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Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 

                  

Đề I 

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM  (7,0 điểm) 
Câu 1 (4,0 điểm) 

Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam đầu năm 1930. 

Câu 2 (3,0 điểm) 
Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

 
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) 

Khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ 
sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX. 

 
Đề II 

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM  (7,0 điểm) 
Câu 1 (4,0 điểm) 

Tóm tắt diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. 
Câu 2 (3,0 điểm) 

Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975). 
 
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) 

Khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ 
sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX. 

 
.......................Hết....................... 

 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh: ..........................................    Số báo danh: ......................................... 

Chữ ký của giám thị 1: .............................. Chữ ký của giám thị 2: ................................ 
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