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ĐỀ CHÍNH THỨC  

 

Câu I: (3 điểm) 

 Quan hệ Mỹ - Liên Xô trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã thay đổi như thế nào? 

Phân tích nguồn gốc của sự mâu thuẫn Đông-Tây và cho biết sự kiện mở đầu Chiến tranh lạnh. 

Câu II: (2 điểm) 

 Trình bày hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931. Vai 

trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện như thế nào qua phong trào cách mạng.  

Câu III: (3 điểm) 

 Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy xác định vai trò của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí 

Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. 

 

Thời gian Nội dung 

Đầu năm 1941 

 

Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng; chọn Cao bằng để xây 

dựng căn cứ địa và xây dựng thí điểm các Hội cứu quốc. 

Tháng 5/1941 
Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thành lập mặt trận Việt minh, đề 

ra khởi nghĩa vũ trang. 

Cuối năm 1941 

Nguyễn Ái Quốc chỉ thị thành lập đội tự vệ vũ trang để chuẩn bị xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân; tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự; biên 

soạn các tài liệu về cách đánh du kích, kinh nghiệm du kích Nga, kinh nghiệm 

du kích Tàu…. 

Cuối năm 1944 
Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân 

được thành lập. 

Tháng 5/1945 

Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng chuyển về Tân Trào (Tuyên Quang), xây 

dựng Tân Trào làm nơi chỉ đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong 

toàn quốc.  

Ngày 4/6/1945 
Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Giải phóng Việt Bắc chính thức 

được thành lập 

Ngày 16/8/1945 

Hồ Chí Minh kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn 

quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta…Chúng ta 

không thể chậm trễ”.  

Ngày 16 và 

17/8/1945 

Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam 

do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 

Ngày 28/8/1945 
Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ 

thành Chính phủ lâm thời.  

Ngày 2/9/1945 
Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

  

Câu IV: (2 điểm) 

 Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng xác định kế hoạch giải 

phóng hoàn toàn miền Nam như thế nào? Vì sao Tây Nguyên được chọn làm hướng tiến công chủ 

yếu trong năm 1975?  
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