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Đề kiểm tra có 01 trang 
 
A.  PHẦN CHUNG – Cho tất cả thí sinh (7,0 điểm) 
Câu I (3,0 điểm). 
 Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá?  
 Vì sao nói: Toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước 
đang phát triển? 
 
Câu II (4,0 điểm). 
 Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 
 Những điểm cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Ðảng? Cương lĩnh 
chính trị đó có những ưu điểm nổi bật nào? 
 
B.  PHẦN RIÊNG  – Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây  
(Câu III.a hoặc Câu III.b) (3,0 điểm) 
  
Câu III.a Theo Chương trình chuẩn (3,0 điểm). 
 Tóm tắt diễn biến của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Tại sao nói: 
Cách mạng tháng Tám mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta? 
 
Câu III.b Theo Chương trình nâng cao (3,0 điểm). 
 Diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 – 1931 dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam? Tại sao Xô viết Nghệ - Tĩnh được coi là đỉnh cao của 
phong trào cách mạng 1930 – 1931? 
 

---------------   HẾT  --------------- 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ CHÍNH THỨC  
Môn: Lịch sử 

(Gồm 03 trang) 

Câu Nội dung Điểm 
 A.  PHẦN CHUNG – Cho tất cả thí sinh (7,0 điểm)  

Câu I  Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá? 
 Vì sao nói: Toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối 
với các nước đang phát triển? 

(3,0 
điểm) 

   Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá: 
+ Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 
+ Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. 
+ Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn. 
+ Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính 

quốc tế và khu vực. 
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0,25 
0,25 
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   Toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước 
đang phát triển:  
  - Thời cơ: 

  + Thúc đẩy rất mạnh, rất nhanh sự phát triển và xã hội hóa của 
lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao. 

 + Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải 
cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế. 

 
 
 
 

0,5 
 

0,5 
   - Thách thức: 

 + Phân hóa giàu nghèo giữa các nước trên thế giới và trong xã hội. 
 + Kém an toàn về kinh tế, tài chính, chính trị, nguy cơ đánh mất 

bản sắc văn hoá dân tộc và sự xâm phạm độc lập, tự chủ của các quốc 
gia. 

→ Toàn cầu hóa là thời cơ lịch sử để phát triển và thách thức to 
lớn đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. 

 
0,5 

 
 

0,5 
 

Câu 2  Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 
 Những điểm cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
Ðảng? Cương lĩnh chính trị đó có những ưu điểm nổi bật nào? 

(4,0 
điểm) 

  Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 
 + Hội nghị nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng 

duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.  
 + Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái 

Quốc soạn thảo, đây là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta. 

 
 

0,5 
 

0,5 
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 -Những điểm cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
Ðảng Cộng sản Việt Nam: 

 + Đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là tiến hành cách 
mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. 

 
 
 

0,5 
 + Nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và 

tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam độc lập tự do.  
 

0,5 

 + Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí 
thức, còn phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung 
lập. 

 
 

0,5 
 + Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản, giữ 

vai trò lãnh đạo cách mạng. 
- Cương lĩnh chính trị đó có những ưu điểm nổi bật: 
Đây là cương lĩnh giải phóng dân  tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn 

vấn đề dân tộc và giai cấp.  
Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. 

 
0,5 

 
 

0,5 
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Câu 
III a. 

  Tóm tắt diễn biến của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 
Tại sao nói: Cách mạng tháng Tám mở ra một bước ngoặt lớn trong 
lịch sử dân tộc ta? 

(3,0  
điểm) 

  - Tóm tắt diễn biến của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:  
 + Chiều ngày 16-8-1945, một đơn vị của đội Việt Nam Giải phóng 

quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. 

 
 

0,25 
  + Ngày 18-8-1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, 

Quảng Nam giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. 
 

0,5 
  + Tại Hà Nội, ngày 19-8, hàng vạn nhân dân đánh chiếm các cơ 

quan đầu não của địch, như Phủ Khâm sai, Toà Thị chính..., khởi nghĩa 
thắng lợi ở Hà Nội.  

 
 

0,5 
  + Tiếp đó, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23-8-

1945), Sài Gòn (25-8-1945). 
 

0,5 

 + Ở các nơi khác nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Tổng khởi 
nghĩa thắng lợi trong cả nước. 

 
0,25 

 

 - Cách mạng tháng Tám mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử 
dân tộc ta, bởi vì: 

 + Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp hơn 80 năm và Nhật gần 5 năm, 
lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà... 

 + Mở ra một kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do, kỉ nguyên 
nhân dân nắm chính quyền, làm chủ đất nước. 

 + Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị 
điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo. 

 
 
 

0,5 
 

0,25 
 

0,25 
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---------------   HẾT  --------------- 
 
 

Câu 
III b. 

  Diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 – 1931 dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam? Tại sao Xô viết Nghệ - 
Tĩnh được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931? 

(3,0 
điểm) 

- Diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930– 1931:  
+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu 

tranh của quần chúng rộng khắp cả nước. 
+ Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, nhiều cuộc đấu tranh của công 

nông nổ ra. Tháng 5, trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh 
nhân ngày Quốc tế lao động 1-5. Tháng 6,7,8 phong trào tiếp tục diễn ra 
sôi nổi trong cả nước.  

 
 

0,25 
 
 
 

0,75 
- Ở Nghệ An - Hà Tĩnh: 
+ Phong trào phát triển mạnh, quyết liệt nhất, với những cuộc biểu 

tình của nông dân (9-1930), kéo đến huyện lỵ, tỉnh lỵ, đòi giảm sưu thuế, 
được công nhân Vinh - Bến Thủy hưởng ứng. 

+ Tiêu biểu là cuộc biểu tình của khoảng 8000 nông dân huyện 
Hưng Nguyên (Nghệ An)  ngày 12-9-1930, kéo đến huyện lỵ phá nhà 
lao, đốt huyện đường, vây lính khố xanh... 

+ Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến tê liệt, tan rã (tê liệt ở 
nhiều huyện, xã , tan rã ở nhiều thôn), các xô viết được thành lập. 

 
 
 

0,25 
 
 

0,5 
 

0,25 

 

 - Xô viết Nghệ - Tĩnh được coi là đỉnh cao của phong trào cách 
mạng 1930 – 1931: 
  Mặc dù tồn tại chỉ 4 -5 tháng, nhưng Xô viết  Nghệ-Tĩnh đã tỏ rõ 
bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó.  
 Đó là một chính quyền của dân, do dân và vì dân, trở thành đỉnh 
cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931. 
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