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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 
Môn thi: LỊCH SỬ − Giáo dục thường xuyên 

 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
(Bản hướng dẫn chấm gồm 02 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 1,00). 

 
II. Đáp án và thang điểm 

Đáp án Điểm 

Tóm tắt quá trình phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 đến 
năm 1975.  

- Ngày 12 – 10 – 1945, nhân dân Thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng 
lợi, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố nền độc lập của Lào.   0,50 

- Đầu năm 1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Đông Dương, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 
dân Lào ngày càng phát triển. 

0,50 

- Hiệp định Giơnevơ được kí kết (7 – 1954) đã công nhận độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào. 0,50 

- Sau Hiệp định Giơnevơ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào, 
cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Lào giành nhiều thắng lợi. 0,50 

- Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hòa bình và hòa hợp dân tộc ở Lào 
được kí kết (2 – 1973). 0,50 

Câu 1. 
(3,0 đ) 

 

- Năm 1975, quân và dân Lào nổi dậy giành chính quyền. Ngày 2 – 12 – 
1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, mở ra 
thời kì mới: xây dựng và phát triển đất nước. 

0,50 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đứng trước những khó khăn nào?  

 

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc vào nước 
ta giải giáp quân Nhật, kéo theo bọn tay sai thuộc các tổ chức phản 
động, hòng cướp chính quyền của ta. 

0,50 

Câu 2. 
(3,0 đ) 

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh vào giải giáp quân Nhật, tạo điều 
kiện cho thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam. Bọn phản động trong 
nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng. 

0,50 

 



 2

- Chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được củng cố, lực 
lượng vũ trang còn non yếu. 0,50 

- Nền kinh tế nông nghiệp nước ta vốn đã lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề; nạn đói (cuối năm 1944 – đầu năm 1945) chưa khắc phục được, tiếp 
đó là nạn lụt và hạn hán làm cho nửa tổng số ruộng đất không canh tác được. 

0,50 

- Nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp, các cơ sở công nghiệp 
chưa kịp phục hồi; hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân khó khăn. 0,25 

- Ngân sách Nhà nước trống rỗng, chính quyền cách mạng chưa quản lí 
được ngân hàng Đông Dương. 0,25 

 

- Tàn dư văn hóa của chế độ cũ hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không 
biết chữ. 0,50 

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam nổ ra 
trong hoàn cảnh nào? Trình bày diễn biến và ý nghĩa lịch sử của 
phong trào đó. 

 

a. Hoàn cảnh  
- Những năm 1957 – 1959, Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật đặt cộng 
sản ngoài vòng pháp luật, ra Luật 10/59. Cách mạng miền Nam gặp 
muôn vàn khó khăn, tổn thất. 

0,75 

- Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (1 – 1959) đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực 
cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm. 

0,75 

b. Diễn biến  
- Ngày 17 – 1 – 1960, “Đồng khởi” nổ ra ở ba xã điểm thuộc huyện Mỏ 
Cày (Bến Tre), sau đó nhanh chóng lan ra toàn huyện và hầu khắp tỉnh 
Bến Tre. 

0,50 

- Phong trào “Đồng khởi” lan ra khắp miền Nam. 0,50 

b. Ý nghĩa  
- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ, làm 
lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 0,50 

- Từ trong khí thế của phong trào, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam ra đời (20 – 12 – 1960).  0,50 

Câu 3. 
(4,0 đ) 

- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực 
lượng sang thế tiến công.  0,50 

 
--------- Hết --------- 

 


