
 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

 
Môn: LỊCH SỬ; Khối: C 

(Đáp án – Thang điểm có 03 trang) 

 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

 

Câu Đáp án Điểm 

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

Trình bày nội dung, ý nghĩa Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam 
ngày 6-1-1930. 

- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu 
Long do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. 0,25 

- Hội nghị nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy 
nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 0,50 

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng,... do 
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.  0,50 

- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là cương 
lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và 
vấn đề giai cấp. 

0,25 

I 
(2,0 
điểm) 
 
 

- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch 
sử của một Đại hội thành lập Đảng. 0,50 

Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 
1945. 

- Được tin Nhật Bản đầu hàng, Uỷ ban khởi nghĩa thành lập, Hội nghị 
Toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, 
phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

0,25 

- Từ ngày 14-8, một số địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể và vận 
dụng "Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" đã 
khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều 16-8, một đơn vị Giải phóng quân 
tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. 

0,50 

- Ở Hà Nội, chiều ngày 17-8 quần chúng đã tổ chức mít tinh tại Nhà hát 
Lớn; thực hiện quyết định của Uỷ ban khởi nghĩa, tối 19-8 cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền thắng lợi. 

0,50 

- Ở Huế, ngày 23-8 khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. 
Ngày 25-8 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn. 0,50 

II 
(2,0 
điểm) 

- Ngày 28-8-1945 cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi trên cả 
nước. 0,25 
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Câu Đáp án Điểm 

Vì sao ngày 27-1-1973 Hoa Kì và các nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ? 
- Trải qua 18 năm (1954-1972), Mĩ đã thất bại trong việc tiến hành các 
chiến lược chiến tranh xâm lược, nhằm chia cắt lâu dài đất nước Việt 
Nam. 

0,50 

- Do thất bại trên chiến trường, Mĩ buộc phải chấp nhận đàm phán ở 
Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam. 0,50 

- Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã giáng đòn nặng nề vào chiến 
lược "Việt Nam hoá chiến tranh", buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hoá" trở 
lại chiến tranh xâm lược. 

0,50 

- Để hỗ trợ cho mưu đồ chính trị, ngoại giao mới, Mĩ mở cuộc tập kích 
chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành 
phố trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, nhằm ký hiệp định có 
lợi cho Mĩ. 

0,50 

III 
(3,0 
điểm) 

- Quân dân miền Bắc đã đánh trả những đòn đích đáng, làm nên trận 
"Điện Biên Phủ trên không", buộc Mĩ phải ký Hiệp định Pari về chấm 
dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27-1-1973). 

0,50 

 - Với Hiệp định Pari, Hoa Kì và các nước phải công nhận các quyền dân 
tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. 0,50 

 PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 

Hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

Hoàn cảnh ra đời:  

- Sau khi giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế, các nước 
Đông Nam Á thấy cần có sự hợp tác để cùng phát triển và hạn chế ảnh 
hưởng của các cường quốc bên ngoài. 

0,50 

- Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày 
càng nhiều và những thành công của Khối thị trường chung châu Âu đã 
cổ vũ các nước Đông Nam Á liên kết với nhau. 

0,50 

- Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập 
gồm 5 nước: Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, Thái Lan. 0,50 

Quá trình phát triển:  

- Giai đoạn đầu (1967-1975), ASEAN là một tổ chức còn non trẻ, sự 
hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị thế trên trường quốc tế. 0,50 

- Tháng 2-1976, Hiệp ước Bali được ký kết, mở ra bước phát triển mới 
của các quốc gia Đông Nam Á. 0,25 

IV.a 
(3,0 
điểm) 

- Từ năm 1984 đến 1999, các nước Brunây, Việt Nam, Lào, Mianma, 
Campuchia gia nhập ASEAN.  0,50 
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Câu Đáp án Điểm 
 - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã phát triển thành 10 nước, đẩy 

mạnh hợp tác kinh tế, xây dựng thành khu vực hoà bình, ổn  định, cùng 
phát triển. 

0,25 

Trình bày những sự kiện dẫn đến sự đối đầu Đông - Tây trong quan hệ quốc tế 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô cùng phát triển mạnh 
mẽ nhưng có lợi ích, mục tiêu chiến lược đối lập nhau. 0,25 

- Tháng 3-1947, thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman khẳng định sự 
tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn, từ đó Mĩ khởi đầu chính sách chống 
Liên Xô, gây nên tình trạng Chiến tranh lạnh. 

0,25 

- Tháng 6-1947, Mĩ đề ra "Kế hoạch Mácsan" giúp các nước Tây Âu 
khôi phục kinh tế, lôi kéo các nước này vào Liên minh quân sự chống 
Liên Xô và các nước Đông Âu. 

0,50 

- Việc thực hiện "Kế hoạch Mácsan" tạo nên sự phân chia đối lập về 
kinh tế, chính trị giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước 
Đông Âu xã hội chủ nghĩa. 

0,25 

- Tháng 4-1949, Mĩ cùng các nước Tây Âu thành lập khối quân sự 
NATO - liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây 
nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

0,50 

- Tháng 1-1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng 
tương trợ kinh tế để hợp tác và giúp đỡ nhau giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa. 

0,50 

- Tháng 5-1955, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp 
ước Vácsava, một liên minh chính trị - quân sự mang tính chất phòng 
thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. 

0,50 

IV.b 
(3,0 
điểm) 

- Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava đánh dấu sự xác 
lập cục diện hai cực, hai phe, đối đầu Đông - Tây trong quan hệ quốc tế. 0,25 

--------Hết-------- 
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