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Câu Đáp án Điểm 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 

Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên. Tổ chức trên có vai trò như thế nào đối với sự thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam? 
a. Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên  
- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) mở lớp 
đào tạo cán bộ, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, lập 
ra Cộng sản đoàn (2 – 1925). Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

0,75 

b. Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên  
- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tiếp tục huấn luyện, đào tạo cán bộ 
của Hội.  0,25 

- Ra báo Thanh niên (6 – 1925); đầu năm 1927, tác phẩm Đường 
Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản. 0,50 

- Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hoá”, nhiều cán bộ của 
Hội đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, để tuyên truyền vận động 
cách mạng. 

0,50 

c. Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên  
- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị: tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng 
dân tộc trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

0,50 
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(3,0 điểm) 

 
 

- Chuẩn bị về tổ chức: xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống tổ chức, đưa 
đến sự ra đời các tổ chức cộng sản, từ đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

0,50 

Nêu hoàn cảnh khách quan thuận lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945 ở Việt Nam. Trước hoàn cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt 
trận Việt Minh có những chủ trương, biện pháp gì để khởi nghĩa giành 
chính quyền toàn quốc?  
a. Hoàn cảnh khách quan thuận lợi  
- Giữa tháng 8 – 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Nhật ở 
Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang, 
tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa. 

0,50 

b. Chủ trương, biện pháp để khởi nghĩa giành chính quyền  

2 
(2,0 điểm) 

- Ngày 13 – 8 – 1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập 
Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc. Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bố 
“Quân lệnh số 1” phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 

0,50 
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Câu Đáp án Điểm 
- Từ ngày 14 đến ngày 15 – 8 – 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng 
họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân 
Tổng khởi nghĩa. 

0,50 

- Từ ngày 16 đến ngày 17 – 8 – 1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào 
tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách 
của Việt Minh, cử ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. 

0,50 

Từ năm 1965 đến năm 1968, trên mặt trận quân sự, quân dân miền Nam 
Việt Nam đã từng bước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ 
như thế nào? 
- Từ giữa năm 1965, quân dân miền Nam giành thắng lợi mở đầu ở Núi 
Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi), loại khỏi vòng chiến đấu 
hàng trăm tên địch. 

0,25 

- Vạn Tường được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm 
Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam, chứng tỏ quân dân 
miền Nam có khả năng đánh thắng Mĩ trong chiến đấu chống chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ”. 

0,50 

- Tiếp đó, quân và dân miền Nam giành thắng lợi trong hai mùa khô 
1965 – 1966 và 1966 – 1967, đẩy lùi hàng trăm cuộc hành quân của 
hàng chục vạn quân Mĩ và đồng minh. 

0,50 

- Chiến thắng hai mùa khô tiếp tục chứng minh khả năng đánh thắng 
Mĩ của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến 
tranh cục bộ”. 

0,25 

3 
(2,0 điểm) 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân 
miền Nam đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải 
tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại của 
“Chiến tranh cục bộ”). 

0,50 

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? 
Vì sao nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) 
tháng 2 – 1976, ASEAN có bước phát triển mới? 
a. Hoàn cảnh ra đời của ASEAN  
- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á 
bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn. 

0,50 

- Các cường quốc bên ngoài tăng cường ảnh hưởng đối với khu vực, nhất 
là khi Mĩ đang bị sa lầy trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

0,50 

4.a 
(3,0 điểm) 

- Các tổ chức mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng 
nhiều, những thành công của Khối thị trường chung châu Âu đã tác 
động đến các nước Đông Nam Á. 

0,50 
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Câu Đáp án Điểm 
b. Bước phát triển mới của ASEAN  
- Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2 – 1976 
với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là 
Hiệp ước Bali) mở ra thời kì mới trong quan hệ hợp tác giữa các nước 
ASEAN, giữa ASEAN với các nước trong khu vực. 

0,50 

- Từ 5 nước sáng lập ban đầu, ASEAN đã phát triển lên 10 nước thành 
viên: kết nạp thêm Brunây (1984), Việt Nam (1995), Lào và Mianma 
(1997), Campuchia (1999). 

0,50 

- Từ năm1999, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng 
Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển.  0,50 

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô chuyển sang thế đối 
đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh? Sự kiện nào được xem là khởi 
đầu gây nên cuộc Chiến tranh lạnh? 
a. Mĩ và Liên Xô chuyển sang thế đối đầu…  
- Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc: Liên 
Xô chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành 
quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới; 
Mĩ chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong 
trào cách mạng nhằm bá chủ thế giới. 

0,50 

- Mĩ lo ngại ảnh hưởng của Liên Xô và những thắng lợi của các cuộc cách 
mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, đặc biệt là sự thành công 
của cách mạng Trung Quốc (1949). 

0,50 

- Chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới, trải dài từ Đông Âu 
đến châu Á, ngăn cản mưu đồ bá chủ thế giới của Mĩ. 

0,50 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên thành nước tư bản giàu 
mạnh nhất, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử, tự cho mình có quyền 
lãnh đạo thế giới. 

0,50 

b. Sự kiện khởi đầu gây nên cuộc Chiến tranh lạnh  
- Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12 – 3 – 1947 
được xem là sự kiện khởi đầu Chiến tranh lạnh.  0,50 

4.b 
(3,0 điểm) 

- Bản thông điệp khẳng định, sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối 
với nước Mĩ, dẫn đến sự thay đổi quan hệ giữa hai cường quốc từ liên 
minh chống phát xít sang thế đối đầu. 

0,50 

  
-------- Hết -------- 


