CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 – NĂM HỌC : 2019-2020
Phần trắc nghiệm
Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển đến đỉnh cao?
A. Phong trào đấu tranh của quần chúng bùng lên mạnh mẽ trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam.
B. Tháng 2-1930, nổ ra cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.
C. Ngày 1-5-1930, công nhân và các tầng lớp nhân dân Đông Dương đã tỏ rõ dấu hiệu đoàn
kết vô sản thế giới.
D. Sự ra đời của Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
Câu 2: Trong thời kì 1936-1939, Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương sử dụng hình
thức và phương pháp đấu tranh
A. bí mật, bất hợp pháp.
B. công khai, hợp pháp.
C. công khai và hợp pháp , nửa hợp tác và công khai
D. D. chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang
Câu 3: Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. nhà nước cách mạng chưa được củng cố.
B. ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng.
C. nền kinh tế nước ta bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
D. cùng một lúc phải đối mặt với nhiều kẻ thù.
Câu 4: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là
A. giải quyết nạn ngoại xâm và nội
C. giải quyết nạn đói, nạn dốt.
phản.
D. giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó
B. giải quyết về vấn đề tài chính.
khăn về tài chính.
Câu 5 : Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân
thông qua cuộc bầu cử Quốc hội ngày
A. 8-9-1945.
C. 29-5-1946.
B. 6-1-1946.
D. 8-9-1946.
Câu 6: Ngày 6-3-1946, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa kí với đại diện của chính phủ Pháp là Xanh-tơ-ri
A. Hiệp ước phòng thủ chung Đông
C. Bản Tạm ước.
Dương.
D. Hiệp ước an ninh Việt-Pháp.
B. Hiệp định Sơ bộ.
Câu 7:” Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm nô lệ” Đoạn trích trên nằm trong
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
C. Tuyên ngôn Độc lập.
B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
D. Chỉ thị toàn dân kháng chiến.
D. Chiến dịch Đông xuân 1953-1954
Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

TỰ LUẬN
Trả lời
Câu 1: Đáp án: -Từ 1917-1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Pháp. -Từ 1923-1924 Nguyễn Ái
Quốc hoạt động tại Liên Xô. -Từ 1924-1925 Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Trung Quốc.
Câu 2: Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930 đối với dân tộc Việt Nam và cách
mạng thế giới?
Trả lời
* Đối với dân tộc Việt Nam:
- Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
- Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam:
+ Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua các sách báo như Nhân đạo,
người cùng khổ, Đường Kách Mệnh,....
- Đề ra đường lối cơ ban cho cách mạng Việt Nam, .
* Đối với cách mạng thế giới:
- Xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng ở chính quốc...
- Cỗ vũ phong trào đấu tranh chống áp bức của các nước thuộc địa.
- Làm phong phú thêm kho tàng lí luận chũ nghĩa Mác – Lênin.
Câu 3: Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng?
Trả lời:
* Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, là sự
sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử.
- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong
trào yêu nước Việt Nam.
- Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN:
+ Đảng trở thành Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng
+ Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.
+ Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của CMVN
+ Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 4: Hãy chứng tỏ rằng: “Phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939 là cuộc diễn
tập lần thứ hai của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng”?
Trả lời:
Đây là cuộc diễn tập thứ hai do Đảng lãnh đạo bởi vì:
- Vào năm 1930-1931 đã diển ra cuộc diễn tập thứ nhất.
- Phong trào dân chủ 1936-1939 là một cao trào dân chủ rộng lớn, quân chúng được giác
ngộ, tập dượt đấu tranh,...

- Các tổ chức Đảng được củng cố, phát triển. Thử nghiệm chủ trương, sách lược đấu tranh
trong hoàn cảnh cụ thể. Vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh.
- Góp phần chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 5: So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với Phong trào cách mạng 1936 - 1939?
Trả lời:
Nội dung
1930 - 1931
1936 - 1939
Thực dân Pháp phản động và bè lũ
Kẻ thù
Đế quốc Pháp và địa chủ phong
tay sai không chịu thi hành chính
kiến
sách của Mặt trận nhân dân Pháp
Độc lập dân tộc và người cày có
Mục tiêu
Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình
ruộng
(nhiệm vụ)
(có tính sách lược)
(có tính chiến lược)
Chống đế quốc, giành độc lập dân Chống phát xít, chống chiến tranh đế
Chủ trương,
tộc. Chống địa chủ phong kiến,
quốc và phản động tay sai; đòi tự do,
sách lược
giành ruộng đất cho dân cày.
dân chủ, cơm áo, hòa bình.
Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập
Tập hợp lực
Liên minh công nông
hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước
lượng
và tiến bộ.
Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí Đấu tranh chính trị hoà bình, công
Hình thức mật, bất hợp pháp: bãi công, biểu khai, hợp pháp: phong trào ĐD đại
đấu tranh
tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô hội, đấu tranh nghị trường, báo chí,
Viết Nghệ- Tĩnh.
bãi công, bãi thị, bãi khoá….
Đông đảo các tầng lớp nhân dân,
Lực lượng
Chủ yếu là công nông
không phân biệt thành phần giai cấp,
tham gia
tôn giáo, chính trị.
Địa bàn chủ Chủ yếu ở nông thôn và các
yếu
trung tâm công nghiệp

Chủ yếu ở thành thị

Câu 6: Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936-1939?
Đáp án: -Qua cao trào trình độ chính trị của đảng viên được nâng cao,uy tín của Đảng được mở
rộng và ăn sâu trong quần chúng,tư tưởng Mác-Lê nin và đường lối chính sách của Đảng và của
quốc tế được tuyên truyền phổ biến khá sâu rộng. -Quần chúng được giác ngộ,tập dược đấu
tranh,đội quân chính trị được Đảng tập dược,xây dựng,giáo dục,bồi dưỡng thành đội ngũ cán bộ
đông đảo,dày dạn trong đấu tranh và có nhiều kinh nghiệm. -Góp phần chuẩn bị lực lượng cho
cách mạng tháng 8-1945.Do đó có thể nói,phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc diễn tập thứ 2
cho CM tháng 8.

