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Môn thi: LỊCH SỬ - Trung học phổ thông không phân ban 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Bản Hướng dẫn chấm có 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 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 
0,75 làm tròn thành 1,0). 

II. Đáp án và thang điểm 
 

 1

ĐÁP ÁN Điểm 
ĐỀ I  
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)  

Hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam đầu năm 1930 

 

a) Hoàn cảnh: (1,50 điểm)  
- Năm 1929, phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, giai cấp 

công nhân trở thành lực lượng tiền phong... 
0,75 

- Trong khi đó, 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, 
tranh giành ảnh hưởng..., gây nên trở ngại lớn cho phong trào cách mạng; 
nếu để kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của 
cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một Đảng Cộng sản thống nhất. 

0,75 

b) Nội dung: (2,50 điểm)  
- Hội nghị diễn ra tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc), do Nguyễn 

Ái Quốc chủ trì. Tham gia Hội nghị có đại biểu của 2 tổ chức: Đông 
Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. 

0,25 
 

- Hội nghị đã hoàn toàn nhất trí tán thành thống nhất các tổ chức cộng sản 
để thành lập một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

0,75 

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của 
Đảng do Nguyễn Ái Quốc dự thảo. Các văn kiện này đề ra đường lối cho 
cách mạng Việt Nam, được xem là cương lĩnh đầu tiên của Đảng. 

1,0 

- Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc cũng đã ra Lời kêu gọi... 0,25 

Câu 1 
(4,0 đ) 

- Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. 0,25 
Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945  Câu 2 

(3,0 đ) -  Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta: nó phá 
tan 2 xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế 
độ quân chủ chuyên chế; đưa nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành 
một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân 
phận nô lệ thành người dân tự do, làm chủ nước nhà... 

1,0 
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-  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở ra một kỉ nguyên mới của lịch 
sử dân tộc: kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội. 

1,0 

-  Về mặt quốc tế, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cổ vũ mạnh mẽ tinh 
thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, đặc 
biệt là nhân dân châu Á và châu Phi. 

1,0 

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 

 

-  Từ năm 1945 đến 1954: Phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất 
ở Bắc Phi với thắng lợi mở đầu là sự ra đời của nước Cộng hòa Ai Cập 
năm 1953. 

0,50 

-  Từ năm 1954 đến 1960: 
    Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm rung chuyển hệ thống thuộc 
địa của Pháp ở Bắc Phi và Tây Phi, mở đầu bằng cuộc đấu tranh vũ trang 
của nhân dân Angiêri (1954). 

    Ở giai đoạn này, hầu hết các nước Bắc Phi và Tây Phi đã giành được độc lập. 

0,75 

-  Từ năm 1960 đến 1975: Năm 1960, 17 nước giành được độc lập, được 
lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”, mở đầu cho một giai đoạn phát triển 
mới của phong trào giải phóng dân tộc ở đây... 

    Năm 1975, thắng lợi của cách mạng Angôla đánh dấu sự sụp đổ về căn 
bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi. 

1,0 

 

-  Từ 1975 đến đầu những năm 90:  
    Đây là giai đoạn hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực 

dân cũ để giành lại độc lập dân tộc, được đánh dấu bằng sự kiện Namibia 
tuyên bố độc lập năm 1991. 

    Sau khi giành độc lập, châu Phi đang đứng trước những vấn đề khó 
khăn, nan giải cả về chính trị lẫn kinh tế, xã hội... 

0,75 

 
ĐỀ II 

 

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)  
Tóm tắt diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – 
đông 1947 

 

a) Tóm tắt diễn biến (từ 7-10 đến 19-12-1947): (2,50 điểm)  
- Từ ngày 7-10-1947, Pháp huy động 12.000 quân mở cuộc tấn công lên 

Việt Bắc. Một bộ phận quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, Chợ Đồn, 
Chợ Mới... đồng thời mở 2 gọng kìm thủy bộ để bao vây, tiêu diệt căn cứ 
địa của ta... 

0,50 

- Ngày 15-10-1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị: “Phải phá tan cuộc tấn 
công mùa đông của giặc Pháp”... 

0,50 

Câu 1 
(4,0 đ) 

-  Ta bao vây, tập kích quân nhảy dù của địch ở Bắc Cạn... 0,25 
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- Trên sông Lô, quân dân ta phục kích tại Khoan Bộ, Đoan Hùng, Khe 
Lau... bắn chìm nhiều tàu chiến và ca nô của địch...  

0,25 

- Trên mặt trận đường số 4: ta đánh nhiều trận lớn, tiêu biểu là trận đèo 
Bông Lau (30-10-1947) phá hủy 27 xe, diệt và bắt 240 tên địch... 

0,50 

- Cùng với Việt Bắc, quân và dân cả nước chiến đấu anh dũng, đập tan âm 
mưu của địch... Ngày 19-12-1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt 
Bắc. Chiến dịch kết thúc. 

0,50 

b) Kết quả, ý nghĩa (1,50 điểm)  
-  Tiêu diệt hơn 6.000 địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến và 

ca nô..., thu hơn 100 khẩu pháo... 
0,25 

-  Bảo vệ an toàn căn cứ địa Việt Bắc và cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 0,50 
-  Bộ đội chủ lực ta được tôi luyện, trưởng thành trong chiến đấu... 0,25 
-  Đánh bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch, buộc 

chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. 
0,50 

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)  
-  Đối với Việt Nam:  
+ Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân 

tộc và bảo vệ Tổ quốc...; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân trong cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xóa bỏ mọi chướng ngại trên con đường 
thực hiện thống nhất đất nước. 

+ Mở ra kỷ nguyên mới của cách mạng Việt Nam: kỷ nguyên đất nước độc 
lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

1,25 

-  Đối với Mĩ: Là thất bại lớn và nặng nề nhất trong lịch sử nước Mĩ; có tác 
động mạnh đến nội tình của nước Mĩ... 

0,50 

Câu 2 
(3,0 đ) 

-  Đối với thế giới:  
+ Đập tan cuộc phản kích của phe đế quốc vào các lực lượng cách mạng 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai... Thu hẹp và làm suy yếu hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc... 

+ Tăng cường liên minh chiến đấu giữa 3 dân tộc Đông Dương... 
+ Cổ vũ mạnh mẽ đối với các phong trào cách mạng trên thế giới, các dân 

tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. 

1,25 

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm): Như ĐỀ I  
 

----------------Hết---------------- 
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