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BÀI 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939 

 

Câu 1 Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những 

quốc gia nào?   

A. Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản 

B. Đức, Italia, Nhật Bản 

C. Đức, Tây Ban Nha, Italia 

D. Đức, Áo- Hung 

 

Lời giải 

 Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở Đức, Italia, 

Nhật Bản 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 2 Sự ra đời và lên nắm quyền của chủ nghĩa phát xít ở một số quốc gia đã tạo ra nguy 

cơ gì đối với nhân loại?   

A. Chiến tranh cục bộ 

B. Chiến tranh hạt nhân 

C. Chiến tranh xâm lược 

D. Chiến tranh thế giới 

 

Lời giải 

 Từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên cầm quyền ở một số nước 

như Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chạy đua vũ trang, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ 

bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới (sau là Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 

1945)) 

Đáp án cần chọn là: D 
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Câu 3 Đại hội VII của Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới 

là lực lượng nào?   

A. Chủ nghĩa phát xít 

B. Chủ nghĩa đế quốc 

C. Chủ nghĩa thực dân 

D. Tư bản tài chính 

 

Lời giải 

 Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân 

dân thế giới là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống 

chủ nghĩa phát xít nhằm bảo vệ nền hòa bình, dân chủ. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 4 Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương từ năm 1936 đến năm 

1939 được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là   

A. Chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc. 

B. Chống phát xít, chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai của Nhật. 

C. Chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh và tay sai của Nhật. 

D. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh. 

 

Lời giải  

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã xác định 

nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, 

chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 5 Hình thức mặt trận nào được thành lập trong giai đoạn 1936-1939 có nhiệm vụ tập 

hợp, đoàn kết nhân dân đấu tranh? 

A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương 

B. Mặt trận nhân dân Đông Dương 

C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương 

D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương 
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Lời giải  

Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ 

trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Đến tháng 3-1938, 

mặt trận này đổi tên thành Mặt trận dân chủ Đông Dương để tập hợp mọi lực lượng yêu 

nước dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế thế giới 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 6 Mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện” là hình thức đấu tranh của phong trào nào trong 

năm 1937?   

A. Phong trào Đông Dương đại hội 

B. Đón rước phái viên và toàn quyền mới 

C. Đấu tranh nghị trường 

D. Đấu tranh báo chí 

 

Lời giải 

 Đầu 1937, nhân việc đón phái viên Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp và viên toàn 

quyền mới xứ Đông Dương là Gô-đa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng khắp nơi 

trong nước, đông đảo hăng hái nhất là công nhân và nông dân, biểu dương lực lượng qua 

các cuộc mít tinh, biểu tinh, đưa “dân nguyện”. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 7 Đảng Cộng sản Đông Dương đã dựa trên cơ sở nào để quyết định sử dụng hình thức 

đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936-1939?   

A. chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe doạ hoà bình an ninh thế giới  

B. quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước 

C. chính phủ Pháp ban hành chính sách nới lỏng cho thuộc địa 

D. đời sống của các tầng lớp nhân dân ta rất cực khổ 

 

Lời giải  
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Tháng 6-1936, Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử nghị viện, lên nắm quyền và thi hành 

một số chính sách nới lỏng ở thuộc địa như: trả lại tự do cho tù chính trị, thành lập ủy ban 

điều tra tình hình các thuộc địa, và thi hành một số cải cách xã hội… Đây chính là điều 

kiện để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai, 

hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936-1939. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 8 Đâu không phải là phong trào được tiến hành trong cuộc vận động dân chủ 1936-

1939?   

A. Đông Dương đại hội 

B. Đón phái viên và toàn quyền mới 

C. Đấu tranh báo chí 

D. Cuộc tấn công vào khu Đấu Xảo (Hà Nội) 

 

Lời giải 

 Các phong trào diễn ra trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là 

- Phong trào Đông Dương đại hội 

- Đón phái viên và toàn quyền mới 

- Các cuộc bãi công của công nhân, mít tinh, biểu tình của nhân dân lao động tiêu biểu là 

cuộc mít tinh ở khu Đấu Xảo (Hà Nội) ngày 1-5-1938 

- Đấu tranh báo chí 

=> Ở khu Đấu Xảo (Hà Nội) không diễn ra cuộc tấn công mang tính vũ trang nào mà chỉ 

sử dụng hình thức mít tinh, hô vang khẩu hiệu đòi tự do thành lập hội ái hữu, nghiệp 

đoàn, đòi thi hành triệt để luật lao động, … 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 9 Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đối với Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 là   

A. Xây dựng được một đội quân chính trị hùng hậu từ thành thị đến nông thôn 

B. Mở rộng ảnh hưởng của Đảng cộng sản Đông Dương trong quần chúng 
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C. Là cuộc tổng diễn tập lần 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 

D. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số quyền dân sinh, dân chủ 

 

Lời giải  

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì: 

- Qua lãnh đạo phong trào quần chúng, uy tín và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Đông 

Dương được mở rộng, trình độ chính trị và khả năng công tác của cán bộ, đảng viên được 

nâng lên. 

- Phong trào đã xây dựng đội một đội quân chính trị hùng hậu từ thành thị đến nông thôn 

và rèn luyện họ qua thực tiễn đấu tranh 

- Để lại những bài học kinh nghiệm về công tác mặt trận, tổ chức quần chúng đấu tranh 

công khai hợp pháp…cho Đảng cộng sản Đông Dương 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 10 Đâu không phải lý do khẳng định phong trào 1936-1939 là một cuộc vận động dân 

chủ nhưng vẫn mang tính dân tộc?   

A. Kẻ thù của phong trào là bộ phận nguy hiểm nhất của dân tộc 

B. Các quyền dân chủ thực chất là quyền lợi mỗi dân tộc cần phải có 

C. Phong trào là bước chuẩn bị tất yếu cho sự phát triển của cách mạng ở giai đoạn sau 

D. Phong trào có sự đoàn kết với cả lực lượng ngoại kiều ở Đông Dương chống phát xít 

 

Lời giải 

 Phong trào 1936-1939 là một cuộc vận động dân chủ nhưng vẫn mang tính chất dân 

tộc vì: 

- Kẻ thù của phong trào là bọn phản động thuộc địa không chịu thi hành những chính 

sách tiến bộ của mặt trận nhân dân Pháp. Đây là kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc. 

- Mục tiêu đấu tranh của phong trào là đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

Đây là những quyền lợi mà dân tộc cần có. 
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- Tham gia phong trào là đông đảo các lực lượng yêu nước dân chủ tiến bộ, đồng thời 

cũng là lực lượng dân tộc. 

- Phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc tập dượt lần lần hai, là bước chuẩn bị tất yếu cho 

sự phát triển của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn sau, cụ thể là Cách mạng tháng Tám 

năm 1945. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 11 Nhiệm vụ đấu tranh trước mắt của phong trào dân chủ 1936- 1939 so với phong trào 

cách mạng 1930-1931 có điểm gì khác?   

A. Tập trung chống Pháp để giành độc lập dân tộc 

B. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình 

C. Tập trung giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp 

D. Tập trung giải quyết cả vấn đề dân tộc và dân chủ 

 

Lời giải 

 Điểm khác nhau về nhiệm vụ/ mục tiêu đấu tranh giữa phong trào dân chủ 1936 - 1939 

so với phong trào cách mạng 1930-1931 là: phong trào dân chủ 1936 - 1939 chưa chủ 

trương làm cách mạng giải phóng dân tộc mà chỉ nhằm mục tiêu đòi tự do, dân sinh, dân 

chủ, cơm áo và hòa bình. Nhiệm vụ này được đề ra phù hợp với tình hình thực tế của đất 

nước, nhiệm vụ chiến lược (chống đế quốc và chống phong kiến) không bị xóa bỏ. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 12 Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho Đảng Cộng 

sản Đông Dương trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam ở giai đoạn sau?   

A. Phải xây dựng một mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi 

B. Kết hợp nhiều hình thức đấu tranh phong phú 

C. Nhạy bén trong giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề chiến lược và sách lược 

D. Phải biết tranh thủ những điều kiện khách quan thuận lợi 

 

Lời giải  
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Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã để lại bài học kinh nghiệm cho Đảng Cộng sản 

Đông Dương trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam ở giai đoạn sau là nắm bắt sự 

chuyển biến của tình hình để đề ra đường lối đấu tranh phù hợp, giải quyết đúng đắn mối 

quan hệ giữa vấn đề chiến lược và sách lược. Vì đường lối đúng sẽ quyết định đến vấn đề 

tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 13 Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 

- 1939 là 

A. Thực dân Pháp nói chung. 

B. Các quan lại của triều đình Huế. 

C. Địa chủ phong kiến. 

D. Bọn phản động Pháp và tay sai. 

 

Lời giải  

Căn cứ vào tình hình thế giới và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản 

Đông Dương nhận định rằng kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn 

phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân 

Pháp tại các thuộc địa. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

 

 


