CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN I: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG
Bài C1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (4 câu)
Câu 1: Hãy nêu đối tượng nghiên cứu của môn GDQP,AN?
Câu 2: Một trong những nội dung nghiên cứu về công tác quốc phòng an
ninh trong môn học?
Câu 3: Một trong những nội dung nghiên cứu về quân sự và kĩ năng quân
sự cần thiết trong môn học?
Câu 4: Khi tiếp cận với môn GDQP,AN cần quán triệt quan điểm nào?
Bài C2: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ
TỔ QUỐC XHCN (30 câu)
Câu 1: Ai đã nêu quan điểm: chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã
hội có tính lịch sử.?
Câu 2: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin chiến tranh có những
nguồn gốc nào?
Câu 3: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, bản chất của chiến
tranh là gì?
Câu 4: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin chính trị là sự phản
ánh tập trung của yếu tố nào?
Câu 5: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về quan hệ giữa chiến
tranh với chính trị được biểu hiện như thế nào?
Câu 6: Trong mối quan hệ giữa chiến tranh và chính trị thì chiến tranh là
kết quả phản ánh điều gì?
Câu 7: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin giữa chiến tranh với
chính trị có mối quan hệ như thế nào?
Câu 8: Bản chất của chủ nghĩa Đế quốc được chủ tịch Hồ Chí Minh xác
định như thế nào?
Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định mục đích cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp như thế nào?
Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh xác định thái độ đối với chiến tranh như
thế nào?
Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh mục đích sử dụng bạo lực cách mạng đối
với chế độ thực dân?

Câu 12: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh bạo lực cách mạng được tạo bởi
những yếu tố nào?
Câu 13: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của Chủ
tịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
Câu 14: Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chứng minh và khẳng định nguồn gốc
ra đời của quân đội như thế nào?
Câu 15: Theo quan điểm chủ nghĩa Mac-Lênin về bản chất giai cấp của
quân đội phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 16: Trong các nguyên tắc về xây dựng quân đội kiểu mới của Lênin,
nguyên tắc nào quan trọng nhất?
Câu 17: "Phát triển hài hòa các quân binh chủng" là nguyên tắc xây dựng
quân đội kiểu mới của Lênin?
Câu 18: Lênin khẳng định yếu tố giữ vai trò quyết định đến sức mạnh
chiến đấu của quân đội là gì?
Câu 19: Câu nói: “Trong mọi cuộc chiến tranh rốt cuộc thắng lợi đều phụ
thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường...” là của ai?
Câu 20: Hồ Chí Minh khẳng định sự ra đời của quân đội nhân dân Việt
Nam như thế nào?
Câu 21: Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng,
năm nào?
Câu 22: Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” vào ngày nào?
Câu 23: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam mang
bản chất giai cấp nào?
Câu 24: Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công
nhân đồng thời có tính chất nào?
Câu 25: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam
có những nhiệm vụ gì?
Câu 26: Yếu tố nào đóng vai trò quyết định tạo nên sức mạnh chiến đấu
của Quân đội ta?
Câu 27: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam
có những nhiệm vụ gì?
Câu 28: 3 chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm
những chức năng nào?
Câu 29: Các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa là gì?
Câu 30: Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ với Đại đoàn Quân tiên phong
trong lần về thăm Đền Hùng năm 1954 như thế nào?
Câu 30: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa?

Bài C3: XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN – AN NINH
NHÂN DÂN (23 câu)
Câu 1: Đảng ta xác định vị trí nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
như thế nào?
Câu 2: Các đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?
Câu 3: "Tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" là
mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?
Câu 4: Nhiệm vụ về xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh được xác
định như thế nào?
Câu 5: Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là gì?
Câu 6: Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng, an ninh cần tập trung vào
những lĩnh vự nào?
Câu 7: Yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ trong nội dung xây dựng thế
trận thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì?
Câu 8: Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng - an ninh biểu
hiện như thế nào?
Câu 9: Các nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân
dân?
Câu 10: Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm những lực lượng nào?
Câu 11: Tiềm lực quân sự, an ninh là gì?
Câu 12: Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân - an
ninh nhân dân là gì?
Câu 13: Nội dung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc
phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì?
Câu 14: Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
là gì?
Câu 15: Tiềm lực nào tạo nên sức mạnh vật chất cho nền quốc phòng toàn
dân, an ninh nhân dân?
Câu 16: Nội dung xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân là gì?
Câu 17: Những nội dung cần tập trung thực hiện để xây dựng tiềm lực
quân sự, an ninh?
Câu 18: Mục tiêu xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ của nền quốc
phòng toàn dân, an ninh nhân dân được xác định thế nào?
Câu 19: Tiềm lực nào là nhân tố cơ bản biểu hiện tập trung, trực tiếp sức
mạnh quốc phòng, an ninh?
Câu 20: Khái niệm thế trận quốc phòng, an ninh?
Câu 21: Các biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân hiện nay?

Câu 22: Đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an
ninh xuất phát từ đâu?
Câu 23: Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân
dân trong kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng,
an ninh là gì ?
Bài C4: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC
VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (18 Câu)
Câu 1: Mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
XHCN?
Câu 2: Quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước tiến hành chiến tranh
nhân dân nhằm mục đích gì?
Câu 3: Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam XHCN?
Câu 4: "Đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài
vào với hành động bạo loạn lật đổ từ bên trong" là âm mưu, thủ đoạn chủ yếu
của kẻ thù khi xâm lược nước ta?
Câu 5: Ưu thế tuyệt đối của địch khi xâm lược nước ta là gì?
Câu 6: Những điểm yếu của địch khi tiến hành chiến tranh xâm lược?
Câu 7: Những tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam XHCN?
Câu 8: "Chiến tranh diễn ra khẩn trương, quyết liệt phức tạp ngay từ đầu
và trong suốt quá trình chiến tranh." là đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo
vệ Tổ quốc?
Câu 9: Vị trí quan điểm toàn dân đánh giặc của Đảng trong chiến tranh
nhân dân bảo vệ Tổ quốc?
Câu 10: Trong tiến hành chiến tranh toàn diện, mặt trận đấu tranh nào là
chủ yếu?
Câu 11: Quan điểm của Đảng về chuẩn bị cho cho chiến tranh nhân dân
bảo vệ Tổ quốc?
Câu 12: Để tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện cần thực
hiện biện pháp gì?
Câu 13: Những nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ
quốc là gì?
Câu 14: Khái niệm thế trận chiến tranh nhân dân?
Câu 15: Cách bố trí thế trận chiến tranh nhân dân trong chiến tranh nhân
dân bảo vệ Tổ quốc?
Câu 16: Lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt tiến hành chiến tranh
nhân dân, toàn dân đánh giặc, bao gồm?

Câu 17: Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân gồm?
Câu 18: Lực lượng toàn dân đánh giặc được tổ chức chặt chẽ thành các
lực lượng?
Bài C5: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
(16 Câu hỏi)
Câu 1: Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm các tổ chức nào?
Câu 2: Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm các lực lượng
nào?
Câu 3: Đặc điểm về khó khăn liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân?
Câu 4: "Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng." là thuận lợi cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân Việt Nam hiện nay?
Câu 5: "Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên
thế giới." là thách thức lớn tác động đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
hiện nay?
Câu 6: Thực trạng về trang bị của lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay?
Câu 7: Quan điểm, nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân hiện nay là gì?
Câu 8: Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang
nhân dân là gì?
Câu 9: Các quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân trong thời kỳ mới?
Câu 10: Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân trong giai đoạn hiện
nay?
Câu 11: "Chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị trong lực lượng
vũ trang nhân dân nhân dân vững mạnh." là một nội dung xây dựng lực lượng
vũ trang nhân dân về chính trị?
Câu 12: Quan điểm: bảo đảm lực lượng vũ trang nhân dân luôn trong tư
thế sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, phản ánh điều gì?
Câu 13: Vấn đề cơ bản hàng đầu trong nhiệm vụ xây dựng quân đội của
Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng là gì?
Câu 14: Quá trình “từng bước” hiện đại hóa lực lượng vũ trang nhân dân
được hiểu như thế nào?
Câu 15: Các biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân?
Câu 16: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc xác định phương hướng xây dựng lực
lượng quân đội, công an như thế nào?

Bài C6: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VỚI TĂNG
CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (31 Câu hỏi)
Câu 1: Khái niệm kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc
phòng, an ninh?
Câu 2: Yếu tố suy đến cùng quyết định tổ chức biên chế của lực lượng vũ
trang là gì?
Câu 3: Các yếu tố về kinh tế quyết định quốc phòng, an ninh?
Câu 4: Những biểu hiện của mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau của
kinh tế đối với quốc phòng, an ninh?
Câu 5: Ai đã khẳng định: “Không có gì phụ thuộc vào kinh tế tiên quyết
hơn là chính quân đội và hạm đội”?
Câu 6: Câu nói: “Thắng lợi hay thất bại của chiến tranh đều phụ thuộc
vào điều kiện kinh tế,...” là của ai?
Câu 7: Các tác động quyết định của kinh tế đối với quốc phòng - an ninh?
Câu 8: Những tác động của quốc phòng - an ninh đối với kinh tế?
Câu 9: Có nhất thiết phải kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng
cường củng cố quốc phòng - an ninh?
Câu 10: Những chủ trương của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược?
Câu 11: Những nội dung cơ bản của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã
hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh?
Câu 12: "Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại." là một mục tiêu tổng quát phát triển đất nước từ 2016 2020?
Câu 13: Sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng, an ninh trong chiến lược phát triển kinh tế được thể hiện ở những
việc nào?
Câu 14: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc
phòng - an ninh theo vùng lãnh thổ nhằm mục đích gì?
Câu 15: "Kết hợp xây dựng các cơ sở, kinh tế vững mạnh toàn diện, rộng
khắp với xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kĩ thuật và hậu phương
vững chắc cho … " là một nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc
phòng, an ninh ở các vùng lãnh thổ?
Câu 16: "Kết hợp chặt chẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với kết
cấu hạ tầng của nền quốc phòng toàn dân" là nội dung kết hợp kinh tế - xã hội
với quốc phòng – an ninh ở các vùng kinh tế trọng điểm?
Câu 17: "Phải quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an
ninh ở các vùng cửa khẩu, các vùng giáp biên giới với các nước." là một nội
dung kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh ở vùng núi biên giới?

Câu 18: Các nội dung cần tập trung kết hợp kinh tế, xã hội với quốc
phòng, an ninh ở vùng núi, biên giới?
Câu 19: Các nội dung cần tập trung trong kết hợp phát triển kinh tế - xã
hội với quốc phòng, an ninh ở vùng biển đảo?
Câu 20: Các nhà máy công nghiệp quốc phòng trong thời bình có nhiệm
vụ gì?
Câu 21: Các nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng,
an ninh trong lĩnh vực công nghiệp?
Câu 22: "Phải đẩy mạnh phát triển trồng rừng gắn với công tác định canh
định cư, xây dựng các cơ sở chính trị vững chắc." la một nội dung kết hợp kinh
tế với quốc phòng, an ninh trong các lĩnh vực lâm nghiệp?
Câu 23: "Xây dựng kế hoạch động viên giao thông vận tải cho thời chiến."
là một nội dung kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực giao
thông vận tải?
Câu 24: Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực xây dựng
cơ bản có yêu cầu gì trong xây dựng công trình?
Câu 25: "Coi trọng giáo dục bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài của đất
nước, đáp ứng ... Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh
cho các đối tượng, đặc biệt là trong..." là một nội dung kết hợp kinh tế với quốc
phòng, an ninh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục?
Câu 26: Các nội dung kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố
quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực y tế?
Câu 27: Tổ chức biên chế và bố trí lực lượng vũ trang trong kết hợp trong
thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc phải phù hợp với điều gì?
Câu 28: Nguyên tắc mở rộng hoạt động đối ngoại trong kết hợp phát triển
kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh?
Câu 29: Mục tiêu chung của mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế
là gì?
Câu 30: Các giải pháp để thực hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội với
tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh?
Câu 31: Đối tượng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kết hợp
phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh?
Bài C7: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM (34 Câu hỏi)
Câu 1: Việt Nam có vị trí như thế nào ở khu vực Đông Nam Á và biển
Đông?
Câu 2: Thời gian hơn 1000 năm Bắc thuộc của nước ta được tình như thế
nào?

Câu 3: Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta là cuộc chiến
tranh nào?
Câu 4: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời kỳ bắc thuộc diễn ra vào năm
nào? Do ai lãnh đạo?
Câu 5: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai vào thời
gian nào?
Câu 6: Nhà Trần tiến hành ba lần kháng chiến chống quân Mông, Nguyên
vào thời gian nào?
Câu 7: Nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà
Hồ thất bại là gì?
Câu 8: Cuộc khởi nghĩa Lam sơn và chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê
Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo diễn ra vào thời gian nào?
Câu 9: Tư tưởng chỉ đạo tác chiến trong tiến hành chiến tranh của ông cha
ta là?
Câu 10: Hiểu thế nào về kế sách “Tiên phát chế nhân” của Lý Thường
Kiệt?
Câu 11: Nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta gồm những nghệ thuật nào?
Câu 12: Tại sao ông cha ta dùng nghệ thuật “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch
nhiều, lấy yếu chống mạnh”?
Câu 13: Cách đánh “vây thành để diệt viện” được thực hiện trong cuộc
khởi nghĩa nào?
Câu 14: Trong nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận thì mặt trận
chính trị có vị trí như thế nào ?
Câu 15: Tác dụng của mặt trận binh vận trong nghệ thuật kết hợp đấu
tranh?
Câu 16: Những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có
Đảng lãnh đạo?
Câu 17: Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo
gồm những bộ phận cơ bản nào?
Câu 18: Các nội dung chủ yếu của chiến lược quân sự Việt Nam từ khi có
Đảng lãnh đạo?
Câu 19: Trong nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, bộ
phận nào là quan trọng nhất?
Câu 20: Trong nghệ thuật chiến lược quân sự của Đảng, nội dung nào là
quan trọng nhất?
Câu 21: Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 Đảng ta xác định đối tượng
tác chiến của quân và dân ta là ai ?
Câu 22: "Đánh giá đúng kẻ thù" là thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta nhận
định thế nào?

Câu 23: "Đánh giá đúng kẻ thù" là đế quốc Mỹ, Đảng ta đưa ra nhận định
như thế nào?
Câu 24: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, chúng ta mở
đầu chiến tranh đều vào những thời điểm gì?
Câu 25: Đảng ta chỉ đạo tiến hành chiến tranh với phương châm gì?
Câu 26: Trong phương thức tiến hành chiến tranh, 3 mũi giáp công gồm
những mặt nào?
Câu 27: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ta đã sử
dụng những loại hình chiến dịch nào?
Câu 28: Phương châm tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã thay
đổi như thế nào?
Câu 29: Quy mô chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
khi lớn nhất là?
Câu 30: Quy mô chiến dịch của ta trong những ngày dầu của cuộc kháng
chiến chống Pháp là?
Câu 31: Quy mô chiến dịch của ta trong những ngày dầu của cuộc kháng
chiến chống Mỹ là?
Câu 32: Khái niệm chiến thuật?
Câu 33: Trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ta
thường vận dụng hình thức chiến thuật nào?
Câu 34: Các bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp
bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới?

