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 ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ  LẦN 2, NĂM HỌC 2013 – 2014  

Môn: LỊCH SỬ; Khối: C 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 

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

 Câu 1 (2,5điểm)  

 Vì sao     n     30 phải  i n hành hợp nhấ  các  ổ chức cộng sản  hành  ộ  

 ảng d y nhấ  ? Nê  vai  rò của Ng yễn Ái Q ốc  rong Hội nghị  hành lập Đảng 

Cộng sản Việ  Na . 

 Câu 2 (2,5 điểm) 

 Những  hắng lợi  rên  ặ   rận q ân sự  của q ân và dân  iền Na   rong chi n 

 ấ  chống chi n lược “ Chi n  ranh cục bộ” của Mĩ. Thắng lợi nào b ộc Mĩ  phải 

  yên  bố “ Phi  Mĩ hoá” chi n  ranh xâ  lược?  

 Câu 3 (2,0 điểm) 

 C n cứ vào  iề  kiện lịch sử nào Đảng  q y    ịnh giải phóng hoàn  oàn  iền 

Nam ? Nê  k  hoạch giải phóng  iền Na  của Bộ Chính  rị Tr ng ương Đảng.  

II.  PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)  

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 4.a hoặc 4.b) 

 Câu 4.a.Theo chương trình Chuẩn (3,0điểm) 

 Trình bày  hành  ự  khoa học- kĩ  h ậ  của Nhậ  Bản  ừ sa  chi n  ranh  h  giới 

 hứ hai   n n   2000. Ng yên nhân giúp Nhậ  Bản  ạ   ược những  hành  ự   ó.  

 Câu 4.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) 

  Trình bày ng yên nhân ch ng và riêng dẫn  ới sự phá   riển kinh    của Mĩ và 

Tây Â  sa  chi n  ranh  h  giới  hứ  hai. Trong những ng yên nhân ấy, ng yên nhân 

nào q an  rọng nhấ  ? 

 

------------Hết----------- 

 

 

      Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.  

              

            

 

Họ và  ên  hí sinh……………………………………………;Số báo danh ……...… 
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     SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH                                                  HƯỚNG DẪN CHÂM 

TRƯỜNG THPT MINH KHAI        ĐỀ THI THỬ  ĐH-CĐ LẦN 2, NĂM HỌC 2013-2014 

                      
                                                                        Môn thi: LỊCH SỬ - khối C 

                                                                    ( Hướng dẫn chấm gồm 4  trang)  

 

Câ

u 

                                    Nội dung   

Điểm  

 

 

 1  

Nguyên nhân vì sao phải hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng 

duy nhất ? Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

2,5 đ 

Nguyên nhân vì sao phải hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng 

duy nhất ? 

1,5 

-Ba  ổ chức cộng sản liên  i p ra  ời  rong n     2  là x   h  khách q an 

của c ộc vận  ộng giải phóng dân  ộc ở Việ  Na   heo con  ường cách 

 ạng vô sản. 

0,25 

- Mặc dù cả ba  ổ chức cùng  ộ  x  hướng và nhiệ  vụ nhưng không  hể 

cùng  ồn  ại vì 

+ Nhiệ  vụ của cách  ạng Việ  Na  là giành  ộc lập cho dân  ộc... Để  hực 

hiện  ược nhiệ  vụ dân  ộc và dân chủ, cách  ạng phải  ặ  dưới sự lãnh  ạo 

của  ộ   ảng d y nhấ  

+Sự  ồn  ại các  ổ chức cộng sản sẽ dẫn   n việc  ranh giành q  n chúng, làm 

cho phong  rào cách  ạng  rong nước có ng y cơ dẫn   n sự chia rẽ lớn. Mặ  

khác nó vi phạ  ng yên  ắc“ Sức  ạnh của  ộ  Đảng chính là  ính  hống 

nhấ ’’ 

+ Sự  ồn  ại các  ổ chức cộng sản sẽ là  cho kẻ  hù lợi dụng  ể phá hoại  

0,5 

- Hợp nhấ   các  ổ chức cộng sản là  ộ  yê  c   cấp  hi   . Trước yê  c    ó, 

Ng yễn Ái Q ốc rời khỏi Xiê  sang Tr ng Q ốc. 

0,25 

- Với cương vị là phái viên của Q ốc    Cộng sản , Ng yễn Ái Q ốc  ã chủ 

 ộng  riệ   ập  ại biể  của Đông Dương Cộng sản  ảng và An Na  Cộng 

sản  ảng  ể bàn việc hợp nhấ  

 

0,25 

- Ngày 6-1-  30 Hội nghị hợp nhấ  các  ổ chức cộng sản diễn ra  ại Cử  Long 

( Hương Cảng) do Ng yễn Ái Q ốc chủ  rì và  ã  hành công  ố   ẹp 
0,25 

 

 
* Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng. 

 

1,0 

 
- Với sự nhạy bén về chính  rị,  rước yê  c   của cách  ạng NAQ  ừ Xiê  

về TQ ,  

chủ  ộng  ứng ra  riệ   âp hội nghị hợp nhấ  các  ổ chức CS  ể  hành lập 

ĐCS VN 

 

 

0,25 
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- NAQ với kinh nghiệ  và bản lĩnh chính  rị, khéo léo che  ắ   ậ   há , 

chọn  ịa  iể   

và  hời gian phù hợp  ể hội nghị diễn ra  h ận lợi và k    húc  hành công 

 

- NAQ chủ  rì hội nghị...Chính  y  ín và n ng lực của Người  ã là  cho các 

ĐV dự hội nghị nhanh chóng  hống nhấ  ý ki n ( Đồng ý hợp nhấ ,  hống 

nhấ   ên Đảng...), dẫn   n sự  hành công  o lớn của hội nghị 

 

 

0,25 

  
- NAQ soạn  hảo Chính cương...., là Cương lĩnh chính  rị      iên của Đảng, 

là ki  chỉ na  q y    ịnh sự  hắng lợi  o lớn của CMVN sa  này. 

 

 

0,5 

2 Những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân dân miền Nam trong 

chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” của Mĩ. Thắng lợi nào 

buộc Mĩ  phải tuyên  bố “ Phi Mĩ hoá” chiến tranh xâm lược ?  

 

2,5đ 

 

* “Chi n  ranh Cục bộ” (1965-1968) là loại hình chi n  ranh xâ  lược  hực 

dân  ới,  ược  i n hành bằng lực lượng q ân Mĩ … 

-Dựa vào ư   h  q ân sự… ở c ộc hành q ân “ ì  diệ ” vào c n cứ q ân 

giải phóng ở Vạn Tường, hai c ộc phản công chi n lược  ùa khô bằng hàng 

loạ  c ộc hành q ân “ ì  diệ ” và “bình  ịnh” vào vùng “ Đấ   hánh Việ  

Cộng” 

0,25 

- Chiến thắngVạn Tường : + ờ sáng ngày  8/8/  65 Mĩ h y  ộng  .000 

q ân,  05 xe   ngvà xe bọc  hép,  00  áy bay lên  hẳng và 70  áy bay phản 

lực chi n  ấ , 6  à  chi n  ở c ộc hành q ân vào Thôn Vạn Tường nhằ  

 iê  diệ   ộ   ơn vị chủ lực của  a 

+ Sa   ộ  ngày chi n  ấ   a loại khỏi vòng chi n  ấ   00  ên  ịch, bắn cháy 

22 xe   ng và bọc  hép, hạ  3  áy bay  

+ Vạn Tường  ược coi là “Ấp Bắc”  ối với q ân Mĩ,  ở     cao  rào “  ì  

Mĩ  à  ánh, lùng ng ỵ  à diệ ”  rên khắp  iền Na  

 

0,5 

- Chiến thắng mùa khô 1965-1966: + Với 72 vạn q ân  ịch  ở 450 c ộc 

hành q ân  rong  ó có 5 c ộc hành q ân “ ì  diệ ”lớn nhằ  vào Đông Na  

Bộ và Liên kh  V với  ục  iê   ánh bại chủ lực q ân giải phóng 

+ Ta loại khỏi vòng chi n  ấ   04.000  ịch, bắn rơi  430  áy bay. 

 

 

0,5 

 

- Chiến thắng mùa khô 1966-1967 : +Với lực lượng  8 vạn (  rong  ó Mĩ và 

 ồng  inh chi   44 vạn), Mĩ  ở c ộc phản công với 8 5 c ộc hành q ân …. 

Lớn nhấ  là c ộc hành q ân Gian xơn Xi i  ánh vào c n cứ Dương Minh 

Châ  nhằ   iê  diệ  cơ q an     não của  a 

+ Ta loại khỏi vòng chi n  ấ   5 .000, bắn rơi  23   áy bay. 

 

 

0,5 
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- Cuộc Tổng tién công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

- Đê  30 rạng ngày 3 / /  68 ( Đê  giao  hừa     Mậ  Thân) q ân chủ lực 

 ấn công vào h   h   các  ô  hị  iền Na  

- Ta  ở ba  ợ   i n công ( 30/ - 25/2; tháng 5,6; tháng 8, ) vào các cơ q an 

    não như  oà Đại sứ Mĩ, Dinh Độc lập..loại khỏi vòng chi n  47 000  ịch 

 rong   ó có 43 000 lính Mĩ. 

Trong  ợ  2 và 3, lực lượng  a gặp khó kh n và chị   ổn  hấ  do lực lượng 

 ịch vẫn còn  ạnh. 

 

0,25 

 

 

 

* C ộc Tổng  ién công và nổi dậy X ân Mậ  Thân   68 là  l ng lay ý chí 

xâ  lược của q ân Mĩ, b ộc Mĩ phải   yên bố “Phi Mĩ  hoá “ chi n  ranh ( 

 ức là  hừa nhận sự  hấ  bại của “Chi n  ranh cục bộ”) chấ  dứ  không  iề  

kiện chi n  ranh phá hoại  iền Bắc, chấp nhận   n  à  phán ở Pa-ri  ể bàn 

về chấ  dứ  chi n  ranh ở Việ  Na ,  ở ra bước ngoặ  của c ộc kháng chi n 

chống Mĩ cứ  nước 

 

0,5 

Câ

u 

3 

Căn cứ vào điều kiện lịch sử nào Đảng  quyết định giải phóng hoàn toàn 

miền Nam? Nêu kế hoạch giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị Trung 

ương Đảng.  

 

2,0 

điểm 

Căn cứ vào điều kiện lịch sử nào Đảng  quyết định giải phóng hoàn toàn 

miền Nam 

1,0 

- C ối n     74     n     75,  ình hình so sánh lực lượng giữa  a và  ịch ở 

 iền Na   hay  ổi nhanh chóng có lợi cho cách  ạng... ( Về phía  a,lực 

lượng cách  ạng hai  iền  rưởng  hành, lớn  ạnh. Hậ  phương  iền Bắc  ạ  

nhiề   hành  ự   rong q á  rình XDCNXH. Miền Na   ã có sự ch ẩn bị  ể 

 ạo “ Th  và lực”  ặc biệ  là chi n  hắng Đường  4 –Phước Long . Về phía 

Ng ỵ….) 

- Trước  ình hình  ó, Đảng  a họp Hội nghị Bộ chính  rị (  ừ 30/ - 7-10-1974) 

và Hội nghị Bộ Chính  rị  ở rộng  ề ra k  hoạch giải phóng  iền Na  

 

0,75 

 

 

 

 

0,25 

* Kế hoạch giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị Trung ương Đảng 

 
1,0 

- N     75  ranh  hủ  hời cơ bấ  ngở  i n công  rên q y  ô lớn, rộng khắp, 

 ạo  iề  kiện  ể n     76  i n hành  ổng công kích giải phóng hoàn  oàn 

 iền Na  ( Giải phóng  iền Na   rong vòng 2 n  ) 

 

0,5 

- Bộ chính  rị nhấn  ạnh “cả n     75 là  hời cơ” và chỉ rõ “ n    hời cơ   n 

vào     hoặc c ối n     75  hì lập  ức giải phóng  iền Na   rong n   

  75” 

0,25 

- Tranh  hủ  hời cơ  ánh nhanh  hắng nhanh  ể  ỡ  hiệ  hại về người và của 

cho nhân dân…giả  bớ  sự  àn phá của chi n  ranh  

  

0,25 

Câ

u 
Trình bày thành tựu khoa học- kĩ thuật của Nhật Bản từ sau sau chiến 

tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Nguyên nhân giúp Nhật Bản đạt 

3,0 đ 
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4a được những thành tựu đó 

*Thành tựu khoa học- kĩ thuật của Nhật Bản từ sau sau chiến tranh thế 

giới thứ hai đến năm 2000 

 

1,5 

- Đạ   ược  hành  ự   o lớn  rong lĩnh vực sản x ấ  phục vụ dân dụng  như  i 

vi,  ủ lạnh, ô  ô 
 

0,5 

-   Nhậ  Bản  óng  ược  à  chở d   có  rọng  ải    riệ   ấn  

- Xây dựng các công  rình giao  hông  h  kỉ như  ường ng   dưới biển dài 

53,8 k  nối hai  ảo Hôns  và Hốccai ô; c    ường bộ dài  ,4 k  nối hai  ảo 

Hôns  và Sicôcư 

 

0,5 

-Trong những n       -2000, khoa học- kĩ  h ậ  Nhậ  Bản  i p  ục  ạ   ược 

nhiề   hành  ự   rên các lĩnh vực và phá   riển ở  rình  ộ cao. 

- N      2 Nhậ  Bản  ã phóng 4  vệ  inh khác nha  và hợp  ác với Mĩ, Liên 

Xô có hiệ  q ả  rong các chương  rình vũ  rụ q ốc   . 

0,5 

* Nguyên nhân  1,5 

+ Nhậ  Bản  rấ  coi  rọng phá   riển và      ư cho khoa học- kĩ  h ậ , giáo dục 0,5 

+ Nhậ  Bản  ì  cách rú  ngắn khoảng cách về sự phá   riển khoa học- kĩ  h ậ  

như   a bằng phá   inh sáng ch  và ch yển giao công nghệ. Tính   n   68 

Nhậ  Bnả  ã   a bằng phá   inh của nước ngoài  rị giá 6  ỉ USD  

0,5 

 

+ Chi phí cho nghiên cứ  phá   riển khoa học – kĩ  h ậ  của Nhậ  Bản  ứng 

 hứ hai  h  giới sa  Mĩ ( Tính   n giữa  hập kỉ 70)  
0,5 

  

Câ

u 

4b 

Trình bày nguyên nhân chung và riêng dẫn tới sự phát triển kinh tế của 

Mĩ và Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ  hai. Trong những nguyên 

nhân ấy, nguyên nhân nào quan trọng nhất? 

 

3,0 đ 

* Nguyên nhân chung và riêng dẫn tới sự phát triển kinh tế của Mĩ và Tây Âu 

sau chiến tranh thế giới thứ  hai 
2,5 

- Nguyên nhân chung :   

+ Bi   áp dụng khoa học – kĩ  h ậ ,  iề  chỉnh hợp lí cơ cấ  sản x ấ , cải  i n 

kĩ  h ậ , nâng cao n ng s ấ  lao  ộng, giả  giá  hành sản phẩ  
0,5 

 

+ Vai  rò của nhà nước  rong việc q ản lý,  iề   i     húc  âỷ nền kinh     0,5 

+ Nhờ  rình  ộ  ập  r ng sản x ấ ,  ập  r ng  ư bản cao có sức sản x ấ , cạnh 

 ranh lớn và hiệ  q ả ở cả  rong và ngoài nước 

0,5 

 

- Nguyên nhân riêng  

 

+ Mĩ: Lợi dụng chi n  ranh  ể  là  già ,  h  lợi nh ận  ừ b ôn bán vũ khí và 

phương  iện chi n  ranh ; Lãnh  hổ Mĩ rộng lớn,  ài ng yên  hiên nhiên phong 

phú, ng ồn nhân lực dồi dào 

0,5 

+ Tây Â  : Bi   lợi dụng ng ồn vốn nước ngoài  ể  ập  r ng vào ngành kinh 

    hen chố ,  ranh  hủ  ược giá ng yên liệ  rẻ  ừ các nước  h ộc  h  giới  hứ 
0,5 
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ba, hợp  ác có hiệ  q ả  rong kh ôn khổ EC 

- Nguyên nhân quan trọng nhất  

 

 

0,5 

+ Đ    ư phá   riển khoa học- kĩ  h ậ ,  ận dụng  hành  ự  khoa học- kĩ  h ậ  

 iề  chỉnh cơ cấ  sản x ấ , cải  i n kĩ  h ậ … 
 

0,25 

+ Giải  hích : Đ    ư…là sự phá   riển bền vững, lâ  dài, giúp hạ giá  hành, 

  ng n ng s ấ  lao  ộng, khắc phục  sự cạn kiệ  về  ài ng yên  hiên nhiên ... 

0,25 

 

 

                                                   …………………H   …………………………….. 


