BỘ CÂU HỎI VỀ CHIẾN DỊCH XUÂN MẬU THÂN 1968
1. Chiến dịch Xuân Mậu Thân diễn ra vào năm nào?
a. 1968

b. 1868

c. 1986

2. Năm 1965 Mỹ đã trực tiếp đưa quân viễn chinh vào miền Nam để thực
hiện chiến lược gì?
a. Chiến lược Chiến tranh đặc biệt

b. chiến lược chiến tranh chục bộ

c. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh
3. Cuộc phản công chiến lược mùa khô của Mỹ-Ngụy diễn ra vào những
thời gian nào?
a. 1965-1966

b. 1966-1967

c. cả a và b

4. Cuộc hành quân càng quét của Mỹ-Ngụy trên bờ kênh Nguyễn Văn
Tiếp B diễn ra vào thời gian nào?
a. 4/12/1967

b. 12/4/1967

c. 4/12/1968

5. Tiểu đoàn nào của ta đã bẻ gãy cuộc hành quân càng quét của MỹNgụy trên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp B?
a. Tiểu đoàn 307

b. Tiểu đoàn 502

c. Tiểu đoàn 311

6.Trong Cuộc hành quân càng quét trên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp B, Mỹ
đã bị thiệt hại bao nhiêu tàu chiến?
a. 37 tàu chiến

b. 47 tàu chiến

c. 57 tàu chiến

7. Trong chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 miền Bắc đã chi viện cho chiến
trường miền nam khoảng bao nhiêu tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc
men?
a. 193.318

b. 181.923

c. 118.923

8. Lực lượng vũ trang của ta nổ súng tấn công và bao vây Khe Sanh vào
thời gian nào?
a. Đêm 20/1/1968

b. Ngày 20/1/1968

9. “ Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà”

c. Đêm 20/1/1986

Hai câu thơ này được trích trong bài thơ nào, tác giả là ai?
a. Bài thơ chúc tết của Hồ Chí Minh

b. Bài thơ Xuân sang của Liên Phạm

c. Bài thơ Tết xưa của Thu Nguyệt
10. Đội biệt động số 4 của quân ta do ai chỉ huy?
a. Trần Quang Lê

b. Lê Hiếu Mai

c. Nguyễn Văn Tăng

11. Đội biệt động số 11 của quân ta do đồng chí nào chỉ huy?
b. Ngô Thành Vân c. Dương Quốc Chính

a. Lê Hiếu Mai

12. 17 chiến sĩ của Đội biệt động số 11 dùng xe gì để chở hoả lực B40 yểm trợ đột nhập thẳng cổng Toà đại sứ?
a. Xe tăng

b. Xe du lịch

c. Xe tải

13. Tổng tiến công vào Huế diễn ra vào thời gian nào?
a. 30/1/1968

b. 30/1/1986

c. 30/2/1968

14. Trong cuộc tổng tấn tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Huế
đã được giải phóng trong thời gian bao nhiêu ngày?
a. 30 ngày

b. 36 ngày

c. 26 ngày

15. Chiến dịch xuân Mậu Thân năm 1968 tại tỉnh Đồng Tháp được diễn
ra vào thời gian nào?
a. 30/1/1968

b. 29/1/1968

c. 28/1/1968

16. Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân, bộ đội ta ăn
uống như thế nào tại Đồng Tháp?
a. Bộ đội ta vừa tự chiến đấu vừa tự nấu ắn
b. Bộ đội ta ngừng nấu ăn sau khi tự chiến đấu
c. Nhân dân nấu sau đó mang ra chiến hào cho bộ đôi ăn.
17. Cùng với ba lô và cây súng dụng cụ nào sau đây không thể thiếu đối
với bộ đội ta trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân, 1968 tại
Đồng Tháp.
a. cái leng b. cái nồi

c. cái ấm

d cái muỗng

18. Tiểu đoàn 502b của Đồng Tháp, thành lập vào năm nào
a. 1969

b. 1968

c. 1973

d. 1975

19. Yếu tố bất ngờ của cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân
1968 là gì?
a. Đánh nhỏ lẻ, đánh du kích ở các địa phương

b. Đánh vào ban đêm
c. Mở đầu vào giờ giao thừa, đồng loạt với quy mô lớn ở 37 thị xã và 5
thành phố.
20. Riêng tại Đồng Tháp, Cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân
có cùng lúc diễn ra vào giao thừa không? Cuộc Tổng tiến công có 3 đợt tấn
công: Đợt 1: 30/01/1968 đến 25/021968; Đợt 2: 05/5/1968 đến 15/6/1968; Đợt
3: 17/8/1968 đến 30/9/1968.Bộ đội ta có tham gia được tới đợt 3 không?
a. Cùng bắt đầu đánh lúc giao thừa nhưng không tham gia đánh được tới
đợt 3.
b. Không cùng bắt đầu đánh lúc giao thừa nhưng tham gia đánh được tới
đợt 3.
c. Không cùng bắt đầu đánh lúc giao thừa và cũng không tham gia đánh
được tới đợt 3.

