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LỊCH SỬ THẾ GIỚI (7,0 ðIỂM)
1
Sự ra ñời
Sau khi giành ñược ñộc lập, các nước ðông Nam Á còn gặp nhiều khó khăn
nên cần hợp tác với nhau cùng phát triển. ðồng thời muốn hạn chế ảnh hưởng
của các thế lực bên ngoài ñối với khu vực.
Ngày 08/8/1967 Hiệp hội các nước ðông Nam Á (ASEAN) ñược thành lập
tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Inñônêxia, Malaixia,
Xingapo, Thái Lan, Philíppin.
Mục tiêu
Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các
nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn ñịnh khu vực.
Mối quan hện giữa Việt Nam với tổ chức ASEAN
Thời kì 1967-1975 quan hệ Việt Nam và các nước ASEAN có nhiều vấn ñề
phức tạp…1975-1979 Việt Nam cố gắng mở rộng các quan hệ song phương
với các nước trong khu vực…1979-1989 quan hệ giữa ASEAN với các nước
ðông Dương rất căng thẳng do vấn ñề Campuchia…1989-1997 sau khi vấn
ñề Campuchia ñược giải quyết theo phương pháp hòa bình, các nước ASEAN
phát triển quan hệ song phương với Việt Nam.
1992 Việt Nam chính thức tham gia Hiệp ước Bali và trở thành quan sát viên
của ASEAN. 1995 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN.
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Sự phát triển kinh tế Mĩ từ năm 1945 ñến năm 1973
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ.
Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn
thế giới.
1949 sản lượng nông nghiệp Mĩ bằng hai lần sản lượng của các nước Anh,
Pháp, Cộng hòa Liên bang ðức, Italia, Nhật Bản cộng lại.
Mĩ nắm hơn 50% số tàu bè ñi lại trên các mặt biển; ¾ dự trữ vàng của thế
giới; nền kinh tế Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài
chính lớn nhất thế giới.
Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế ñó
Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào,
trình ñộ kĩ thuật cao, năng ñộng, sáng tạo.
Mĩ lợi dụng chiến tranh ñể làm giàu, thu lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí và
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phương tiện chiến tranh.
Mĩ ñã áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện ñại
ñể nâng cao năng suất lao ñộng, hạ giá thành sản phẩm, ñiều chỉnh hợp lí cơ
cấu sản xuất.
Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, các công ti, tập ñoàn tư bản lũng ñoạn Mĩ
có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước.
Các chính sách và biện pháp ñiều tiết của nhà nước ñóng vai trò quan trọng
thúc ñẩy kinh tế Mĩ phát triển.
LỊCH SỬ VIỆT NAM (13,0 ðIỂM)
Những chuyển biến mới về giai cấp trong xã hội ở Việt Nam
Giai cấp ñịa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa; một bộ phận không nhỏ (tiểu, trung)
ñịa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và tay sai…
Giai cấp nông dân: bị ñế quốc và phong kiến tước ñoạt ruộng ñất, bị bần cùng
hóa, mâu thuẫn gay gắt với ñế quốc Pháp và phong kiến tay sai…
Giai cấp tiểu tư sản: tăng nhanh về số lượng, nhạy bén với thời cuộc, có tinh
thần chống thực dân Pháp và tay sai…
Giai cấp tư sản: số lượng ít, thế lực yếu, bị phân hóa thành tư sản mại bản và tư sản
dân tộc. Bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam có khuynh hướng dân tộc dân chủ…
Giai cấp công nhân: ngày càng phát triển, bị nhiều tầng áp bức bóc lột, có
quan hệ gắn bó với nông dân, có tinh thần yêu nước mạnh mẽ, vươn lên thành
giai cấp lãnh ñạo cách mạng…
Vì sao giai câp công nhân vươn lên thành một ñộng lực…
Giai cấp công nhân Việt Nam bị giới tư sản, nhất là bọn ñế quốc thực dân, áp
bức, bóc lột nặng nề, có quan hệ gắn bó với nông dân, ñược thừa hưởng
truyền thống yêu nước của dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách
mạng vô sản, nên ñã nhanh chóng vươn lên thành một ñộng lực của phong
trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời ñại…
Tình hình nước ta sau các mạng tháng Tám năm 1945
Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo theo bọn tay sai
thuộc các tổ chức phản ñộng, hòng cướp chính quyền mà nhân ta ñã giành ñược…
Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn ñường cho
thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta…
Bọn phản ñộng trong nước ngóc ñầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá
cách mạng…
Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn yếu…
Nạn ñói vẫn chưa khắc phục ñược, tiếp ñó nạn lụt lớn, nửa số ruộng ñất
không canh tác ñược. Nhiều nhà máy vẫn nằm trong tay tư bản Pháp. Hàng
hóa khan hiếm, ñời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn…
Văn hóa lạc hậu của chế ñộ cũ rất nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ…
Ngân sách nhà nước trống rỗng, chính quyền chưa quản lí ñược Ngân hàng
ðông Dương…
Ngay sau cách mạng tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

0,25

0,25
0,25

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

ñứng trước tình thế hiểm nghèo như ngàn cân treo sợi tóc…
Bước ñầu xây dựng chính quyền cách mạng
Ngày 06/01/1946, cả nước tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, 333 ñại 0,5
biểu trúng cử vào Quốc hội ñầu tiên của nước ta…
Quốc hội họp phiên ñầu tiên thông qua danh sách Chính phủ do Hồ Chí Minh 0,5
ñứng ñầu. Sau ñó, Hiến pháp ñầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
ñược thông qua…
Ở các ñịa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiến hành bầu cử Hội ñồng nhân 0,5
dân các cấp. Quân ñội Quốc gia Việt Nam ra ñời (5/1946). Lực lượng dân
quân tự vệ củng cố, phát triển…
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Âm mưu và hành ñộng của Pháp khi mở cuộc tấn công lên căn cứ ñịa
Việt Bắc? Chúng bị quân dân ta ñánh trả và ñã thất bại như thế nào?
ðánh phá căn cứ ñịa, tiêu diệt cơ quan ñầu nảo kháng chiến và quân chủ lực
của ta. Triệt ñường liên lạc quốc tế của ta. Giành thắng lợi quân sự, tiến tới
thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
Thục dân Pháp huy ñộng 12.000 quân và hầu hết máy bay ở ðông Dương tiến
công Việt Bắc…
Chủ trương của ta: ðảng ra chỉ thị “phải phá tan cuộc tiến công mùa ñông của
giặc Pháp”.
Quân ta bao vây tiến công ñịch ở Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ ðồn, Chợ Rã buộc
ñịch phải rút khỏi Chợ ðồn, Chợ Rạ…
Ở mặt trận hướng ñông, ta chặn ñánh ñịch trên ñường số 4, tiêu biểu là trận ở
ñèo Bông Lau…
Ở hướng tây, ta phục kích, ñánh ñịch trên sông Lô, tiêu biểu là trận ðoan
Hùng, Khe Lau, ñánh chìm nhiều tàu chiến, tiêu diệt hàng trăm tên ñịch…
Kết quả: hai gọng kìm của Pháp bị bẻ gãy. Ngày 19/12/1947, quân Pháp phải
rút khỏi Việt Bắc. Cơ quan ñầu nảo kháng chiến ñược bảo vệ, bộ ñội chủ lực
của ta trưởng thành…

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHẤM
- Bài làm của thí sinh có thể có cách làm và diễn ñạt khác nhau nhưng vẫn
ñúng nội dung, ñủ ý và không sai kiến thức cơ bản thì vẫn cho ñiểm tối ña như hướng
dẫn chấm.
- Trước khi chấm, tổ giám khảo nên thảo luận ñể thống nhất biểu ñiểm và vận
dụng linh hoạt khi bài làm của học sinh có cách trình bày khác nhau.
- Tổng ñiểm của bài thi là 20,0 ñiểm, phần ñiểm lẻ ñược tính ñến 0,25 ñiểm,
không làm tròn số.

0,5

0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,75

