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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Điểm

1
Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới và trong nước
(2,0 điểm) có những biến chuyển gì? Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) định ra đường lối và
phương pháp đấu tranh như thế nào?
a) Biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước
- Thế giới: Phát xít Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chuẩn bị chiến tranh
thế giới; Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII, xác định kẻ thù là
chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt là giành dân chủ, bảo vệ hoà
0,50
bình, chủ trương thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi; Chính phủ Mặt
trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền cho thi hành một số chính sách tiến
bộ ở thuộc địa.
- Trong nước: Nhiều đảng phái chính trị hoạt động, trong đó mạnh nhất
là Đảng Cộng sản Đông Dương; kinh tế Việt Nam phục hồi và phát
triển, nhưng vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế Pháp; đời sống của đa 0,50
số nhân dân khó khăn, cực khổ nên họ hăng hái tham gia phong trào đòi
tự do, cơm áo do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.
b) Hội nghị định ra đường lối và phương pháp đấu tranh
- Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là
chống đế quốc và phong kiến; nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu
0,50
tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến
tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình.
- Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật,
hợp pháp và bất hợp pháp. Chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất 0,50
nhân dân phản đế Đông Dương.
2
Tóm tắt diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. Nêu kết quả và
(2,0 điểm) ý nghĩa của chiến dịch đó.
a) Tóm tắt diễn biến
- Ngày 7 – 10 – 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công Việt Bắc. Thực
hiện chỉ thị của Đảng, quân dân ta anh dũng chiến đấu, từng bước đẩy lùi 0,25
cuộc tiến công của địch.
- Quân dân ta chủ động bao vây, tiến công địch nhiều nơi ở Bắc Kạn, buộc
địch rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã. Ở mặt trận hướng đông, ta phục kích chặn
đánh địch trên Đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau. Ở mặt trận 0,50
hướng tây, ta phục kích đánh địch trên sông Lô, nổi bật là trận Đoan Hùng,
Khe Lau.
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Câu

Đáp án
- Ngày 19 – 12 – 1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. Chiến
dịch kết thúc.
b) Kết quả và ý nghĩa
- Kết quả: Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên địch, phá huỷ nhiều
phương tiện chiến tranh. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn; bộ
đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.
- Ý nghĩa: Chiến thắng Việt Bắc đã chuyển cuộc kháng chiến toàn quốc
chống thực dân Pháp sang giai đoạn mới, làm thất bại chiến lược “đánh
nhanh, thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang “đánh lâu dài”.

Điểm
0,25

0,50
0,50

3
Vì sao Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
(3,0 điểm) quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?
Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975).
a) Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên…
- Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng đối với cả ta và địch.
0,50
- Địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở.
0,50
b) Diễn biến
- Sau khi đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum, ngày 10 – 3 – 1975, quân ta
giành thắng lợi trong trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuột; địch phản 0,50
công chiếm lại nhưng thất bại.
- Ngày 14 – 3, địch được lệnh rút chạy khỏi Tây Nguyên. Trên đường rút
0,50
chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt.
- Ngày 24 – 3, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng.
0,25
c) Ý nghĩa
Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến
công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược 0,75
trên toàn chiến trường miền Nam.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc khôi phục kinh tế và
4.a
(3,0 điểm) xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến
nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
a) Thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945 đến
năm 1950
- Năm 1947, công nghiệp được phục hồi; đến năm 1950, tổng sản lượng
công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. Nông nghiệp đạt mức 0,50
trước chiến tranh.
- Khoa học – kĩ thuật phát triển nhanh chóng. Năm 1949, chế tạo thành
0,50
công bom nguyên tử.
b) Thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa
đầu những năm 70 của thế kỉ XX
- Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau
Mĩ), một số ngành công nghiệp có sản lượng cao, đi đầu trong công
0,75
nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân. Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều
thành tựu, sản lượng nông phẩm tăng.
- Phóng thành công vệ tinh nhân tạo (năm 1957), phóng con tàu vũ trụ
0,75
đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh Trái Đất (năm 1961).
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- Đất nước có nhiều biến đổi. Tỉ lệ công nhân chiếm hơn một nửa số
người lao động trong cả nước, trình độ học vấn của người dân không
ngừng được nâng cao.

Điểm
0,50

4.b
Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. Nêu vai
(3,0 điểm) trò, thành phần và nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
a) Mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên hợp quốc
- Mục đích: Duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan
0,75
hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.
- Nguyên tắc hoạt động:
0,25
+ Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
0,25
+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
0,25
+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
0,25
+ Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.
+ Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ,
0,25
Anh, Pháp và Trung Quốc).
b) Vai trò, thành phần và nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an
0,25
- Vai trò: Giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
- Thành phần: Gồm 15 nước, trong đó 5 nước thường trực không phải bầu
0,25
lại, 10 nước không thường trực với nhiệm kì 2 năm.
- Nguyên tắc bỏ phiếu: Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải đạt được
9/15 phiếu, trong đó có sự nhất trí của 5 nước Uỷ viên thường trực (Liên 0,50
Xô – nay là Liên bang Nga, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

--------Hết--------
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