
TRƯỜNG TRUNG CẤP
VIỆT HÀN

----------
Họ và tên: …………………....……......

Ngày tháng năm sinh: …../…../20…...

Số CMND: …………………...…...…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------------
Kỳ thi: ………………....……………………………………....……

Môn thi: Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đề thi số: A001

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2

Họ và tên: …………………....……….... Họ và tên: …………………....………....

Hướng dẫn: Sinh viên/Học viên chọn 1 đáp án đúng trong các tình huống đưa ra và tô vào đáp án

đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Lưu ý: Mỗi câu chỉ có một đáp án, cần chọn đáp án đúng nhất.

ĐỀ BÀI:
Câu 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản nhằm:

A. Lật đổ chế độ chính trị của các nước XHCN.

B. Phá hoại nền kinh tế của các nước tiến bộ.

C. Phá hoại nền văn hóa của các nước tiến bộ.

D. Lật đổ chế độ xã hội của các nước tiến bộ.

Câu 2. Bạo loạn lật đổ được hiểu là:

A. Những hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động.

B. Những hành động chống phá bằng bạo lực không có tổ chức của lực lượng phản động.

C. Những hành động gây rối làm mất trật tự an toàn xã hội của lực lượng phản động.

D. Những hành động chống phá gây mất trật tự an toàn xã hội của lực lượng phản động.

Câu 3. Nhiệm vụ kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn "Diễn biến hoà bình", bạo

loạn lật đổ được khẳng định trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản

Việt Nam?

A. Lần thứ X.

B. Lần thứ IX.

C. Lần thứ XI.

D. Lần thứ VIII.
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Câu 4. Một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

hiện nay là?

A. Ngăn chặn mọi âm mưu và thủ đoạn "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ.

B. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ.

C. Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp

thời tiến công ngay từ đầu.

D. Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn và kịp thời tiến công ngay từ đầu.

Câu 5. Chính phủ Mỹ tuyên bố bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ, ngày tháng năm nào?

A. Ngày 30.4.1976

B. Ngày 30.4.1977

C. Ngày 11.7.1995

D. Ngày 11.7.1994

Câu 6. Một trong những giải pháp phòng chống chiến lược “ DBHB” BLLĐ ở Việt Nam hiện nay

là:

A. Mỗi người dân là một pháo đài bất khả xâm phạm trước mọi âm mưu DBHB của địch.

B. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến

không để bị động và bất ngờ.

C. Tăng cường xây dựng và củng cố trận địa chính trị tư tưởng, văn hoá giữ vững ổn định chính

trị.

D. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không sa ngã vào các tệ nạn

xã hội.

Câu 7. Quan điểm chỉ đạo của Đảng chống lại chiến lược DBHB, BLLĐ như thế nào?

A. Chống DBHB BLLĐ là nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn

hiện nay.

B. Chống "Diễn biến hoà bình" là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

hiện nay để bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

C. Các địa phương ,tỉnh, thành chủ động tích cực có phương án chống được DBHB, BLLĐ.

D. Lực lượng vũ trang phải nêu cao tinh thần cảch giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Câu 8. Phương châm xây dựng xây dựng dân quân tự vệ theo hướng:

A. Vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính.

B. Vững mạnh, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng ở hầu hết các làng, bản.

C. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng ở hầu hết các bản làng, coi trọng chất lượng là chính.

D. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính.

Câu 9. Ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ:

A. 28/3 hàng năm.
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B. 27/3 hàng năm.

C. 29/3 hàng năm.

D. 30/3 hàng năm

Câu 10. Nam công dân trong độ tuổi nào được tham gia lực lượng dân quân tự vệ:

A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 35 tuổi.

D. Từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi

Câu 11. Nữ công dân trong độ tuổi nào được tham gia lực lượng dân quân tự vệ:

A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 28 tuổi.

C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 35 tuổi.

D. Từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi

Câu 12. Tự vệ là tên gọi của lực lượng vũ trang được tổ chức ở cơ quan nào?

A. Đơn vị hành chính sự nghiệp.

B. Tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị.

C. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội.

D. Xã, phường, thị trấn.

Câu 13. Vũ khí trang bị của dân quân tự vệ do ai cấp ?

A. Ủy ban nhân dân.

B. Bộ công an.

C. Ban chỉ huy quân sự xã,

D. Bộ quốc phòng

Câu 14. Một trong những nội dung xây dựng LLDB ĐV là:

A. Tạo nguồn, đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên.

B. Tạo nguồn đăng ký, biên chế lực lượng dự bị động viên

C. Tạo nguồn đăng ký, tổ chức lực lượng dự bị động viên theo kế hoạch

D. Tạo nguồn đăng ký, kiểm tra lực lượng dự bị động viên theo pháp lệnh quy định.

Câu 15. Dân quân là tên gọi của lực lượng vũ trang được tổ chức ở:

A. Xã, phường, thị trấn.

B. Tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị.

C. Cơ quan nhà nước.

D. Đơn vị hành chính sự nghiệp

Câu 16. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc,

là lực lượng vô địch, là ”
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A. “Bức tường sắt của Tổ quốc”.

B. “Lực lượng chiến lược’’.

C. “Lực lượng nòng cốt”.

D. “Thành đồng của Tổ quốc”.

Câu 17. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng bao nhiêu hải lý?

A. 188 hải lý.

B. 200 hải lý.

C. 24 hải lý.

D. 12 hải lý.

Câu 18. Vùng nội thủy nằm ở phía nào của đường cơ sở?

A. Nằm ở phía ngoài.

B. Nằm ở phía trên.

C. Nằm ở phía dưới.

D. Nằm ở phía trong.

Câu 19. Chủ quyền quốc gia là quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn và đầy đủ về mọi mặt:

A. Hành pháp, hiến pháp và tư pháp.

B. Lập pháp, hành pháp và tư pháp.

C. Tư pháp, hành pháp.

D. Lập pháp, hành pháp.

Câu 20. Từ đường cơ sở trở ra 12 hải lý là vùng:

A. Vùng nước đặc biệt.

B. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

C. Vùng nước quốc gia.

D. Vùng lãnh hải

-------------HẾT--------------
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TRƯỜNG TRUNG CẤP
VIỆT HÀN

----------
Họ và tên: …………………....……......

Ngày tháng năm sinh: …../…../20…...

Số CMND: …………………...…...…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------------
Kỳ thi: Kết thúc môn học

Môn thi: Giáo dục chính trị - Đề thi số: ............

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

Chữ ký của thí sinh: Giám thị 1:
Họ tên: ……….……………....
Chữ ký

Giám thị 1:
Họ tên: ………...…………….
Chữ ký

Học sinh chú ý:
- Ghi đầy đủ thông tin
- Ghi số báo danh, mã đề trước khi làm bài
- Phần trả lời tô vào đáp án đúng

Số phách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
PHẦN TRẢ LỜI

Mã đề thi: …………...

Số phách
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