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200 CÂU HỎI CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ”

1.Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?

A. 1904 B. 1905 C. 1906 D. 1908

2.Cha của Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, mất năm 1929, quê ở làng Kim Liên (thường
gọi là làng Sen) cùng thuộc xã Chung Cự, nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Ông
còn có tên là:

A. Nguyễn Sinh Hưng B. Nguyễn Sinh Huy
C. Nguyễn Sinh Hoàng D. Nguyễn Sinh Hải

3. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước,Bác Hồ về nước vào ngày tháng năm nào?

A. 28/1/1940 B. 18/1/1941 C. 28/1/1941 D. 28/1/1942

4.Bạn hãy cho biết nhạc sĩ nào là tác giả của bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”?

A.
Nguyễn Đức
Toàn B.

Nguyễn Tài
Tuệ C.

Nguyễn Đình
Phúc D. Đỗ Nhuận

5.Từ năm 1905 đến 1909 Nguyễn Tất Thành đã học qua các trường học này, ngoại trừ:
A. Trường tiểu học Pháp - bản xứ ở Vinh B. Trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba
C. Trường Quốc học Huế. D. Trường Hậu bổ
6.Trước tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã tham gia những hoạt động yêu nước nào ở tỉnh
Thừa Thiên Huế?

A.

Phong trào đấu
tranh của công
nhân. B.

Phong trào đấu
tranh của học
sinh sinh viên C.

biểu tình
chống thuế của
nông dân. D.

Phong trào đấu
tranh đòi tự do
dân chủ

7.Quyển sách “Đường Kách mệnh” được xuất bản lần đầu tại:

A. Quảng Châu B. Maxcơva C. Paris D. Hong Kong

8. Trong thời gian ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

A.
Phụ bếp, cào
tuyết B.

Thợ ảnh, làm
bánh C. Đốt lò, bán báo D.

Tất cả các
công việc trên

9. Quốc tế ca (tiếng Pháp: L'Internationale) là bài ca nổi tiếng nhất của những người theo chủ nghĩa
xã hội và là một trong những bài hát được nhiều người biết đến nhất trên thế giới. Ở Việt nam, bài
thơ Quốc tế được Bác Hồ phỏng dịch và in trên một số báo của tổ chức Thanh niên cách mạng đồng
chí hội vào năm 1927 theo dạng thơ nào sau đây?

A. Lục bát B.
Thất ngôn bát
cú C. Tự do D. Vè.

10. “Dĩ bất biến ứng vạn biến.” là câu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng ngày
31-5-1946 trước khi đi Pháp dự Sự kiện gì?

A.
Hiệp định sơ
bộ Pháp-Việt B.

Hội nghị
Genève C.

Hội nghị
Versailles D.

Hội nghị
Fontainebleau

11. Tháng 9/1944 Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước sau thời gian bị chính quyền nào giam giữ?
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A.
Anh

B.
Pháp

C.
Tưởng Giới
Thạch D. Mỹ

12. Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội cách mạng thanh niên Việt Nam, Hội đã tuyển
chọn được 8 thiếu niên sang Quảng Châu để đào tạo. Khi sang Quảng Châu các thiếu niên đó
mang họ gì?

A. Tống B. Lý C. Hồ D. Lê

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa I đã bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa vào năm nào?

A. 1945 B. 1946 C. 1947 D. 1948

14. "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" Câu nói trên
được Bác nói vào sáng ngày 19/9/1954 tại cửa Đền Giếng trong khu di tích Đền Hùng thuộc núi
Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thau, tỉnh Phú Thọ trước cán bộ đơn vị nào?

A.
Đại đoàn Đồng
Bằng B.

Đại đoàn Vinh
Quang C.

Đại đoàn Quân
Tiên Phong D.

Đại đoàn
Chiến Thắng

15. Nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

A.

Lời kêu gọi
toàn quốc
kháng chiến B.

Tuyên ngôn
độc lập C.

Thư gửi đồng
bào Nam bộ D. Dichúc

16. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ mấy của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Uỷ
viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam?

A. II B. III C. IV D. V

17. Năm 1940, quân Nhật kéo vào Đông dương, thực dân Pháp đầu hàng và làm tay sai cho phát xít
Nhật. Tháng 5 năm 1941, tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8, theo
đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít Pháp Nhật ra
đời với tên gọi :

A.

Mặt trận Dân
tộc thống nhất
phản đế Đông
Dương B.

Hội Liên hiệp
Quốc dân Việt
Nam C.

Việt Nam độc
lập đồng minh.

D.
Mặt trận Liên
Việt.

18. Ngày 18-6-1919, thay mặt Hội Những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi
tới Hội nghị Vécxây (Versailles) bản yêu sách của nhân dân An Nam. Bản yêu sách gồm mấy
điểm?

A. 6 B. 8 C. 16 D. 18

19. Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc trở lại Trung Quốc, đến công tác tại văn phòng Bát Lộ quân Diên
An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc với bí danh là: .

A. Tống Văn Sơ B. Lý Thụy C. Hồ Quang. D. Hồ Chí Minh

20. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Đại hội quốc dân tại  Tuyên Quang cử
ra Ủy ban dân tộc giải phóng tức Chính phủ lâm thời, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Hãy cho biết
địa điểm cụ thể diễn ra Đại hội:
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A.
Đình  Tân
Trào B.

Đình Hồng
Thái C. Lán Nà Lừa D. Hang Bòng

21. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925,
cơ quan ngôn luận của hội là tờ báo:

A. Dân Chúng B. . Búa liềm C. Thanh Niên. D. Lao động
22. Tác phẩm Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh là tập thơ:

A.
Bằng chữ
Quốc ngữ B.

Bằng chữ
Latin C. Bằng chữ Nôm D. Bằng chữ Hán

23. Bạn hãy cho biết câu: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” được viết
trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Đời sống mới B.
Lịch sử nước
ta C.

Sửa đổi lề lối
làm việc D.

Việt Bắc anh
dũng

24. Sinh thời Bác Hồ đã đặt tên riêng cho một số đồng chí cán bộ giúp việc. Theo bạn, những tên nào
đúng:

A.
Trường, Kỳ,
Kháng, Chiến B.

Nhất, Định,
Thắng, Lợi C.

Cần, Kiệm,
Liêm, Chính D.

Tất cả các tên
trên.

25. Năm 1946, vào dịp Hồ Chủ tịch sang Pa-ri làm khách mời của Chính phủ Pháp, có một người đỗ
4 bằng ưu Đại học (Tổng hợp, Cầu đường, Điện và Hàng không) đang là kỹ sư trưởng lương
tháng 22 lạng vàng tại công ty chế tạo máy bay Pháp đã xin theo Bác về nước phục vụ kháng
chiến. Về Hà Nội, lên chiến khu, Bác đổi tên ông thành Trần Đại Nghĩa.Tên thật của ông là:

A.
Tạ Quang Bửu

B.
Phạm Quang
Lễ. C.

Tạ Quang
Chiến D.

Nguyễn Quang
Sáng

26. Người họa sĩ đã vẽ bức tranh Bác Hồ và 3 thiếu nhi Trung Nam Bắc bằng chính máu của mình
và ông đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong bức thư ông gọi Chủ tịch bằng Cha)
bày tỏ khát vọng hoà bình và giải phóng dân tộc.

A. Nguyễn Sáng B.
Nguyễn Phan
Chánh C.

Diệp Minh
Châu D. Trần Văn Cẩn

27. Năm 1946, Chính phủ ta cử một đoàn hội đàm gồm 12 thành viên sang Pháp dự Hội nghị
Fontainebleau.Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc này sang Pháp với tư cách:

A.
Trưởng phái
đoàn hội đàm B.

Thành viên
đoàn hội đàm C.

Thượng khách
của hội nghị.

D.

Thượng khách
của chính phủ
Pháp

28. Ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba nước ngoài đã đặt bước chân đầu tiên
trở về với Tổ quốc. Nơi đón Người trở về là mảnh đất bên cột mốc số mấy trên biên giới Việt-
Trung:

A. 105 B. 108 C. 115 D. 118

29. Câu thơ:"Nay ở trong thơ nên có thép / Nhà thơ cũng phải biết xung phong" trong bài thơ nào?

A.
Không ngủ
được B.

Cảm tưởng đọc
Thiên gia thi C. Ngắm trăng D. Cảnh khuya

30. 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng được Bác viết vào dịp nào?
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A.
Tết nguyên
đán 1946 B.

lễ khai giảng đầu
tiên của nước
Việt Nam Dân
chủ cộng hòa C.

10 năm
ngày thành
lập Đội D.

20 năm ngày
thành lập Đội

31. Nguyễn Ái Quốc đổi tên thành Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

A. 13/8/1940 B. 13/8/1941 C. 13/8/1942 D. 13/8/1945

32. Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản vào năm nào?. 16 D. 928

A. 1926 B. 1927 C. 1928 D. 1930

33. Lời dạy "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Mà phải
tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà?" Bác đã nói ở Lễ khai mạc trường Đại học nào?

A.
Đại học Quốc
gia Việt Nam B.

Đại học
Chuyên nghiệp
Bách khoa C.

Trường Đại
học nhân dân
Việt Nam D.

Đại học Quốc
dân Việt Nam

34. Ở Việt Nam dân tộc nào lấy họ “Hồ” làm họ của mình?

A.
Bru Vân
Kiều B. Cho-ro C. Co-tu D. Xu-đăng

35. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được chủ tịch Hồ Chí Minh viết ở đâu?.

A.
Hàng Ngang –
Hà Nội B.

Sơn Dương –
Tuyên quang C.

Vạn Phúc- Hà
Đông D.

Pác Bó- Cao
Bằng

36. Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?

A.
Đại hội Quốc
tế Nông dân B.

Đại hội Quốc
tế Thanh niên C.

Đại hội Quốc
tế Cộng sản D.

Tất cả các tên
trên.

37. Đoạn trích "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song
chân lý đó không bao giờ thay đổi" trong nội dung bài viết nào của Bác?

A.

Thư gửi đồng
bào Nam bộ”
năm 1946 B.

Tuyên ngôn
độc lập “năm
1945 C.

Lời kêu gọi
toàn quốc
khángchiến
1946 D.

Lời kêu gọi
thanh niên
Nam bộ  1946

38. Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng Tết trồng cây với hai câu thơ: "Mùa xuân là tết trồng cây/
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" vào năm nào?

A. 1958 B. 1959 C. 1960 D. 1961

39. Hồ Chí Minh viết: " [...........] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở
đầu một thời đại mới trong lịch sử". Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên.

A.
Cách mạng tư
sản Pháp B.

Cách mạng
tháng Mười C.

Cách mạng
Tân Hợi D.

Cách mạng
tháng Tám

40. Tháng 5/1941 Đảng ta đã họp Hội nghị Trung ương lần thứ 8 dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc. Bạn hãy cho biết Hội nghị đã được diễn ra ở đâu trong các địa danh dưới đây?
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A.
Pác Bó, Cao
Bằng B.

Tân Trào,
Tuyên Quang C.

Đại Từ- Thái
Nguyên D.

Chiến khu
Trần Hưng
Đạo

41. Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Thường thức chính trị" với bút danh gì?

A. X.Y.Z B. Đ.X C. Hồ Chí Minh D. Q.Th

42. Bạn hãy cho biết câu thơ dưới đây là ở trong tác phẩm nào của Nhà thơ Tố Hữu:
“Bác Hồ đó màu áo nâu giản dị
Màu quê hương bền bỉ đậm đà

Ta bên Người - Người toả sáng trong ta
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”.

A. Việt Bắc B.
Sáng Tháng
Năm C. Bác ơi D. Ta đi tới

43. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu năm nào?

A. 1921 B. 1922 C. 1923 D. 1924

44. "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".
Đoạn trích trên trong bài viết "Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp
đến”của Bác Hồ. Hãy cho biết đó là Tết năm nào?

A. 1945 B. 1946 C. 1947 D. 1954

45. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh vào
ngày tháng năm nào?

A. 2/3/1944 B. 5/9/1944 C. 5 / 9 /1945 D. 2/3/1946

46. Trên đường vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh, Phan
Thiết trong thời gian nào?

A.
Tháng 10 năm
1909 B.

Tháng 10 năm
1910 C.

Tháng 10 năm
1911 D.

Tháng 10 năm
1912

47. Ngày 13-9-1943, Hồ chí Minh được chính quyền Tưởng Giới Thạch thả tự do tại địa phương
nào?

A. Trịnh Châu B. Liễu Châu C. Tô Châu D. Quảng Châu
48. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một

động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc:

A.
Sô vanh nước
lớn B. Hẹp hòi C. Cực đoan D. Chân chính

49. Quan điểm : "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" được Hồ Chí Minh trình bày trong tác phẩm nào?

A.
Sách lược vắn
tắt của Đảng B.

Báo cáo chính
trị tại Đại hội
II của Đảng C.

Bài nói tại lễ
kỷ niệm 30
năm ngày
thành lập Đảng D.

Diễn văn khai
mạc Đại hội III
của Đảng Lao
động Việt Nam
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50. Bác Hồ viết bản di chúc đầu tiên vào năm nào

A. 1965 B. 1966 C. 1967 D. 1968

51. Năm 1895,  Nguyễn Sinh Cung cùng với gia đình chuyển vào …. lần thứ nhất

A. Vinh B. Huế C. Hà Tĩnh D. Đồng Hới
52. Khoảng tháng 6-1909, Nguyễn Tất Thành rời Trường Quốc học Huế theo cha vào tỉnh nào khi

ông được bổ nhiệm chức Tri huyện Bình Khê?

A. Bình Định B. Bình Thuận C. Thái Bình D. Quảng Bình

53. Cho biết tên địa phương đầu tiên Bác đặt chân đến khi trở về nước sau 30 năm bôn ba nước
ngoài?

A.
Định Hóa,
Tuyên Quang B.

PácBó, Cao
Bằng C.

Tân Trào,
Tuyên Quang D.

54. Quê ngoại  cũng là nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làng….. xã Chung Cự, tổng Lâm
Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

A. Hoàng liên B. Làng Sen C. Kim Liên D. Hoàng Trù

55. Tháng 2-1911, Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết đi đâu?

A. Vinh B. Huế C. Sài Gòn. D. Qui Nhơn
56. Bạn hãy cho biết, sau khi lên tàu Đô đốc Latusơ Tơrêvin tại Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã làm

những công việc gì sau đây?

A. thuỷ thủ. B. Phụ bếp C. Thợ máy D. Tạp vụ
57. Buổi tối ngày 20-3-1951, ở Nà Cù, thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, Bác tặng bài thơ trên

cho đơn vị nào:

Không có việc gì khó,

Chỉ sự lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.

A. Bộ đội B. Công an C.
thanh niên
xung phong D. Dân công

58. Bạn hãy cho nhạc sĩ nào là tác giả của bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”?

A.
Nguyễn Đức
Toàn B.

Trần Kiết
Tường C.

Nguyễn Đình
Phúc D. Đỗ Nhuận

59. Vào năm 1987, tại Paris đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của
Việt Nam". Đó là khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ mấy?

A. 20 B. 22 C. 24 D. 26
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60. Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông
Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt
Minh).Hãy cho biết đâu là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mấy?

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

61. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một
số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì
quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng
hơn, to đẹp hơn”

A.
Tuyên ngôn
độc lập B.

Lời kêu gọi
chống Mỹ, cứu
nước C.

Lời kêu gọi
toàn quốc
kháng chiến D. Di chúc

62. Nơi Bác Hồ đã sống và làm việc từ ngày 21-5-1945 đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công.

A.
Hang Bòng
(Tuyên Quang) B.

Hang Cốc
Bó (Cao Bằng) C.

Lán Nà Lừa
(Tuyên Quang) D.

Võ Nhai, Thái
Nguyên

63. Từ khi trở về nước (1941) cho đến lúc qua đời (1969), Bác Hồ đã về thăm quê hương Nghệ An
bao nhiêu lần?

A. 2 lần B. 3 lần C. 4 lần D. 5 lần
64. Tờ báo cách mạng đầu tiên do Bác sáng lập là:

A. Cứu quốc B. Thanh niên C. Công nông. D. Le Paria

65. Sau khi nghe tin Lênin qua đời, Bác Hồ đã viết bài báo nào để tưởng niệm Lênin?

A.

Lênin và các
dân tộc thuộc
địa B.

Con đường dẫn
tôi đến chủ
nghĩa Mác -
Lênin C.

Nước Nga vĩ
đại D.

Lênin và các
dân tộc
phương Đông

66. Tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng, Bác Hồ lần đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành
Trung ương Đảng?

A. Đại hội I B. Đại hội II C. Đại hội III D. Đại hội IV

67. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày tháng năm nào?

A. 19/11/1946 B. 18/12/1946 C. 19/12/1946 D. 19/1/1947

68. D.X là bút danh của Bác dùng tại 51 tài liệu viết từ tháng 6 năm 1951 đến tháng 7 năm 1954,
trong chuyên mục gì trên báo Cứu quốc?

A. Xã luận B.
Thường thức
chính trị C. Giải đáp D. Chính luận

69. Ngày 13-8-1942, mang tên gọi mới là Hồ Chí Minh, với danh nghĩa là đại biểu Việt Nam độc lập
đồng minh và Phân bộ Quốc tế phản xâm lược của Việt Nam để tranh thủ sự viện trợ quốc tế,
Bác dời Cao Bằng  đi….

A. Hồng Kông B. Pháp C. Liên Xô D. Trung Quốc
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70. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm bao nhiêu tuổi?

A. 19 tuổi B. 20 tuổi C. 21 tuổi D. 24 tuổi
71. Lần đầu tiên Bác Hồ đến Liên Xô vào thời gian nào?,....

A.
Tháng 6 năm
1922 B.

Tháng 6 năm
1923 C.

Tháng 6 năm
1924 D.

Tháng 6 năm
1925

72. Bác Hồ dịch cuốn sách: “Lịch sử Đảng Cộng sản (b) Liên Xô” tại đâu?

A. Maxcơva B. Quảng Châu C. Pác Bó D. Hà Nội

73. Nguyễn Ái Quốc làm Trưởng tiểu ban Đông Dương thuộc Ban Nghiên cứu thuộc địa của …..,

A.
Đảng Cộng sản
Trung Quốc B.

Quốc tế Cộng
sản C.

Đảng Cộng sản
Pháp D.

Đảng Cộng sản
Liên Xô

74. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua nào sang Pháp?

A. Bảo Đại B. Khải Định C. Duy Tân D. Thành Thái

75. Ngày 22.12.1944, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng
quân được thành lập tại một khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo
thuộc tỉnh nào?

A. Lạng Sơn B. Tuyên Quang C. Thái Nguyên D. Cao Bằng.
76. “Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ đỏ sao vàng, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!” đoạn văn trên

trích ở văn kiện nào?.

A.

Thư kêu gọi
Tổng khởi
nghĩa B.

Tuyên ngôn
Độc lập C.

Lời kêu gọi
toàn quốc
kháng chiến D.

Thư gửi đồng
bào Nam Bộ

77. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản, nhưng do
Lênin ốm nặng, nên đại hội hoãn họp, vì vậy, Người tham gia lớp học ngắn hạn của

A.
Trường đại học
Công đoàn. B.

Trường đại học
Phương Đông. C.

Trường đại học
Cộng sản. D.

Trường đại học
Quốc tế.

78. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?

A.
Thượng Hải
(Trung Quốc) B.

Cao Bằng
(Việt Nam) C.

Hương Cảng
(Trung Quốc D.

Quảng Châu
(Trung Quốc)

79. Bạn cho biết câu thơ sau đây của Bác Hồ  đọc nhân dịp nào?

“Quê hương nghĩa trọng tình cao
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”

A.

Lần đầu tiên
về nước vào
năm 1941 B.

Nhân dịp về
thăm quê lần
thứ nhất vào
năm 1957 C.

Nhân dịp về
thăm quê lần
thứ hai vào
năm 1961 D.

Nhân dịp gặp
ông Nguyễn
Sinh Khiêm,
năm 1946

80. Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội gì?

A. 20 năm B. 30 năm C. chung thân D. tử hình
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81. Theo Hồ Chí Minh, "giặc nội xâm" bao gồm những loại nào?

A. Tham ô B. Lãng phí. C. Quan liêu D. Cả a, b, c
82. Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?

A.
Bản án chế độ
thực dân Pháp B.

Đường cách
mệnh. C.

Tuyên ngôn
của Đảng
Cộng sản D.

Tuyên ngôn
độc lập.

83. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh

A.

Đảng cộng sản
Việt Nam là
một thành viên
của Mặt trận
dân tộc thống
nhất B.

Đảng cộng sản
Việt Nam là
lực lượng lãnh
đạo Mặt trận C.

Đảng cộng sản
Việt Nam vừa
là thành viên,
vừa là lực
lượng lãnh đạo
Mặt trận D. Cả a, b, c.

84. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
Nhà nước Việt Nam...

A.

Mang bản chất
giai cấp công
nhân B.

Có tính dân
tộc, tính nhân
dân sâu sắc C.

Có sự thống
nhất bản chất
giai cấp công
nhân với tính
nhân dân và
tính dân tộc. D.

Mang tính dân
tộc

85. Bác Hồ đã viết tác phẩm Đạo đức cách mạng dài 5760 từ, đăng trên tạp chí "Học tập" số tháng
12/1958, với bút danh là:

A. Trầm Lam B.
Trần Thắng
Lợi C. Trần Dân Tiên D. Trần Lực

86. Tại Đại hội Quốc tế Cộng sản thanh niên lần thứ IV tháng 6 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc giữ
cương vị gì trong quá trình tổ chức Đại hội?

A.

Tham gia
Đoàn thư ký
Đại hội. B.

Chủ tịch Đoàn
chủ tịch Đại
hội. C.

Uỷ viên Đoàn
chủ tịch lãnh
đạo Đại hội. D.

Đại biểu
Đại hội.

87. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào?

A. Tuyên Quang B. Hà giang C. Thái nguyên D. Cao Bằng
88. Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất,

độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Cho biết tên tác phẩm này.

A. Di chúc B.
Tuyên ngôn
độc lập. C.

Thư gửi đồng
bào Nam Bộ D.

Thỉnh nguyện
thư của dân tộc
An Nam

89. Chủ Tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu gì vào tháng
12/1946?

A.
Trung dũng
kiên cường B.

Thành đồng Tổ
quốc C.

Kháng chiến
anh dũng D.

Đi trước về
sau.
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90. Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, Hồ Chí Minh
nói: " Người người thi đuA. Ngành ngành thi đua. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua". Đại
hội đó được tổ chức thời gian nào?

A. 5/1951 B. 5/1952 C. 5/1953 D. 1954

91. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào?

A. 1922 B. 1923 C. 1924 D. 1925

92. Bạn hãy cho nhạc sĩ nào là tác giả của bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”

A.
Trương Quang
Lục B. Xuân Giao C. Phạm Tuyên D. Phong Nhã

93. Nguyễn Aí Quốc bắt đầu đến ở tại nhà số 9, ngõ Công poanh thuộc quận 17, Pa ri khi nào?

A. 7/1921 B. 7/1922 C. 7/1923 D. 7/1924

94. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

A.
Quản lý xã hội
bằng đạo đức B.

Tinh thần hiếu
học C.

Sự tu dưỡng
đạo đức cá
nhân D.

Tinh thần làm
việc

95. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống đoạn trích trong bức thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Bác
Hồ: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta".

A.
Chớp lấy thời
cơ B. đem sức ta C.

đoàn kết toàn
dân D.

dưới sự lãnh
đạo của Đảng

96. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?

A.
Nước được
độc lập B.

Dân được tự
do C.

Đồng bào ai
cũng có cơm
ăn, áo mặc,
được học hành D. Cả a, b, c

97. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc Việt Nam xuất hiện trong bài thơ nào dưới đây của Bác?

A. Cảnh khuya B. Học đánh cờ C.
Không ngủ
được D.

Mới ra tù tập
leo núi

98. Bạn hãy cho biết vào thời gian sau đây nào Đoàn ta được vinh dự mang tên “Đoàn Thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh”

A. 26/3/1941 B. 26/3/1941 C. 26/3/1976 D. 12/1976

99. Tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi, phát động phong trào nào với mục
tiêu “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì,
đều cần phải thi đua nhau”.Đó là phong trào gì?

A. Ba đảm đang B.
Thi đua ái
quốc C. Ba sẵn sàng D.

Thi đua lao
động

100. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về nước năm 1941. .Hình ảnh
nào cho thấy tình cảm của Bác với Tổ quốc ngay khi đặt chân tới biên giới Việt Nam?
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A.
Hôn nắm đất
Tổ quốc B.

Cất 1 nắm đất
Tổ Quốc C.

Nằm trên mặt
đất. D. Khóc.

101. Sau khi thân phụ đậu Phó bảng khoa thi hội Tân Sửu, Nguyễn Sinh Cung cùng gia đình
chuyển về sống ở quê nội và  được làm lễ  vào làng cho với tên mới là Nguyễn Tất Thành . Hãy
cho biết đó là năm nào?

A. Năm 1890 B. Năm 1900 C. Năm 1901 D. Năm 1911
102. Năm …., Nguyễn Sinh Cung cùng với gia đình chuyển vào Huế lần thứ nhất?

A. 1893 B. 1894 C. 1895 D. 1896

103. Bạn hãy cho nhạc sĩ nào là tác giả của bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”?

A.
Nguyễn Đức
Toàn B. Phạm Tuyên C.

Nguyễn Đình
Phúc D. Đỗ Nhuận

104. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm?

A. 25 năm B. 28 năm C. 30 năm D. 33 năm
105. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào

thời gian nào?

A. 4/1905 B. 4/1906 C. 4/1908 D. 4/1911

106. Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

A.

Trường tiểu
học Pháp -
Việt ở Vinh B.

Trường tiểu
học Đông Ba ở
Huế C.

Trường Quốc
học Huế D.

Trường Dục
Thanh ở Phan
Thiết

107. Ngày 13-4-1967, Bác Hồđã gửi thư khen và tặng 8 chữ vàng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi
bắn trúng” cho binh chủng :

A. Pháo binh B. Thiết giáp C. Đặc công D. Công binh

108. Tác phẩm “Vi hành” được Nguyễn Ái Quốc viết theo thể loại nào?

A. Nhật ký B. Thư C. Kịch D. Ký

109. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu?

A. Anh B. Trung Quốc C. Pháp D. Liên Xô

110. Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy trong dịp nào?

A.

Cuối  1924 rời
Liên Xô tới
Quảng Châu B.

Cuối  1924 rời
Liên Xô tới
Thái Lan C.

Cuối  1927 rời
Quảng Châu
tới Thái Lan D.

Cuối  1923 rời
Pháp tới Liên
Xô

111. Giai đoạn 1931 – 1933, Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam ở đâu?

A. Luân Đôn B. Paris C. Liễu châu D. Hương Cảng
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112. Bác Hồ tham gia Đảng Cộng sản Pháp năm nào? Tại đâu?

A.

30 tháng 12
năm 1920,
Tours B.

30 tháng 12
năm 1920,
Paris C.

30 tháng 10
năm 1920,
Tours D.

30 tháng 10
năm 1920,
Paris

113. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của
Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

A. Con Rồng tre B.
Đường kách
mệnh C.

Lênin và
Phương Đông D.

Bản án chế độ
thực dân Pháp

114. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Tôi chỉ có một sự ham muốn ham muốn tột bậc là ….cho
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo
mặc, ai cũng được học hành”.

A. làm sao B. phấn đấu C. cố gắng D. tìm cách

115. Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch
Ban Chấp hành Trung ương Đảng.Lúc này tên của Đảng là:

A.
Đảng Cộng sản
Đông Dương B.

Đảng Cộng sản
Việt Nam C.

Đảng Lao
động Việt Nam D.

Đảng Cộng sản
An Nam

116. Cuộc đi thăm chính thức đầu tiên với tư cách là nguyên thủ nước Việt Nam độc lập của Bác
Hồ tới quốc gia nào?

A. Trung Quốc B. Pháp C. Liên Xô D. Mỹ
117. Ngày 29-8, Bác Hồ bị nhà cầm quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giữ tại thị trấn

Túc Vinh (thuộc huyện Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc), Người bị giam giữ, đối xử tàn tệ, bị
giải qua hơn 30 nhà tù, thuộc 13 huyện của tỉnh Quảng Tây (như Thiên Bảo, Điền Đông, Quảng
Đức…trong thời gian:

A. 12 tháng B. 13 tháng C. 15 tháng D. 16 tháng

118. Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian
nào?

A. 6/5/1910 B. 3/6/1911 C. 5/6/1911 D. 5/6/1912

119. Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ?

A.

Lịch sử Đảng
Cộng sản
Pháp B.

Lịch sử Đảng
Cộng sản
Trung Quốc C.

Lịch sử Đảng
Cộng sản (b)
Liên Xô D.

Lịch sử Quốc
tế Cộng sản

120. Hồ Chí Minh qua đời vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày ….

A.
2 tháng
9 năm 1969 B.

3 tháng
9 năm 1969 C.

2 tháng
9 năm 1968 D.

2 tháng
9 năm 1970

121. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

A.
Bản chất cách
mạng B.

Bản chất khoa
học C.

Chủ nghĩa
nhân đạo triệt
để D.

Phương pháp
làm việc biện
chứng
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122. Tên phong trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động diễn ra ngay sau cách mạng Tháng Tám
năm 1945 nhằm xoá nạn mù chữ cho nhân dân?

A.
Nhân dân học
vụ B.

Bình dân học
vụ C. Diệt giặc dốt D. Diệt mù chữ

123. Cuối tháng 7 năm 1945, trong lúc đang bị ốm nặng, Bác đã nói với đồng chí Võ Nguyên
Giáp :"Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn
cũng phải cương quyết giành cho được độc lập".Cho biết địa điểm diễn ra câu nói đó:

A.

Đình Hồng
Thái( Tuyên
Quang) B.

lán Nà Lừa
( Tuyên
Quang) C.

Hang Cốc Bó
( Cao Bằng) D.

Đại Từ Thái
Nguyên)

124. Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khai mạc ngày 10/5/1941, tại
Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng), Bác Hồ tham gia Hội nghị với tư cách gì?

A.

người sáng lập
Đảng Cộng sản
Việt Nam B.

đại biểu của
Quốc tế Cộng
sản C.

đại biểu khách
mời D.

đại biểu chính
thức.

125. Trong năm 1950, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận để cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ
đạo và động viên bộ đội chiến đấu, Người đã có mặt trong chiến dịch nào?

A.
chiến dịch Việt
Bắc B.

chiến dịch
Tây Bắc C.

chiến dịch
Biên giới Thu
đông D.

chiến dịch
Điện Biên Phủ

126. Năm 1957, Bác Hồ trở về thăm quê hương sau hơn… năm xa cách:

A. 30 năm B. 40 năm C. 50 năm D. 60 năm
127. Hãy cho biết câu nói nổi tiếng của bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trích trong

văn kiện nào?.

A. Di chúc B.

Lời kêu gọi
chống Mỹ, cứu
nước C.

Tuyên ngôn
độc lập D.

Lời kêu gọi
Tổng khởi
nghĩa

128. Mồng 2 Tết Nguyên đán năm Ất Mùi (1955), trong buổi chúc tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch,
đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh thay mặt đồng bào Nam bộ dâng tặng Bác :

A. Cây  xoài B. Cây dừa C. Cây cam D. Cây vú sữa
129. Ý thức sâu sắc mục đích của việc học tập, nghiên cứu lịch sử để tuyên truyền, giác ngộ quần

chúng, từng bước đưa họ vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cuối năm 1941, Bác Hồ đã
viết cuốn “Lịch sử nước ta”. Ðây là tập diễn ca lịch sử gồm 208 câu thơ, phần kết có 30 mốc lịch
sử dân tộc quan trọng. Hãy cho biết tác phẩm được viết bằng dạng thơ gì?

A.
Thất ngôn bát
cú B. Lục bát C.

Song thất lục
bát D. Vè

130. Quan điểm: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền" được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện
nào?

A.

Chánh cương
vắn tắt của
Đảng B.

Báo cáo chính
trị tại Đại hội
II của Đảng C.

Diễn văn khai
mạc Đại hội
III của Đảng D. Di chúc



14

131. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Khi nói đến lịch sử của Đoàn, chúng ta nên đi ngược lên đến
năm 1925”. Theo bạn năm 1925 đã đánh dấu những mốc son gì trong lịch sử Đoàn?

A.

Nguyễn Ái
Quốc thành lập
Việt Nam
thanh niên
cách mạng
đồng chí hội B.

Nguyễn Ái
Quốc thành lập
Tâm Tâm Xã C.

Nguyễn Ái
Quốc thành lập
Việt nam cách
mạng Đảng D.

Nguyễn Ái
Quốc thành lập
Hội Liên hiệp
các dân tộc bị
áp bức

132. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc  đối với báo Le Paria ( Người cùng khổ) là gì?

A. Người sáng lập B. Chủ nhiệm C. Chủ bút D.
Cả 3 đáp án a,
b, c

133. Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, Hồ Chí
Minh nói: " Người người thi đua. Ngành ngành thi đua. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua".
Đại hội đó được tổ chức ở đâu?

A. Đông Bắc B. Tây Bắc C. Việt Bắc D. Thủ đô
134. Nguyễn Ái Quốc là cán bộ của Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản, được mời đến dự mít

tinh và nói chuyện tại Hồng trường (Mátxcơva) vào thời gian nào?

A. 1-5-1923 B. 1-5-1924 C. 1-5-1925 D. 1-5-1926

135. Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" là 1 văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh
là gì?

A. Trần Lực B.
Nguyễn Ái
Quốc C. Hồ Chí Minh D. T.H

136. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo
con đường nào?

A.
Cách mạng tư
sản B.

Cách mạng vô
sản C.

Cách mạng xã
hội chủ nghĩa D.

Cách mạng
Tân Hợi của
Tôn Trung Sơn

137. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

A. Con bạch tuộc B.
Con chim diều
hâu C. Con đỉa hai vòi D. Con cá mâp

138. Vào năm nào, khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris đã thông qua Nghị quyết
24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là "Anh hùng
giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam"?.

A. 1987 B. 1988 C. 1989 D. 1990

139. Vấn đề nào sau đây là cốt lõi xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh ?

A.

Phát huy chủ
nghĩa yêu
nước, tinh thần
dân tộc B.

Giải phóng dân
tộc, xây dựng
tổ quốc giàu
mạnh C.

Tư tưởng độc
lập dân tộc gắn
liền với CNXH D.

Tư tưởng dựa
vào dân, coi
quần chúng
nhân dân là
người sáng tạo
ra lịch sử
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140. “Luận cương của V.I.Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao.
Tôi  vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói
trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta,
đây là con đường giải phóng của chúng ta.” Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?

A.
Luân Đôn,
Anh B.

Quảng châu,
Trung Quốc C.

Maxcơva, Liên
Xô D. Paris, Pháp

141. Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là:   .

A.

Giữ vững nền
độc lập dân tộc
và tự do B.

Thực hiện triệt
để cuộc cách
mạng dân tộc
dân chủ nhân
dân C.

Thục hiện mục
tiêu độc lập
dân tộc gắn
liền với chủ
nghĩa xã hội D.

Hội nhập với
nền kinh tế thế
giới

142. Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt giam với ý định trao cho
chính quyền Pháp ở Đông Dương. Lúc đó bác Hồ mang tên là :

A. Lý Thụy B. Tống Văn Sơ C. Chen Vang D.
Vương Đạt
Nhân

143. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao  lá cờ Quyết chiến quyết thắng cho quân đội ta trong thời gian
nào?

A.
Thành lập
Quân đội B.

Giải phóng
Thủ đô C.

chiến dịch
Điện Biên Phủ D.

Chiến dịch
Biên Giới

144. Nội dung đào tạo giáo dục con người theo Hồ Chí Minh cần phải như thế nào?

A.

Chỉ cần quan
tâm đến
chuyên môn B.

Toàn diện cả
đức, trí, thể,
mỹ C.

Phát triển tài
năng là chủ
yếu D.

Tập trung vào
giáo dục đạo
đức

145. Hôn nắm đất Tổ quốc là hành động của Bác Hồ trong dịp nào?

A.

Lần đầu về
thăm quê sau
50 năm xa
cách B.

Về nước sau
khi bị cầm tù
tại Trung Quốc C.

Lần đầu về
nước sau 30
năm bôn ba
nước ngoài D.

Về thăm Đền
Hùng

146. Hãy cho biết đoạn văn sau được Bác Hồ viết nhân dịp nào?

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang
để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học
tập của các em”.

A.

ngày khai
trường đầu tiên
của nước Việt
Nam độc lập B.

Khai giảng
trường đại học
Nhân dân Việt
Nam C.

Nói chuyện tại
Đại hội Liên
hoan Thanh
niên toàn quốc D.

Bác Hồ về
thăm trường
Chu Văn An

147. Năm 1946 Bác Hồ phát động toàn dân hưởng ứng phong trào……., gửi áo ấm cho các chiến
sĩ ngoài mặt trận .

A.
Áo ấm mùa
đông B.

Áo ấm sa
trường C.

Mùa đông
chiến binh D.

Mùa đông binh
sĩ

148. “Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau
thương này thật là vô hạn ! Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch -
Người anh hùng dân tộc vĩ đại. Và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non
sông đất nước ta...” Đó là điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do
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Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc tại lễ truy điệu Hồ Chủ tịch. Cho biết tên  người khởi thảo văn kiện
lịch sử  làm rung động triệu triệu con tim này?

A. Việt Phương B. Vũ Kỳ C. Trần Quỳnh D. Đống Ngạc
149. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có cái gì? Chọn phương

án đúng

A.
Khoa học - kỹ
thuật tiên tiến B.

Kinh tế phát
triển C.

Những con
người xã hội
chủ nghĩa D. Dân trí cao

150. Trong văn kiện nào Hồ Chí Minh đã căn dặn toàn Đảng và toàn dân ta: Đầu tiên là công việc
đối với con người

A.

Báo cáo chính
trị tại Đại hội
lần thứ 3 của
Đảng B.

Phát biểu tại
kỳ họp thứ
nhất, quốc hội
khoá II C.

Nâng cao đạo
đức cách
mạng, quét
sạch chủ nghĩa
cá nhân D. Di chúc

151. Trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc nào là nhân tố “đã
thúc giục Hồ Chí Minh ra đi tìm tòi, học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu tư
tưởng cách mạng và văn hóa của Hồ Chí Minh”?
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại
c. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam
d. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

152. Trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc nào được xác định :
« là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh »

a. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin
d. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

153. Tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ yếu tố nào ?

a. Từ sự tiếp biến truyền thống văn hóa, tư tưởng của dân tộc
b. Từ sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
c. Từ sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam
d. Cả a, b, c đều đúng.

154. Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời trong bối cảnh nào ?

a. CNTB trên thế giới chuyển sang giai đoạn ĐQCN. Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi ; Các
nước thuộc địa đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
b. Quốc tế Cộng sản ra đời dẫn dắt phong trào cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc.
c. Cuộc đấu tranh giải phóng của Việt Nam đến đầu thế kỷ XX thất bại.
d. Cả a, b, c đều đúng.

155. Những yếu tố chủ quan nào của Hồ Chí Minh quyết định hình thành tư tưởng của Hồ Chí
Minh ?

a. Tư duy độc lập tự chủ và đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt.
b. Tri thức uyên bác và kinh nghiệm phong phú về cách mạng thế giới
c. Có trái tim yêu nước nhiệt thành
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d. Cả a, b, c đều đúng.
156. Những giá trị nào trong văn hóa dân tộc được Hồ Chí Minh tiếp biến trong quá trình hình

thành tư tưởng của Hồ Chí Minh ?

a. Chủ nghĩa yêu nước và ý chí đấu tranh cho độc lập dân tộc
b. Tinh thần nhân nghĩa, đại đoàn kết dân tộc, cố kết cộng đồng
c. Tinh thần lạc quan yêu đời, vượt khó đi lên; Cần cù, dũng cảm và hiếu học, sẵn sàng mở cửa
đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại.
d. Cả a, b, c đều đúng.

157. Trong Tuyên ngôn độc lập đọc trước toàn thể quốc dân và thế giới vào ngày 2/9/1945. Hồ
Chí Minh viết « suy rộng ra, câu nói ấy có nghĩa là : Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra
bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do ». Ở luận điểm
này, Hồ Chí Minh đã tiếp thu giá trị của nền văn hóa nào ?

a. Văn hóa Phương Tây
b. Văn hóa Phương Đông
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin
d. Văn hóa Việt Nam

158. Hồ Chí Minh tiếp biến yếu tố nào trong văn hóa loài người trong quá trình hình thành tư
tưởng của mình ?

a. Những giá trị văn hóa phương Đông như trong Nho giáo, Phật giáo… tư tưởng Tôn Trung
Sơn…
b. Những giá trị trong văn hóa phương Tây như tinh thần nhân ái, bác ái, tự do, bình đẳng dân
chủ, quyền con người.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin
d. Cả a, b, c.

159. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
được thể hiện ở nội dung nào?

a. Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng.
b. Giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và nghề nghiệp.
c. Giáo dục, bồi dưỡng chính trị, nếp sống mới và thể chất.
d. Cả a, b, c.

160. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc Hồ Chí Minh xác định rõ tính chất của nền văn hóa mới
Việt Nam?
a. Định hướng xây dựng nền văn hóa mới xuyên suốt quá trình cách mạng cho tới ngày nay.
b. Định hướng cho xây dựng văn hóa mới ở mỗi thời kỳ tương ứng: thời kỳ cách mạng, thời kỳ
kháng chiến, thời kỳ miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội
c. Đinh hướng cho Đảng ta lãnh đạo xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam khi Hồ Chí Minh cùng
Đảng lãnh đạo cách mạng nước ta.
d. Cả a, b, c.

161. Phẩm chất đạo đức nào được Hồ Chí Minh nói cho cán bộ, đảng viên nhiều nhất?
a. Trung với nước, hiếu với dân
b. Yêu thương, quý trọng con người
c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
d. Tinh thần quốc tế trong sang, thủy chung

162. Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Hồ Chí Minh nói: “Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người
ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ, bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung
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tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích” Theo suy nghĩ của bạn, Hồ Chí Minh khuyên
chúng ta điều gì?

a. Nên siêng làm
b. Nên tiết kiệm
c. Nên làm gương
d. Nên gần dân

163. Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là
gì?

a. Lòng nhân ái
b. Chủ nghĩa yêu nước
c. Tinh thần hiếu học
d. Lao động cần cù, sang tạo

164. Trong nhiều bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh đã nêu và phân tích năm đức tính chủ yếu của
người cách mạng, đó là đức tính nào?

a. Nhân-Nghĩa-Trí-Dũng-Liêm
b. Nhân-Nghĩa-Trí-Dũng-Tín
c. Cần-Kiệm-Liêm-Chính-Dũng.
d. Cần-Kiệm- Chính-Dũng-Liêm

165. Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có những mặt nào?

a. Tốt-Xấu, Thiện-Ác
b. Có mặt tốt
c. Có mặt xấu
d. Tốt-Thiện; Xấu-Ác

166. Hồ Chí Minh viết: “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà,
không nể nang, không them bớt. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng
những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”
a. Cách thức tự phê bình và phê bình
b. Mục đích của tự phê bình
c. Mục đích của phê bình
d. Tất cả a, b, c đều sai.

167. “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách
mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Quan điểm
này trong tác phẩm nào, của ai?
a. Tác phẩm “Đường Cách Mệnh” của Hồ Chí Minh
b. Tác phẩm “Làm gì” của Lê-nin
c. Tuyên ngôn Đảng cộng sản của Ăng-ghen.
d. Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

168. Câu nói nào là đúng trong tác phẩm “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống
bệnh quan liêu” của Hồ Chí Minh?
a. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ.
b. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng
c. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là tiến bộ
d. Cả a, b, c đều đúng.

169. Câu nói nào là đúng trong tác phẩm “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống
bệnh quan liêu” của Hồ Chí Minh?
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a. Nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan
liêu.
b. Nhiệm vụ của Đảng cộng sản là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí,
quan liêu.
c. Nhiệm vụ của Nhà nước là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan
liêu.
d. Cả a, b, c đều đúng.

170. Quan điểm nào sau đây là đúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức.
b. Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, kinh tế và cán bộ.
c. Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, kinh tế và văn hóa
d. Cả a, b, c đều đúng.

171. “… Đảng chống chế độ “người bóc lột người”. Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể
làm đảng viên.” Chỉ dẫn này của Hồ Chí Minh trong tác phẩm nào?

a. Thường thức chính trị, năm 1953.
b. Thường thức chính trị, năm 1952.
c. Thường thức chính trị, năm 1951.
d. Thường thức chính trị, năm 1950.

172. Hồ Chí Minh hoạt động ở Xiêm (Thái Lan) khi nào?

a. Năm 1927-1928
b. Năm 1927-1929
c. Năm 1928-1929
d. Năm 1929

173. Hồ Chí Minh hoạt động trong Quốc tế Cộng sản ở Nga khi nào?

a. Năm 1923-1924
b. Năm 1923-1927
c. Năm 1923-1924 và 1934-1938
d. Năm 1927

174. Hồ Chí Minh hoạt động ở Pháp vào những năm nào ?

a. Năm 1917-1918
b. Năm 1917-1919
c. Năm 1917-1920
d. Năm 1917-1923

175. Hồ Chí Minh hoạt động ở Anh khi nào?

a. Năm 1913
b. Năm 1914
c. Năm 1915
d. Năm 1913-1917

176. Hồ Chí Minh tìm hiểu xã hội Mỹ trên đất Mỹ vào thời gian nào?

a. Năm 1911
b. Năm 1912
c. Năm 1912- 1913
d. Năm 1913

177. Hành trang lớn nhất của Hồ Chí Minh khi ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 là gì?
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a. Là ý chí và nghị lực của tuổi trẻ
b. Là ước mơ, khát vọng và hoài bão của tuổi trẻ
c. Là sự thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân ái Việt Nam
d. Là sự hiểu biết về văn hóa Phương Đông

178. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những giá trị tích cực nào của Nho giáo để làm giàu cho tư tưởng
của Người?
a. Triết lý hành động và ước vọng về một xã hội bình trị
b. Tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái.
c. Tư tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
d. Tư tưởng dân chủ, bình đẳng.

179. Trong thời gian ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh tham gia tổ chức
Đảng nào đầu tiên?

a. Đảng Xã hội Pháp
b. Đảng Cộng sản Nga
c. Đảng Dân chủ Pháp
d. Đảng Cộng sản Anh

180. Hồ Chí Minh tiếp cận học thuyết của Lê-nin và Cách mạng tháng 10 Nga vào thời kỳ nào?

a. Thời kỳ 1911 – 1920
b. Thời kỳ 1921 – 1930
c. Thời kỳ 1931 – 1945
d. Thời kỳ 1945 – 1969

181. “Không có gì qúy hơn độc lập – tự do”. Chân lý đó được Hồ Chí Minh khẳng định vào thời
kỳ nào?

a. Khi Mỹ mở rộng chiến tranh ra Miền Bắc
b. Khi tiến hành cuộc Cách Mạng Tháng 8 năm 1945
c. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ
d. Khi Mỹ bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam

182. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo
con đường nào?

a. Con đường  cách mạng vô sản
b. Con đường của các vị tiền bối
c. Con đường của cách mạng Pháp
d. Con đường của Tôn Trung Sơn

183. Trong Tuyên Ngôn độc lập đọc trước toàn thể quốc dân và thế giới vào 2-9-1945, trước hết
Hồ Chí Minh khẳng định quyền cơ bản nào của các dân tộc?
a. Quyền bình đẳng
b. Quyền hạnh phúc
c. Quyền tự do
d. Quyền sung sướng

184. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?

a. Con người xã hội chủ nghĩa
b. Khoa học - kỹ thuật tiên tiến
c. Kinh tế xã hội chủ nghĩa
d. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
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185. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

a. Không ngừng nâng cao đồi sống vật chất và tinh thần của nhân dân
b. Phát triển nền công nghiệp hiện đại
c. Phát triển nền khoa học - kỹ thuật hiện đại
d. Hợp tác hữu nghị với tất cả các nước

186. Trong những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, Hồ Chí Minh xác định
nguyên tắc nào là: nguyên tắc lãnh đạo của Đảng?
a. Tập trung dân chủ
b. Kỷ luật nghiêm minh tự giác
c. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
d. Tự phê bình và phê bình

187. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, điều nguy hiểm nhất của Đảng Cộng sản khi trở thành
Đảng cầm quyền là gì?

a. Sai lầm trong đường lối
b. Sai lầm trong quan hệ với các nước XHCN
c. Sai lầm trong chỉ đạo thực tiễn
d. Sai lầm trong quan hệ đối thoại

188. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận nào đã góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng
tháng Tám năm 1945?
a. Mặt trận Việt Minh b. Mặt trận Liên Việt
c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam d. Mặt trận dân tộc giải phóng

189. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận nào đã góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên
Phủ năm 1954?

a. Mặt trận Việt Minh b. Mặt trận Liên-Việt
c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam d. Mặt trận dân tộc giải phóng

190. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề nào được Người coi là có ý nghĩa chiến lược, quyết
định thành công của cách mạng Việt Nam?
a. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc
b. Có sự giúp đỡ của chủ nghiã quốc tế vô sản
c. Liên minh được với các dân tộc thuộc địa
d. Có sự liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức

191. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc thống nhất hoạt động theo nguyên tắc
nào?

a. Hiệp thương dân chủ b. Tập trung dân chủ
c. Kỷ luật nghiêm minh tự giác d. Đảng giữ vai trò quyết định

192. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, nguyên tắc nào phải “luôn dùng và khéo dùng” thì xây
dựng Đảng mới có hiệu quả?
a. Tập trung dân chủ b. Tự phê bình  và phê bình
c. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách d. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác

193. “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại , có sức hấp dẫn lớn,
không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ
không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” Luận điểm trên phản ánh quan điểm
nào của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt nam?
a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới
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b. Đảng Cộng sản Việt Nam nhân tố quyết định đưa cách mạng thắng lợi
c. Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ
d. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng

194. Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì?

a. Làm việc b. Làm người
c. Làm cán bộ d. Cả a, b, c  đều đúng

195. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, các lĩnh vực chính của văn hóa là gì?

a. Văn hóa đời sống b. Văn hóa giáo dục
c. Văn hóa văn nghệ d. Cả a, b, c  đều đúng

196. Đảng cộng sản Việt Nam chính thức trở thành Đảng cầm quyền vào năm nào?
a. 1930 b. 1945
c. 1954 d. 1975

197. Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

a. Chủ nghĩa yêu nước b. Tinh thần đoàn kết
c. Ý thức tự lực, tự cường d. Cả a, b, c đều đúng

198. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để
giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh ?

a. Tuyên ngôn độc lập b. Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa
c. Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa d. cả 3 đều sai

199. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm
nô lệ”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh ?

a. Tuyên ngôn độc lập
b. Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa
c. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
d. cả 3 đều sai

200. “...Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón
dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này
thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng
đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối
với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới
thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang…” Đoạn văn trên trích từ bài
viết nào của Hồ Chí Minh ?

a. Lời kêu gọi
b. Thư gửi đồn bào Bắc Bộ
c. Thư gửi đồng bào Nam Bộ
d. cả 3 đều sai


