHCN cùng các lực lượng tiến bộ khác. 

* Liên hệ  

- Biết ơn công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh 

hùng đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Học tập tốt, góp công sức vào xây dựng đất nước phát 

triển…. 
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TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

        NHÓM LỊCH SỬ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 9 

Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

 

Mã đề LS9II2103 

         I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

          Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm  

Câu 1B 2A 3C 4D 5D 6A 7C 8D 9D 10A 

Câu 11D 12A 13B 14D 15A 16D 17B 18D 19C 20A 

Câu 21D 22C 23B 24C 25C 26D 27A 28B   

 

         II. Tự luận (3 điểm): 

Câu Nội dung Điểm 

1 

* Sau cách mạng tháng Tám 1945, vận mệnh dân tộc 

Việt Nam ở trong tình thế như “Ngàn cân treo sợi tóc”: 

- Ngoại xâm và nội phản: 

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa dân 

quốc vào nước ta, theo sau là các tổ chức tay sai Việt Quốc, 

Việt Cách âm mưu phá hoại cách mạng. 

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, 

dọn đường cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta; 6 vạn 

quân Nhật đang chờ giải giáp 

- Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ, lực 

lượng vũ trang còn yếu 

- Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng 

nề, hậu quả nạn đói cuối năm 1944 – đầu 1945 chưa được 

giải quyết. 

- Tài chính: Ngân hàng nhà nước trống rỗng, tài chính rồi 

loạn do Trung Hoa Dân quốc tung tiền mất giá vào thị 

trường. 

- Văn hóa: Tàn dư văn hóa lạc hậu do chế độ thực dân phong 

kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số bị mù chữ, các 

tệ nạn xã hội phổ biến. 

* Liên hệ 

- Biết ơn công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh 

hùng đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Học tập tốt, góp công sức vào xây dựng đất nước phát 

triển…. 

 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.5 

 

 

0.25 

 

 

0.5 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

        NHÓM LỊCH SỬ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 9 

Năm học: 2021 – 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 14/4/2022 

 

Mã đề LS9II2104 

         I. Trắc nghiệm (7 điểm): 

          Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm  

Câu 1B 2D 3A 4D 5C 6C 7C 8D 9B 10B 

Câu 11D 12D 13B 14A 15C 16D 17D 18A 19B 20A 

Câu 21D 22C 23B 24D 25D 26A 27D 28D   

 

         II. Tự luận (3 điểm): 

Câu Nội dung Điểm 

1 

* Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 
- Nguyên nhân chủ quan:  

+ Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu  là chủ tịch Hồ Chí Minh 

với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 

+ Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân yêu nước, đoàn kết một 

lòng chống quân xâm lược. 

+ Có chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống 

nhất, lực lượng vũ trang ba thứ quân và hậu phương vững 

chắc. 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu của ba nước Đông 

Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia chống kẻ thù chung 

+ Sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô 

và các nước XHCN cùng các lực lượng tiến bộ khác. 

* Liên hệ  

- Biết ơn công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh 

hùng đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Học tập tốt, góp công sức vào xây dựng đất nước phát 

triển…. 
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 Ghi chú: Căn cứ vào đối tượng học sinh và mức độ làm bài thực tế, 

dựa vào thang điểm trên giáo viên có thể điều chỉnh và cho các điểm 

còn lại. 

 

 

 


