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LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)
Tại sao từ những năm 70 của thế kỷ XX địa vị kinh tế Mĩ lại bị suy giảm?
Câu 2. (2,0 điểm)
Các xu thế phát triển của thế giới sau khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt. Xu hướng
chung nổi bật của thế giới ngày nay là gì?
LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)
Câu 3. (2,5 điểm)
Phong trào công nhân nước ta từ năm 1919 – 1925? Cuộc đấu tranh của công nhân
Ba Son (8 – 1925) có gì mới so với các phong trào công nhân giai đoạn 1919 – 1925?
Câu 4. (3,0 điểm)
Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929? Tác động của sự
kiện này đối với cách mạng nước ta?
Câu 5. (1,5 điểm)
Vì sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở ra một kỉ nguyên mới của lịch
sử dân tộc ta? Nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
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* Lưu ý khi chấm:
1. Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được
yêu cầu cơ bản trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm.
2. Thí sinh vận dụng được kiến thức cơ bản từ những tài liệu ngoài sách giáo
khoa thì được khuyến khích cho thêm điểm, nhưng không được vượt quá điểm của từng
câu và của toàn bài theo hướng dẫn chấm.
3. Tổng điểm bài thi: 10 điểm. Phần lẻ tính dến 0,25 điểm, không làm tròn điểm.
Câu hỏi

Nội dung

Điểm

LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Câu 1
Tại sao từ những năm 70 của thế kỷ XX địa vị kinh tế Mĩ lại bị suy
(1,0 điểm) giảm?
- Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ, trở thành những trung tâm
kinh tế, cạnh tranh gay gắt với Mĩ.
- Nền kinh tế Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng nên
không ổn định.
- Mĩ phải chi phí lớn cho việc chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí, chiến
tranh xâm lược… để theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.
- Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội là nguồn gốc
gây nên sự không ổn định về kinh tế - xã hội Mĩ.
Câu 2
Các xu thế phát triển của thế giới sau khi “chiến tranh lạnh” chấm
(2,0 điểm) dứt. Xu hướng chung nổi bật của thế giới ngày nay là gì?
- Từ sau khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt, tình hình thế giới có nhiều
biến chuyển và diễn ra theo xu hướng như sau:
+ Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
+ Sự tan rã của trật tự hai cực Ian – ta và thế giới đang xác lập một trật
tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.
+ Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, hầu hết các
nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
+ Hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực vẫn chưa ổn
định, nội chiến, xung đột quân sự kéo dài vẫn diễn ra.
- Tuy nhiên xu hướng chung nổi bật của thế giới ngày nay là hòa bình,
ổn định và hợp tác phát triển. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối
với các dân tộc khi bước vào thế kỷ XXI. Đây là xu thế khách quan,
một thực tế không thể đảo ngược. Nó vừa có mặt tích cực vừa có mặt
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tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh.
LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)
Câu 3
Phong trào công nhân nước ta từ năm 1919 – 1925? Cuộc đấu
(2,5 điểm) tranh của công nhân Ba Son (8 – 1925) có gì mới so với các phong
trào công nhân giai đoạn 1919 - 1925?
* Phong trào công nhân 1919 – 1925:
- Những năm đầu sau chiến tranh, các cuộc đấu tranh của công nhân
tuy còn lẻ tẻ, tự phát nhưng đã nói lên ý thức giai cấp của công nhân
đang phát triển nhanh chóng.
- Ngay từ năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn đã thành lập “Công
hội” (bí mật) do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
- Năm 1922, công nhân, viên chức các sở Công thương của tư bản Pháp
ở Bắc Kỳ đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương.
- Năm 1924, diễn ra nhiều cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt,
rượu, xay sát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương.
- Tháng 8 – 1925, thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn) bãi công, không
chịu sửa chữa chiến hạm của Pháp – đánh dấu bước tiến mới của phong
trào công nhân Việt Nam.
* Điểm mới:
- Cuộc bãi công Ba Son nổ ra không chỉ với yêu sách kinh tế (đòi tăng
lương, cho những công nhân mất việc trở lại làm việc), mà còn với mục
đích chính trị (ngăn chiến hạm này chở binh lính sang đàn áp phong
trào cách mạng ở Trung Quốc).
- Cuộc bãi công của công nhân Ba Son thắng lợi, giai cấp công nhân
nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính
trị rõ ràng.
Câu 4
Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?
(3,0 điểm) Tác động của sự kiện này đối với cách mạng nước ta.
* Sự ra đời ba tổ chức cộng sản:
- Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ ở
nước ta phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi cần phải thành lập một đảng cộng
sản để tổ chức và lãnh đạo các lực lượng yêu nước đấu tranh.
- Cuối tháng 3 – 1929, một số hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng
Thanh niên ở Bắc Kỳ đã lập chi bộ cộng sản đầu tiên.
- Ngày 17 – 6 – 1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở miền Bắc
họp đại hội, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông
qua Tuyên ngôn, Điều lệ và ra báo Búa Liềm làm cơ quan ngôn luận.
- Tháng 8 – 1929, các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng
Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kỳ quyết định thành lập An Nam
Công sản đảng.
- Tháng 9 – 1929, do chịu tác động từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh
niên, các đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt tách ra thành lập Đông
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Dương Cộng sản liên đoàn.
Như vậy, đến tháng 9 – 1929, ở Việt Nam đã có 3 tổ chức cộng sản ra
đời, Đây là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam.
* Tác động:
- Sau khi thành lập, các tổ chức cộng sản đã xây dựng cơ sở đảng tại
nhiều địa phương, trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh
của công nhân và nông dân.
- Phong trào công nhân kết hợp chặt chẽ với phong trào đấu tranh của
nông dân, học sinh, tiểu thương… tạo thành một làn sóng đấu tranh
cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước.
- Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với
nhau, gây ảnh hưởng không tốt cho cách mạng, đặt ra yêu cầu bức thiết
là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. Đây là bước
chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng cộng sản đầu năm 1930.
Câu 5
Vì sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở ra một kỉ
(1,5 điểm) nguyên mới của lịch sử dân tộc ta? Nguyên nhân thành công của
Cách mạng tháng Tám năm 1945?
* Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới trong
lịch sử dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập và tự do:
- Phá tan hai xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật
nhào chế độ quân chủ chuyên chế.
- Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập dưới chế độ
dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm
chủ nước nhà.
* Nguyên nhân thành công:
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường
bất khuất.
- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được lực lượng yêu
nước trong mặt trận thống nhất rộng rãi, biết kết hợp tài tình giữa đấu
tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa
từng phần, tiến lên tổng khởi nghĩa.
- Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: chiến tranh thế giới thứ hai đi đến hồi
kết, quân Đông minh đánh bại phát xít – tạo ra thời cơ ngàn năm có
một cho cách mạng Việt Nam.

-------------------------Hết--------------------------
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