
ĐỀ ĐL01 

Câu1: Đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 

 a. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước 

hiện đại 

 b. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và chú trọng 

xây dựng LLVTND 

 c. Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân 

Câu2: Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững 

mạnh 

 a. Tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

 b. Đánh bại chiến lược DBHB-BLLĐ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch  

 c. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước 

Câu3: Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là 

 a. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện đáp ứng được yêu cầu 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

 b. Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

 c. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng đc yêu cầu bảo vệ Tổ 

quốc VIệt Nam XHCN 

Câu4: Nội dung xây dựng thế trận QPTD-ANND là 

 a. Phân vùng chiến lược về QP,AN kết hợp với xây dựng hậu phương chiến lược 

 b. Phân vùng chiến lược cho lực lượng bộ đội chủ lực kết hợp xây dựng hậu phương 

vững mạnh 

 c. Phân vùng chiến lược cho bộ đội chủ lực và bbộ đội địa phương kết hợp xây dựng 

hậu phương vững mạnh 

Câu5:  Khi tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta kẻ thù có điểm yếu là 

 a. Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa bị nhân dân ta và nhân dân tiến bộ trên thế giới 

phản đối 



 b. Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa bị nhân dân ta và nhân dân trên thế giới phản đối 

 c. Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa bị nhân dân ta và toàn bộ nhân dân trên thế giới 

lên án phản đối 

Câu6: Tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ TỔ quốc là 

a. Là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn diện lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng 

cốt 

 b. Là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn diện lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt 

 c. Là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn diện lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm 

nòng cốt 

Câu7: Tại sao phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực phòng 

thủ đủ sức đánh được lâu dài 

 a. Kẻ thù xâm lược nước ta có sức mạnh về kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật mạnh 

hơn ta nhiều lần 

 b. Chúng dựa vào sức mạnh của vũ khí thực hiện phương châm “ đánh nhanh giải 

quyết nhanh” 

 c. Tình hình thế giới và khu vực phức tạp, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào 

Câu8: Thế trận chiến tranh nhân dân là: 

 a. Là sự tổ chức và bố trí lực lượng bộ đội chủ lực để tiến hành chiến tranh và hoạt 

động tác chiến 

 b. Là sự tổ chức và bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến 

 c. Là sự tổ chức và bố trí lực lượng  vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh và 

hoạt động tác chiến 

Câu9: Quân đội nhân dân Việt Nam gồm các thành phần 

 a. Lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên 

 b. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, bộ đội cảnh sát biển 

 c. Các quân chủng, quân khu, quân đoàn, các cơ quan xí nghiệp nhà máy của quân 

đội 

Câu10: Đặc điểm liên quan đến việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong 

giai đoạn hiện nay 



 a. Chủ nghĩa đế quốc đang thực hiện chiến lược DBHB chống phá cách mạng nước ta 

 b. Tình hình thế giới đã thay đổi, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường 

 c. Tự lực tự cường xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

Câu11: Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn 

mới là 

 a. … chung trang bị vũ khí khí tài, phương tiện chiến tranh hiện đại cho quân đội 

nhân dân , công an nhân dân 

 b. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân theo hướng cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ và từng bước 

 c. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh rộng khắp, lấy chất lượng là chính 

Câu12: Quan điểm, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân trong thời kỳ mới là 

  a. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lấy chất lượng là chính, lấy xây dựng chính 

trị làm cơ sở 

  b. Xây dựng lực lượng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng 

bước hiện đại 

  c. Từng bước trang bị vũ khí khí tài phương tiện chiến tranh hiện đại cho lực lượng 

vũ trang nhân dân 

 

Câu13: Cơ sở lý luận của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường 

củng cố QPAN 

 a. Hoạt động kinh tế, QPAN là những mặt hoạt động cơ bản của mỗi quốc gia để tồn 

tại và phát triển 

 b. Kinh tế quyết định đến sức mạnh của quốc phòng, an ninh 

 c. Hoạt động của quốc phòng, an ninh quyết định kinh tế 

Câu14: Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QPAN 

trong phát triển các vùng lãnh thổ là:  

 a. Nhằm tạo ra thế bố trí chiến lược mới cả về kinh tế lẫn quốc phòng, an ninh trên 

từng vùng lãnh thổ 



 b. Theo ý đồ phòng thủ chiến lược bảo vệ tổ quốc VN vững trên toàn cục và mạnh 

trên từng điểm 

 c. Xây dựng và phát triển kinh tế trên từng vùng để tạo điều kiện xây dựng và củng cố 

quốc phòng an ninh 

Câu15: Đặc điểm vềkinh tế ở các vùng kinh tế trọng điểm là 

 a. Vùng kinh tế trọng điểm có mật độ dân số và tính chất đô thị cao 

 b. Các vùng kinh tế trọng điểm là nơi dân cư có đời sống, kinh tế xã hội cao 

 c. là nơi tập trung bến cảng, sân bay, kho tang, dịch vụ các đầu mối giao thông quan 

trọng 

Câu16: Nội dung cần kết hợp phát triển KTXH với tăng cường củng cố QPAN 

trong bưu chính viễn thông là: 

 a. Xây dựng kế hoạch, phương án chuyển giao công nghệ công trình trong bưu chính 

viễn thông cho hoạt động QPAN đặc biệt khi có chiến tranh xảy ra 

 b. Xây dựng hệ thống bưu chính viễn thông phù hợp với hoạt động của QPAN cũng 

như hoạt động của kinh tế xã hội 

 c. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế nhưng phải phù hợp với 

hoạt động của QPAN 

Câu17: Tư tưởng chỉ đạo tác chiến trong nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên là gì 

 a. Chủ động tiến công tạo thế bất ngờ cho quân địch 

 b. Tích cực, chủ động, tiến công 

 c. Chủ động tiến công tạo thế bất ngờ cho quân địch không kịp đối phó tạo thế thuậ 

lới cho ta 

Câu18: Một trong những nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên là gì 

 a. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa cá mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, binh vận 

 b. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, láy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh 

 c. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều 

Câu19: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và giai đoạn đầu chống Mỹ, các 

chiến dịch diễn ra ở các địa bàn 



 a. Ở địa bàn trung du là chủ yếu 

 b. Ở địa bàn rừng núi là chủ yếu 

 c. Ở địa bàn đồng bằng là chủ yếu 

Câu20: Chiến dịch HCM thuộc loại hình chiến dịch nào 

 a. Chiến dịch tiến công theo nhiệm vụ của Đảng 

 b. Chiến dịch tiến công 

 c. Chiến dịch tiến công, kết hợp phân công dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Câu21: Những nội dung chủ tịch HCM coi trong giáo dục bản chất giai cấp công 

nhân cho quân đội là 

 a. Quan tâm đến giáo dục nuôi dưỡng phẩm chất cách mạng và bản lĩnh chính trị cho 

quân đội 

 b. Giáo dục cho quân đội trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân 

 c. Giáo dục cho lực lượng quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và 

nhân dân 

Câu22: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin nguồn gốc gây chiến tranh là 

 a. Xuất hiện và tồn tại áp bức bóc lột, bất công trong xã hội  

 b. Xuất hiện và tồn tại mâu thuẫn giữa các nhà nước 

 c. Xuất hiện và tồn tại chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, xuất hiện giai 

cấp và đối kháng giai cấp 

Câu23: Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng HCM là 

 a. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của cả dân tộc, cả nước kết hợp với sức 

mạnh của thời đại 

 b. Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập dân tộc và CNXH là nghĩa vụ, trách 

nhiệm của mọi công dân 

 c. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN 

Câu24: Trong nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của Lênin nội dung nào là 

quan trọng nhất 

 a. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong quan đội, thức hiện chế độ chính ủy trong quân đội  



 b. Đảng cộng sản lãnh đạo tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho quân đội  

 c. Xây dựng quân đội luôn sẵn sàng chiến đầu và chiến đấu giành thắng lợi 

 

Câu 25: Lực lượng quần chúng trong chiến tranh nhân dân 

 a. Lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh 

 b. Lực lượng phuc vụ chiến tranh 

 c. Lực lượng phục vụ chiến đấu 

 


