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Đề thi này có 01 trang 

 A. LỊCH SỬ VIỆT NAM: (14,0 điểm) 

Câu 1: (3,0 điểm) 

   Trình bày sự khác nhau về điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếu 

trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. 

Câu 2: (3,0 điểm) 

Sách lược của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đối với thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc trước và sau ngày 

6-3-1946 có gì khác nhau ? Vì sao có sự khác nhau đó ?  

   Câu 3: (2,0 điểm) 

   Những thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến 

việc triệu tập Hội nghị và ký Hiệp định Pari về Việt Nam ? Hiệp định này có ảnh 

hưởng thế nào đối với cục diện chiến trường miền Nam ? 

   Câu 4: (3,0 điểm) 

   Xô viết Nghệ-Tĩnh ra đời và hoạt động như thế nào ? Nêu ý nghĩa của Xô 

viết Nghệ-Tĩnh đối với Cách mạng tháng Tám. 

   Câu 5: (3,0 điểm) 

   Bằng những sự kiện lịch sử hãy chứng minh: “Chúng ta muốn hòa bình, 

chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp 

càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa” (Lời kêu gọi toàn 

quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946). 

       B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI: (6,0 điểm) 

Câu 6: (3,0 điểm) 

             Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa. Vì sao nói toàn cầu hóa vừa 

là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?  

            Câu 7: (3,0 điểm) 

  Trong hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, những sự kiện nào biểu hiện 

xu thế hòa hoãn giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ? Giải thích tại 

sao hai nước Xô-Mỹ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh ? 
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