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Đề thi này có 01 trang  

Câu 1: (3,0 điểm) 

Trình bày các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỷ 

X đến thế kỷ XIV. Phân tích một cuộc kháng chiến theo em là tiêu biểu nhất. 

Câu 2: (3,0 điểm)  

Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một thời kỳ mới đã mở ra 

cho các nước Đông Nam Á ?  

Câu 3: (3,0 điểm) 

Giải thích vì sao từ cuối thế kỷ XIX đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất 

kết thúc, cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối 

cứu nước và giai cấp lãnh đạo ?  

Câu 4: (2,0 điểm) 

 Nêu tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam sau Hiệp định 

Giơnevơ. 

Câu 5: (3,0 điểm) 

Xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc là gì ? Phân 

tích những cơ hội và thách thức đối với các dân tộc trên thế giới sau khi Chiến 

tranh lạnh kết thúc. Liên hệ với công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam 

hiện nay.  

Câu 6: (3,0 điểm) 

 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng 

Minh là hai sự kiện tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 

1939-1945 ? 

Câu 7: (3,0 điểm) 

Hãy chứng minh từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, đến 

chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy 

Xuân 1975 là những mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển và thắng lợi của nhân dân 

Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.  
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