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Chủ đề: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945  

 

I: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

1. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

a. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941) 

- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và 

sự ra đời của Mặt trận Việt Minh: 

+ Hoàn cảnh: Tháng 6-1941, Đức tấn công Liên Xô. Cuộc đấu tranh của nhân ta là 

một bộ phận trong cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ. Ngày 28/1/1941, Nguyễn 

Ái Quốc về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Đông Dương. Hội nghị họp tại Pác Bó( Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 

19/5/1941 

+Nội dung: chủ trương trước hết phải giải phóng các dân tộc Đông Dương khỏi 

ách Pháp – Nhật… thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh). Ngày 

19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập bao gồm các tổ chức quần 

chúng, lấy tên là Hội Cứu quốc 

- Xây dựng lực lượng chính trị: 

+Đảng chú trọng xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng. Cao Bằng là nơi thí 

điểm của cuộc vận động xây dựng Hội Cứu quốc. Ngoài ra, còn tập hợp các tầng 

lớp khác nhau như sinh viên, trí thức, tư sản dân tộc vào mặt trận cứu quốc 

+ Báo chí của Đảng và Mặt trận (Giải phóng, Cờ giải phóng, Cứu quốc) phát triển, 

tuyên truyền đường lối của Đảng 

- Xây dựng lực lượng vũ trang 

+ Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, các đội du kích phát triển thành Trung đội Cứu quốc 

quân (năm 1941) 

+ Tháng 5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “sắm vũ khí đuổi thù chung”. Ngày 

22/12/1944, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập 

- Căn cứ địa: Cao – Bắc – Lạng 

b. Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm1945 

- Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) 



+ Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước 

Pháp được giải phóng. Nhật khốn đốn trước các đòn tấn công của Anh – Pháp. 

Thực dân Pháp ở Đông Dương nhân cơ hội ráo riết hoạt động, đợi khi quân Đồng 

minh kéo vào đánh Nhật sẽ nổi dậy giành lại địa vị thống trị cũ. Tình thế đó buộc 

Nhật làm đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương 

+ Đêm 9/3/1945, phát xít Nhật lật đổ thực dân Pháp trên toàn Đông Dương, thành 

lập chính phủ bù nhìn tay sai 

-  Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

+ Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp Hội nghị mở rộng, ra chỉ thị “ Nhật – 

Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định kẻ thù chính, trước mắt là 

phát xít Nhật, phát động cao trào “ Kháng Nhật cứu nước” làm tiền đề cho Tổng 

khởi nghĩa 

- Ngày 15/4/1945, Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì họp ở Hiệp Hòa (Bắc 

Giang). Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam 

giải phóng quân; mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị 

- Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc ra đời bao gồm các tỉnh Cao – Bắc – 

Lạng – Thái – Tuyên – Hà và một số vùng lân cận. Khu giải phóng trở thành căn 

cứ địa của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới 

- Ở Bắc Kì, Trung Kì, phong trào “ phá kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói” đã 

dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc Nhật để chia cho dân nghèo 

- Một bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước báo trước giờ hành 

động quyết định sắp tới 

2. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa 

a. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố 

- Ngày 15/8/1945, quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh. Điều kiện khách quan 

cho Tổng khởi nghĩa đã đến 

- Chủ trương của Đảng: 

+ Ủy ban kởi nghĩa toàn quốc được thành lập, ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân 

nổi dậy 

+ Ngày 14 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào 

(Tuyên Quang), quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, giành lấy chính quyền 

trước khi quân Đồng minh vào 

+ Ngày 16/8, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào, tán thành quyết định Tổng khởi 

nghĩa, lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam 

b. Giành chính quyền ở Hà Nội 

- Sáng 19/8, Mặt rận Việt Minh tổ chức mít tinh ở Quảng trường Nhà hát lớn. Bài 

Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên. Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu 

tình. Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội 

c. Giành chính quyền trong cả nước 



- Từ ngày 14/8 đến ngày 18/8 ở nhiều xã,huyện nổi dậy giành chính quyền. Bốn 

tỉnh giành chính quyền sớm nhất là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam 

- Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế (23/8), Sài Gòn (25/8) Chỉ trong 15 ngày 

(từ ngày 14 đến 28/8) Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước 

- Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố 

thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

d. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám 

- Ý nghĩa  lịch sử: 

+ Đây là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô lệ Pháp- 

Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu 

kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do 

+ Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên 

thế giới, đặc biệt là châu Á và châu Phi 

- Nguyên nhân thành công 

+ Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc 

+ Có khối liên minh công nông vững chắc, biết kết hợp đấu tranh chính trị với đấu 

tranh vũ trang 

+ Cách mạng tháng Tám thắng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần 

nhờ hoàn cảnh quốc tế thuận lợi 
 

II.  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
 

Câu 1. Tháng 6/1940 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu nhất? 
 A. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ.  

b. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. 

c. Nhật kéo vào Lạng Sơn Việt Nam. 

d. Nhật đánh chiếm Trung Quốc. 

 Câu 2. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào? 

 A. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

C. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn 

sẽ bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. 

D. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương. 

 Câu 3. Thực dân Pháp ở Đông Dương thẳng tay đàn áp phong trào cách 

mạng Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật lôi kéo tập 

họp tay sai tuyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng- Pháp. Đó là đặc điểm 

tình hình Việt Nam trong thời kỳ: 
 A. 1930-1931 

B. 1932-1933 

C. 1936-1939 



D. 1939-1945 

 Câu 4. Nhật xâm lược Đông Dương,-Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng 

bước để: 
 A. Biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật. 

B. Để độc quyền chiếm Đông Dương. 

C. Biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của Nhật. 

D. Để làm bàn đạp tấn công nước khác. 

 Câu 5. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương được ký giữa Nhật và Pháp 

ngày nào? 
 A. 23/7/1941 

B. 24/7/1941 

C. 25/7/1941 

D. 26/7/1941 

 Câu 6. Để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường 

việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, thực dân Pháp đã thi hành 

chính sách gì? 
 A. Tăng các loại thuế gấp ba lần. 

B. Thi hành chính sách “ Kinh tế chỉ huy”. 

C. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt. 

D. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

 Câu 7. Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp-Nhật, giai cấp nào bị 

khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945? 
 A. Nông dân 

B. Công nhân 

C. Thợ thủ công 

D. a và b đúng 

 Câu 8. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (23/7/1941) được ký giữa 

Pháp và Nhật thừa nhận: 
 A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt. 

B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương. 

C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục 

đích quân sự. 

D. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật. 

 Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong 

mấy tháng đầu năm 1945? 
A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân tA. 

C. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. 

D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật. 

 Câu 10. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã dẫn đến hậu quả gì? 



 A. Mâu thuẫn giữa toàn thể-nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc. 

B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc. 

C. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật -Pháp sâu sắc. 

D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc. 

 Câu 11. Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì? 

A. Phá hoại nền nông nghiệp của tA. 

B. Phát triển trồng cây công nghiệp. 

C. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh. 

D. Phát triển công nghiệp. 

Câu 12. ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu 

hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào? 
 A. 8/4/1945. 

B. 8/5/1945. 

C. 8/6/1945. 

D. 8/7/1945. 

 Câu 13. Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện 

vào thời gian nào? 

 A. 13/8/1945. 

B. 14/8/1945. 

C. 15/8/1945. 

D. 16/8/1945. 

 Câu 14. Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, 

chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời 

cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng 

thuận lợi cho: 
 A. Hưởng ứng chỉ thị “ Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

B. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói. 

C. Cao trào kháng Nhật cứu nước. 

D. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa 

trong cả nước 

  

Câu 15. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời 

cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là: 
A. Sự thật bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu 

B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô- Đức. 

C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu. 

D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật 

 Câu 16. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 14 

đến 15/8/1945 ở đâu? 
 A. pác Bó (Cao Bằng) 



B. Tân Trào (Tuyên Quang) 

C. Bắc Sơn (Võ Nhai) 

D. Phay Khắt (Cao Bằng) 

 Câu 17. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 14 đến 15/8/1945 đã quyết 

định vấn đề gì? 
 A. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. 

D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng 

minh vào. 

 Câu 18. Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào ( Ngày 16/8/945) gồm 

những đại biểu thuộc các thành phần nào? 
 A. Ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu ý chí và nguyện 

vọng của toàn dân. 

B. Giai cấp công nhân, nông dân cả nước. 

C. Giai cấp tiểu tư sản, họp sinh, sinh viên, trí thức cả nước. 

D. Các Đảng phái đoàn thể tổ chức mặt trận trong cả nước. 

 Câu 19. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, 

thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam 

(tức Chính phủ Lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết 

định của: 
 A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945) 

B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945) 

C. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương (9/3/1945) 

D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945) 

 Câu 20. Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải 

phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về 

giải phóng thị xã nào? 
 A. Giải phóng thị xã Cao Bằng. 

B. Giải phóng thị xã Thái Nguyên. 

C. Giải phóng thị xã Tuyên Quang. 

D. Giải phóng thị xã Lào Cai. 

 

 Câu 21. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu 

‘‘Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong: 
A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945) 

B. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) 

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945 ) 

D. Đại hội quốc dân ở Tân Trào(16/8/1945) 



 Câu 22. “ Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng 

bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi 

của? 
 A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945) 

B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa 

C. Đại hội Quốc dân ở Tan Trào (16/8/1945) 

D. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền 

 Câu 23. Quyết đĩnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước 

khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của Nghị quyết nào? 

 A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (10 -19/5/1941) 

B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945) 

C. Nghị quyết của Đại hội quốc dân ở Tân Trào 

D. Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9/3/1945. 

 Câu 24. “ Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do 

Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn. Chương 

trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát Tiến 

quân ca lần đầu tiên vang lên". Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển 

thành khởi nghĩa giành chính quyền ở: 
 A. Hà Nội (19/8/1945) 

B. Huế (23/8/1945) 

C. Sài Gòn (25/8/1945) 

D. Bắc Giang, Hải Dương (18/8/1945) 

 Câu 25. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là: 

A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn. 

B. Bậc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế. 

D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

 Câu 26. Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ 

trong vòng 15 ngày: 
A. Từ ngày 13- 27/8/1945. 

B. Từ ngày 14- 28/8/1945. 

C. Từ ngày 15- 29/8/1945. 

D. Từ ngày 16- 30/8/1945. 

  

 Câu 27. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là 

gì? 
 A. Đấu tranh vũ trang. 

B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. 



C. Đấu tranh chính trị. 

D. Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh chính trị. 

Câu 28. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám đối với nhân dân ta 

là gì? 

 A. Đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến tây sai. 

B. Giành độc lập tự do, lập chế độ Dân chủ Cộng hòA. 

C. Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. 

D. a, b và c đúng. 

 Câu 29. Cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa gì về mặt quốc tế? 

 A. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc tự đứng lên tự giải phóng 

khỏi ách đế quốc thực dân. 

B. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa nhất 

là nhân dân các nước châu Á, châu Phi. 

C. a và b đúng. 

D. a và b sai. 

 Câu 30. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng 

Tám là gì?. 

 A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất 

khuất. 

B. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước 

trong Mặt trận thống nhất. 

C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí Minh.D. Có hoàn 

cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng 

minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhật 

Câu 31: Ngày 16,17-8-1945 Đại hội Quốc dân được triệu tập đã 

A. ra lệnh tổng khởi nghĩa 

B. thành lập Ủy ban khởi nghĩa 

C. tán thành chủ trương khởi nghĩa của Đảng 

D. quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

Câu 32: Bốn tỉnh đầu tiên được giải phóng trong cách mạng tháng Tám là 

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa 

B. Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Nam 

C. Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hà Nội 

D. Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Nam 

Câu 33: Để có được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu trong Cách mạng 

tháng Tám, năm 1945 nhân dân ta đã trải qua các cuộc tập dượt, các phong 

trào 

A. 1930 – 1931, 1932 – 1935, 1936 – 1939 

B. 1930 – 1931, 1932 – 1936, 1936 – 1945 

C. 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 



D. 1930 – 1931, 1932 – 1935, 1939 – 1945 

Câu 34: Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thắng lợi ở địa 

phương nào là quan trọng nhất? 

A. Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương 

B. Bắc Giang, Hà Nội, Huế 

C. Hà Nội, Huế, Sài Gòn 

D. Sài Gòn, Cần Thơ, Huế 

Câu 35: Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối 

với dân tộc Việt Nam là 

A. lật đổ chế độ phong kiến 

B. giành lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam 

C. chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật 

D. đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ 

Câu 36: Cách mạng tháng Tám thành công đã tác động như thế nào đối với 

chủ nghĩa thực dân? 

A. Làm suy yếu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân 

B. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân 

C. Làm suy yếu chủ nghĩa thực dân 

D. Làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân Pháp 

Câu 37: Cách mạng tháng Tám thành công ảnh hưởng như thế nào đến phong 

trào cách mạng thế giới? 

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới 

B. Làm suy yếu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân 

C. Tăng cường tình đoàn kết giữa các nước thuộc địa 

D. Dẫn đến sự ra đời của các tổ chức yêu nước trên thế giới ngày càng nhiều 

Câu 38: Cách mạng tháng Tám đã phá tan ách thống trị của kẻ thù nào gần 5 

năm? 

A. Pháp – Nhật      B. Phát xít Nhật 

C. Thực dân Pháp      D. Chính quyền phong kiến 

Câu 39: Hà Nội giành chính quyền vào thời gian nào? 

A. Ngày 18/8/1945      B. Ngày 19/8/1945  

C. Ngày 20/8/1945      D. Ngày 23/8/1945  

Câu 40: Cách mạng tháng Tám đã phá tan ách thống trị của kẻ thù nào gần 

80 năm? 

A. Pháp – Nhật      B. Phát xít Nhật 

C. Thực dân Pháp      D. Chính quyền phong kiến 
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