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HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Bản hướng dẫn chấm gồm 03 trang 
 

I. Hướng dẫn chung 
 1) Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong 
hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.  
 2) Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch 
với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 
 3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 
làm tròn thành 1,0). 

II. Đáp án và thang điểm 
Đáp án Điểm 

I. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)  

Nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 
nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 

 

a) Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950)  

- Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946 - 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng.  0,25 

- Đến năm 1950: 
+ Tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.  

0,25 

+ Nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. 0,25 

- Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử... 0,25 

b) Tiếp tục xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70)  

- Thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn và đạt được những thành tựu to lớn.  0,25 

- Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). 0,50 

- Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu nổi bật...  0,25 

- Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo.  0,25 

- Năm 1961, phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I. Gagarin 
bay vòng quanh Trái Đất... 0,25 

- Đất nước có nhiều biến đổi... Trình độ học vấn của người dân 
không ngừng được nâng cao. 

0,25 

Câu 1. 
(3,0 đ) 

- Thực hiện chính sách bảo vệ hoà bình thế giới, ủng hộ phong trào 
giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. 

0,25 

Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ 
năm 1925 đến năm 1930. 

 Câu 2. 
(4,0 đ) 

- Sau khi đến Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc mở lớp 
huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng... 

0,50 
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- Tháng 2 - 1925, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn, giác ngộ một số 
thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn. 

0,50 

- Tháng 6 - 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên...  

0,50 

- Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội do Nguyễn Ái Quốc 
sáng lập...  

0,50 

- Tháng 7 - 1925, cùng với một số nhà yêu nước Triều Tiên, 
Inđônêxia..., Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị 
áp bức ở Á Đông... 

 
0,25 

- Đầu năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh, gồm những bài 
giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu, 
được xuất bản... 

 
0,50 

- Đầu 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức 
cộng sản ở Việt Nam. 

0,25 

+ 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 

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)  

Trình bày những nét chính về cuộc Tiến công chiến lược Đông - 
Xuân 1953 - 1954 của quân dân Việt Nam trong kháng chiến 
chống thực dân Pháp. 

 

- Khi thực dân Pháp bắt đầu thực hiện kế hoạch Nava, Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp (tháng 9 - 1953), bàn về kế 
hoạch quân sự Đông - Xuân 1953 - 1954...  

 
0,25 

- Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, quân ta mở một loạt chiến 
dịch tiến công địch ở hầu khắp các chiến trường Đông Dương. 0,25 

- Tháng 12 - 1953, quân ta tiến công địch ở thị xã Lai Châu, tỉnh 
Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ) được giải phóng. Nava buộc phải 
tăng cường lực lượng cho Điện Biên Phủ...  

 
0,50 

- Tháng 12 - 1953, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công địch ở 
Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt... Nava buộc phải tăng cường lực 
lượng cho Xênô...  

 
0,50 

- Tháng 1 - 1954, liên quân Lào - Việt tiến công địch ở Thượng 
Lào, giải phóng toàn tỉnh Phongxalì... Nava buộc phải tăng cường 
lực lượng cho Luông Phabang và Mường Sài...  

 
0,50 

- Tháng 2 - 1954, quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải 
phóng toàn tỉnh Kon Tum. Nava buộc phải tăng cường lực lượng 
cho Plâyku... 

 
0,50 

Câu 3.a. 
(3,0 đ) 

 

- Thắng lợi trong đông - xuân 1953 - 1954 đã chuẩn bị về vật chất 
và tinh thần cho quân và dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào 

 
0,50 
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Điện Biên Phủ.  

Nêu những thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự của quân dân ta 
trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 
của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1965 - 1968). 

 

- Chiến thắng Vạn Tường: 
+ Tháng 8 - 1965, quân dân ta đã đẩy lùi cuộc hành quân của địch 
vào thôn Vạn Tường (Quảng Ngãi)... 

 
0,50 

+ Trận Vạn Tường được coi là "Ấp Bắc" đối với quân Mĩ, mở đầu cao 
trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt" trên khắp miền Nam... 0,50 

- Trong mùa khô thứ nhất (1965 - 1966), quân dân ta đã đẩy lùi 
nhiều cuộc hành quân của địch vào Đông Nam Bộ và Liên khu V... 0,50 

- Trong mùa khô thứ hai (1966 - 1967), quân dân ta đã đẩy lùi nhiều 
cuộc hành quân của địch... Lớn nhất là cuộc hành quân đánh vào 
căn cứ Dương Minh Châu...  

 
0,50 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: 
+ Trong đợt 1, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều sinh 
lực địch...  

 
0,50 

Câu 3.b. 
(3,0 đ) 

+ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã làm lung lay ý chí xâm lược 
của quân Mĩ..., mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ, 
cứu nước. 

 
0,50 

 
 

------------------------------------- 
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