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A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
Trình bày ngắn gọn các xu hướng phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh.
Nêu xu thế phát triển chung của thế giới ngày nay. Xu thế đó đặt ra cho Việt Nam
những thời cơ và thách thức gì?
B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
Câu 1. (4,5 điểm)
Tại sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì
dân dưới sự lãnh đạo của Đảng?
Câu 2. (4,5 điểm)
Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) được ký kết trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung, ý
nghĩa của Hiệp định đó.
Câu 3. (5,0 điểm)
Nêu nội dung, ý nghĩa việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975-1976).
Quốc huy nước ta trước và sau năm 1976 có gì khác nhau?
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I. YÊU CẦU CHUNG
1. Ngoài việc đánh giá, kiểm tra kiến thức cơ bản, giám khảo cần phát hiện những bài
làm thể hiện tố chất của một học sinh giỏi: Kiến thức lịch sử vững chắc, sâu rộng; kĩ năng
làm bài tốt, diễn đạt trong sáng, logic.
2. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý chính và thang điểm chủ yếu. Với những bài làm sắc
bén, có kiến giải riêng so với đáp án, nếu lập luận thuyết phục, giám khảo nên cân nhắc,
khuyến khích.
3. Tổng điểm toàn bài là 20, chiết điểm 0,25.
II. YÊU CẦU CỤ THỂ
Câu
Nội dung
Điểm
A LỊCH SỬ THẾ GIỚI
6,0
12/1989, Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới bước sang thời kỳ sau chiến
0.5
tranh lạnh, nhiều xu hướng mới xuất hiện:
- Xu hướng hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
0,5
- Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo chiều hướng đa
0.5
cực, nhiều trung tâm.
- Hầu hết các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng
0,5
điểm.
- Nhưng ở nhiều khu vực lại xảy ra xung đột, nội chiến đẫm máu với những
0,5
hậu quả nghiêm trọng…
- Xu thế chung của thế giới ngày nay là: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát
1,0
triển.
* Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam
- Thời cơ:
+ Việt Nam có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất
nước, tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh khu vực…
+ Việt Nam có thể tiếp thu các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến của
thế giới, khai thác kinh nghiệm và nguồn vốn đầu tư nước ngoài để rút ngắn
thời gian xây dựng và phát triển đất nước.
- Thách thức:
+ Việt Nam có xuất phát điểm thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng
nguồn nhân lực hạn chế…
+ Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới; việc sử dụng có hiệu quả
các nguồn vốn bên ngoài; việc giữ gìn, bảo vệ bản sắc dân tộc và sự kết hợp
giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại…
- Nếu nắm bắt được thời cơ thì đất nước phát triển, nếu không sẽ tụt hậu,
đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc… Đảng và Nhà nước đã có những chính
sách phù hợp nhờ đó đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn…
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LỊCH SỬ VIỆT NAM
Tại sao nói Xô viết Nghệ Tĩnh…
- Từ tháng 2 đến tháng 5/1930, diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân,
nông dân trong cả nước. Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5/1930, lần đầu tiên
công nhân, nông dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế
giới…
- Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất. Tháng 9/1930, phong
trào công – nông phát triển đến đỉnh cao với những cuộc đấu tranh quyết liệt
như: tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang…
- Trước khí thế đấu tranh của quần chúng, bộ máy chính quyền của thực dân
và phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều nơi bị tan rã.
- Trước tình hình đó, nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã đã lãnh đạo nhân dân
đứng ra quản lí đời sống kinh tế, chính trị ở địa phương, làm chức năng của
chính quyền cách mạng theo kiểu chính quyền Xô viết.
- Hoạt động của chính quyền Xô viết:
+ Chính trị: Các đội tự vệ và tòa án nhân dân được thành lập, chính quyền
cách mạng kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng. Quần chúng nhân dân
được tự do tham gia hoạt động trong các đoàn thể quần chúng…
+ Kinh tế: Chia lại ruộng đất công cho nhân dân, bãi bỏ các thứ thuế do đế
quốc và phong kiến đặt ra, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ…
+ Văn hóa, xã hội: Thực hiện các quyền tự do dân chủ, khuyến khích nhân
dân học chữ quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn xã hội…
- Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào 1930 - 1931, được hình
thành trong làn sóng cách mạng của quần chúng nhân dân.
- Xô viết Nghệ - Tĩnh thực sự là chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì
dân dưới sự lãnh đạo của Đảng…
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Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)…
- Hoàn cảnh:
+ Chính phủ Pháp và Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa – Pháp
(28/2/1946), bắt tay chống phá cách mạng nước ta.
+ Trước tình hình đó, ta chủ động đàm phán với Pháp và kí Hiệp định Sơ
bộ (6/3/1946) nhằm đuổi quân Trung Hoa Dân quốc về nước, tranh thủ thời
gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
- Nội dung:
+ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị
viện, quân đội và tài chính riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
+ Việt Nam chấp nhận cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân
Trung Hoa Dân quốc để giải giáp quân Nhật và sẽ rút dần trong 5 năm.
+ Hai bên ngừng bắn ở Nam bộ để đi đến cuộc đàm phán chính thức ở
Pari…
- Ý nghĩa:
+ Giúp chúng ta loại được một kẻ thù là quân Trung Hoa Dân quốc…
+ Có thêm thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài mà
ta biết không thể tránh khỏi…
+ Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do…
Nội dung, ý nghĩa việc thống nhất đất nước…
Nội dung:
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- Tháng 9/1975: Hội nghị BCH TW lần thứ 24 đề ra nhiệm vụ thống nhất
đất nước về mặt Nhà nước
- Ngày 25/4/1976: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước (khóa VI)
- Ngày 24/6/1975 – 3/7/1976: Quốc hội khóa VI họp phiên đầu tiên thông
qua một số vấn đề sau:
+ Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại
+ Đặt tên nước là CHXHCN Việt Nam
+ Định Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca
+ Thủ đô là Hà Nội, Sài Gòn – Gia Định đổi tên là TP.Hồ Chí Minh
+ Bầu các cơ quan, lãnh đạo cao nhất của Nhà nước
+ Bầu ban dự thảo Hiến pháp…
+ Ở địa phương: Tổ chức thành 3 cấp chính quyền: Tỉnh, Huyện, Xã và
tương đương…
Ý nghĩa:
- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, thể hiện tính tất yếu
khách quan của sự phát triển lịch sử…
- Tạo điều kiện để thống nhất đất nước về các mặt trên con đường đi lên
CNXH…
- Tạo khả năng to lớn cho việc phát huy thế mạnh về tiềm năng của cả nước
trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao uy
tín nước ta trên trường quốc tế…
Nét khác nhau của Quốc huy…
- Trước năm 1976 tên nước trên Quốc huy là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
- Sau năm 1976 tên nước trên Quốc huy là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam.
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