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PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 

Trình bày và nhận xét về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam 
(2,0 điểm)     được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Ban Chấp hành


Trung ương tháng 7 - 1936 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng


5 - 1941.



- Hội nghị tháng 7 - 1936 xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu
0,50


tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến



tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình.



- Nhận xét : Hội nghị chưa chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc,
0,50


chỉ nhằm vào mục tiêu dân sinh, dân chủ ; phù hợp với hoàn cảnh lịch sử



cụ thể ở Đông Dương và thế giới trong giai đoạn 1936 - 1939.



- Hội nghị tháng 5 - 1941 xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách
0,50


mạng là giải phóng dân tộc, thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt



Nam Dân chủ Cộng hoà.



- Nhận xét : Hội nghị nhấn mạnh mục tiêu số một của cách mạng là độc
0,50


lập dân tộc, tập trung giải quyết mâu thuẫn chủ yếu giữa dân tộc ta với



đế quốc Pháp - Nhật.


2
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở


Đông Dương được kí kết trong hoàn cảnh lịch sử nào ? Nêu ý nghĩa của

(2,0 điểm)



Hiệp định.



a. Hoàn cảnh lịch sử :
1,25


- Bước vào đông - xuân 1953 - 1954, đồng thời với cuộc tiến công quân
0,25


sự, ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngoại giao, mở ra khả năng giải quyết



cuộc chiến tranh ở Đông Dương bằng con đường hoà bình.



- Tháng 1 - 1954, Hội nghị ngoại trưởng Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp họp ở
0,25


Béclin thoả thuận về việc triệu tập một hội nghị quốc tế ở Giơnevơ để giải



quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương.



- Ngày 7 - 5 - 1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng đã đập



tan kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân
0,50


Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện



thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.



- Ngày 8 - 5 - 1954, Hội nghị Giơnevơ bắt đầu thảo luận về vấn đề lập lại



hoà bình ở Đông Dương. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc kháng
0,25


chiến, so sánh lực lượng giữa ta với Pháp trong chiến tranh và xu thế chung







của thế giới, Việt Nam đã kí Hiệp định Giơnevơ ngày 21 - 7 - 1954.
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b. Ý nghĩa :

0,75


- Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là văn bản pháp lí quốc tế ghi

0,25


nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.









-  Hiệp định đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân




dân Việt Nam, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông

0,50


Dương, rút hết quân đội về nước, đồng thời làm thất bại âm mưu của




Mĩ trong  việc  kéo  dài,  mở rộng,  quốc  tế hoá  chiến  tranh  xâm  lược




Đông Dương.



3
Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đưa đất nước chuyển sang thời


kì đổi mới ? Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới của Đảng.


(3,0 điểm)




a.  Vì  sao  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  quyết  định  đưa  đất  nước

1,0







chuyển sang thời kì đổi mới ?









- Trong thời gian 1976 - 1985, bên cạnh những thành tựu, đất nước gặp




nhiều khó khăn và lâm vào kh ủng hoảng, nhất là về kinh tế - xã hội. Để

0,50


đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và Nhà nước phải tiến hành




đổi mới.




- Tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước thay đổi (do tác động của

0,25


cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật), trở thành xu thế thế giới.




- Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã

0,25


hội chủ nghĩa khác cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành




đổi mới.




b. Nội dung cơ bản đường lối đổi mới của Đảng :

2,0







- Về kinh tế :




+  Xoá  bỏ cơ chế quản  lí  kinh  tế tập  trung,  quan  liêu  bao  cấp,  hình

0,25


thành cơ chế thị trường.









+ Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề.

0,25


+ Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội

0,25


chủ nghĩa.




+ Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

0,25


- Về chính trị :




+ Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân

0,25


do dân và vì dân.









+ Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về

0,25


nhân dân.

0,25


+ Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.




+ Chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác.

0,25

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)


4.a
Tóm tắt nội dung các giai đoạn lịch sử Campuchia từ sau Chiến tranh thế


giới thứ hai đến tháng 1 - 1979.


(3,0 điểm)




- 1945 - 1954 :




+  Nhân  dân  Campuchia  tiến  hành  kháng  chiến  chống  thực  dân  Pháp

0,50


xâm lược. Ngày 9 - 11 - 1953, Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập cho









Campuchia, nhưng quân Pháp vẫn chiếm đóng đất nước này.
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+ Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp phải kí Hiệp định
0,50


Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh



thổ của Campuchia, Lào, Việt Nam.



- 1954 - 1970 : Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hoà bình, trung
0,50


lập, không tham gia các khối liên minh quân sự.







- 1970 - 1975 :
0,50


+ Nhân dân Campuchia sát cánh cùng nhân dân Việt Nam và Lào kháng







chiến chống Mĩ.



+ Ngày 17 - 4 - 1975, Thủ đô Phnôm Pênh giải phóng, cuộc kháng chiến
0,50


chống Mĩ kết thúc thắng lợi.



- 1975 - 1979 : Nhân dân Campuchia nổi dậy đấu tranh chống chế độ
0,50


diệt  chủng  Khơme  đỏ.  Ngày  7  -  1  -  1979,  Thủ đô  Phnôm  Pênh  giải



phóng, nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia được thành lập.


4.b
Nêu tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Tây


Âu từ năm 1950 đến năm 1973.


(3,0 điểm)




- Tình hình kinh tế :







+ Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế các nước
0,50


tư bản Tây Âu có sự ổn định và phát triển nhanh.



+ Quá trình liên kết khu vực ở Tây Âu ngày càng diễn ra mạnh mẽ với sự
0,50


hình thành Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC - 1957), sau trở thành Cộng



đồng châu Âu (EC - 1967).



+ Từ đầu thập kỉ 70 trở đi, Tây Âu đã trở thành một trong ba trung tâm
0,50


kinh tế - tài chính lớn của thế giới.







- Tình hình chính trị :



+
Nền dân chủ tư sản ở Tây Âu tiếp tục phát triển.
0,50


+ Trên chính trường nhiều nước trong khu vực này có những biến động
0,50


đáng chú ý.







- Chính sách đối ngoại : Nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục
0,50


chính sách liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặt khác đã nỗ lực mở rộng hơn



nữa quan hệ đối ngoại.
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-------- Hết --------
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