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NỘI DUNG ÔN TẬP – MÔN LỊCH SỬ 9 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19  

từ 9/03 đến hết 15/03) 

 

Câu 1. Thành tựu đánh dấu nền KHKT Xô viết có bước phát  triển vượt bậc 

trong thời kỳ 1945-1950 là : 

A. Chế tạo  thành công bom nguyên tử. B. Đưa người vào vũ trụ. 

C. Đưa người đầu tiên lên mặt trăng D. Chế tạo tàu ngầm nguyên tử. 

Câu 2. Câu nào nói không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô ? 

A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.  

B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới. 

C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.             

D. Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu. 

Câu 3. Liên Xô đưa người đầu tiên vào vũ trụ vào năm: 

A. 1945   B. 1961   C. 1949  D. 1957 

Câu 4. Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới hai 

chú trọng vào  
A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ. B. Phát triển nền kinh tế nông nghiệp. 

C. Ưu tiên phát triển nền công nghiệp nặng.D. Phát triển nền kinh tế thương nghiệp. 

Câu 5. Lĩnh vực nào được coi là trọng tâm trong đường lối cải cách mở cửa ở 

Trung Quốc từ 1978 ? 
A. Chính trị  B. Kinh tế 

C. Văn hóa giáo dục  D. Khoa học kỹ thuật 

Câu 6. Tại sao gọi là “Năm Châu Phi” 
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi.  

B. Năm Ai Cập giành độc lập. 

C. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập.  

D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập. 

Câu 7. Nước nào sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-2000) tốc độ tăng trưởng 

kinh tế cao nhất thế giới? 
A. Mĩ  B. Trung Quốc   C. Pháp   D. Nhật Bản 

Câu 8. Điều kiện khách quan nào sau đây tạo thuận lợi cho các dân tộc Đông 

Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai  
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng Đông Nam Á.          

B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.  

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.            

D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.  

Câu 9. Quốc gia nào dưới đây được coi như “Một ngọn cờ tiên phong đi hàng 

đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ-Latinh sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai?  

A. Cu-ba  B. Ni-ca-ra-goa   C. Bô-li-vi-a  D. Chi-lê  



Câu 10. Lãnh đạo cuộc cách mạng ở Cu-ba giành thắng lợi vào ngày 1-1-1959 

là :  

A. Nen-xơn Man-đe-la   B. Phi-đen Cát-xtơ-rô   

C. Gooc-ba-chôp    D. Mao Trạch Đông  

Câu 11. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở đâu ? 

A. Gia-các –ta     B. Ma-ni-la  

C. Băng Cốc      D. Cua-la-lăm-pơ  

Câu 12. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian: 

A. 7/1994     B. 4/1994 

C. 7/1995     D. 7/1996 

Câu 13. Hãy cho biết mục tiêu của tổ chức ASEAN là gì? 

A. Giữ gìn hòa bình, an ninh các nước thành viên,củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, 

giúp đỡ giữa các nước XHCN. 

B. Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN. 

C. Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì  hòa 

bình và ổn định khu vực. 

D. Liên minh với nhau để mở rộng thế lực. 

Câu 14. Năm 1994, ASEAN lập Diễn đàn khu vực (ARF) nhằm mục đích gì? 

A. Hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.   

B. Hợp tác với các nước ở Châu Á.  

C. Hợp tác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.   

D. Tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển 

Đông Nam Á. 

Câu 15. Tháng 9-1954, Mĩ, Anh, Pháp đã cùng nhau thành lập tổ chức nào tại 

Đông Nam Á  

A. Tổ chức hỗ trợ kinh tế S.E.V   B. Khối quân sự NATO 

C. Tổ chức tương trợ Vac-sa-va   D. Khối quân sự SEATO  

Câu 16. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là: 

A. Nen-Xơn Man-đê-la    B. Kô-phi An-nan     

C. Phi-đen Ca-xrơ-rô        D. Mác-tin Lu-thơ King 

Câu 17. “Phong trào 26-7” do Phi-đen thành lập ở đâu? 

A. Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra    B. Mê-hi-cô 

 C. Môn-ca-đa      D. La-ha-ba-na. 

Câu 18. Hiện nay còn bộ phận nào của Trung quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự 

kiểm soát của nước này? 

A. Hồng Kông      B. Ma Cao 

 C. Đài Loan      D. Tây Tạng  

Câu 19. Nội dung nào sau đây không thuộc đường lối cải cách mở cửa của 

Trung Quốc. 

A. Tiến hành cải cách và mở cửa.   

B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 

C. Thực hiện đường lối 3 ngọn cờ hồng.    

D. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang nền kinh tế thị trường XHCN. 

Câu 20. Nội dung nào không phản ánh đúng khó khan của các nước châu Phi cuối 

những năm 80 của thế kỷ XX. 

A. Các nước châu Phi ổn định và phát triển.  

B. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu. 

C. Tình trạng nghèo đói nợ nần chồng chất.  



D. Châu Phi vẫn trong tình trạng nghèo đói lạc hậu. 

Câu 21. Sau cách mạng Cuba (1959) một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mỹ 

la-tinh dưới hình thức nào?  

A. Bãi công của công nhân.   B. Nổi dậy của nông dân. 

 C. Đấu tranh vũ trang.    D. Đấu tranh nghị viện. 

Câu 22. Sự kiện nào đánh dấu Cuba chính thức bước vào thời kỳ xây dựng 

CNXH ? 

A. Chế độ Batixta bi lật đổ (1/1/1959)   

B. Chính phủ Phi đen tiến hành cuộc cải cách dân chủ. 

C. Sau chiến thắng tại bãi biển Hi-rôn (4/1961)  

D. Phi đen catorô lên nắm chính quyền . 

Câu 23. Mỹ biến khu vực Mỹ la tinh thành sân sau nhằm . 

A. Mở rộng lãnh thổ.  B. Giúp các nước Mỹ latinh phát triển kinh tế, chính trị.  

C. Bành trướng thế lực.  D. Biến các nước Mỹ la tinh lệ thộc vào Mỹ.  

Câu 24. Thách thức khi Việt nam gia nhập ASEAN là 

A. Học hỏi tiếp thu những thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến   

B. Tiếp thu nền văn hóa đa dạng trong khu vực. 

C. Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc, hòa nhập sẽ hòa tan .  

D. Tranh thủ sự giúp dỡ vật chất của các nước . 

Câu 25. Cuối những năm 70 của thế kỷ XX chủ nghĩa thực dân tồn tại ở châu 

Phi dưới hình thức nào ? 

A. Chủ nghĩa phát xít. B. Chủ nghĩa thực dân cũ. 

C. Chế độ phân biệt chủng tộc Apác thai. D. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.  

Câu 26. Sau chiến tranh Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm đóng ? 
A. Quân đội Liên Xô    B. Quân Anh  

C. Quân Mĩ      D. Quân Pháp 

Câu  27. Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế -tài chính của thế  

giới vào thời gian nào ? 

A. Từ những năm 50 của thế kỉ XX.  B. Những năm 60 của thế  kỉ XX. 

C. Những năm 70  của thế  kỉ XX.  D. Những năm đầu của thế  kỉ XX. 

Câu 28. Hội nghị nào quyết định Cộng đồng châu Âu mang tên gọi mới là 

Liên minh châu Âu ? 
A. Hội nghị Pa-ri                                             B. Hội nghị Ma-a-xtơ-rích                   

C. Hội nghị Bec-lin                                         D. Hội nghị Rô-ma  

Câu 29. Những người đứng đầu của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tham gia 

Hội nghị I-an-ta (2/1945) là : 

A. Xta-lin, Ru-dơ-ven, Sơc-sin  B. Sơc-sin, Ru-dơ-ven, Mao Trạch Đông 

C. Ru-dơ-ven, Sơc-sin, Lê-nin.  D. Sơc-sin, Xta-lin, Nen –xơn Man-đê-

la.                                   

Câu 30. Xu thế chung nổi bật nhất của thế giới ngày nay là gì? 

A. Đối đầu. 

B. Xu thế hoà bình và ổn định , hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế. 

C. Chạy đua vũ trang.  

D. Hình thành trật tự  “đơn cực”. 

Câu  31. Từ sau năm 1945 ,trong khoa học cơ bản con người đạt những 

phát minh cơ bản ở các lĩnh vực nào ? 

A. Lịch sử , Văn học, Toán học, Vật lí   

B. Toán học, Hoá học, Địa lí ,Văn học  



C. Toán học, Vật Lí, Hoá học, Sinh học   

D. Văn học, Nghệ thuật, Lịch sử, Sinh học  

Câu 32. Đặc điểm bao trùm nhất lịch sử thế giới sau năm 1945 đến năm 

1991 là gì ? 
A. Thế giới hình thành thế một cực của Mĩ . 

B. Thế giới chia thành hai phe: Tư bản chủ nghĩa và Phe Xã hội chủ nghĩa  do hai 

siêu cường quốc Mĩ  và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. 

C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.  

D. Thế giới hình thành thế đa cực.  

Câu  33. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào? 

A. 1/8/1949  B. 1/10/1959  C. 1/8/1959  D. 1/10/1949  

Câu  34. Đặc điểm chung nổi bật của các nước Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai là:  

A. Nền kinh tế TBCN phát triển mạnh.      

B. Chế độ xã hội chủ nghĩa tồn tại ở tất cả các nước.  

C. Nhiều cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo xảy ra.   

D. Cao trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ. 

Câu  35. Tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là  
A. Bị tàn phá và thiệt hại nặng nề. 

B. Phụ thuộc chặt chẽ các nước Châu Âu.  

C. Thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh. 

D . Khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh. 

Câu  36.  Hãy cho biết cơ hội mới để kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng 

“thần kỳ” sau chiến tranh?  

A. Nhận được viện trợ kinh tế của Mĩ.  

B. Khi Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam.  

C. Khi Mĩ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc. 

D. Mĩ tiến hành chiến tranh chống Cu Ba. 

Câu 37. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương viết tắt là  

A. SEV   B. ARF   C. NATO   D. SNG  

Câu 38. Tình trạng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa trong 

thời kì Chiến tranh lạnh là: 

A. Mâu thuẫn, đối đầu gay gắt.  

B. Thành lập các khối quân để đối đầu.  

C. Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp.  

D. Căng thẳng, nguy cơ bùng nổ chiến tranh.  

Câu 39. Những thành tựu kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX là  

A. Máy tự động     B. Máy tính điện tử  

C. Hệ thống máy tự động    D. Điện thoại di động  

Câu 40. Tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ 

A-pác-thai là: 

A. Đảng cộng sản Nam Phi.       B. Đại hội dân tộc Phi (ANC). 

C. Đảng Dân chủ Nam Phi.   D. Liên minh châu Phi. 

---------- Hết ---------- 

 


