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Câu I: (3,0 điểm)  
 Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX  và đặc điểm lớn nhất 
của cuộc cách mạng này. 
Câu II: (3,0 điểm)  
 Dựa vào bảng số liệu sau 

Thời gian Nội dung 
Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội. 1920 
Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn 
đề thuộc địa của V.I. Lênin; tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng 
xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập 
Đảng cộng sản Pháp. 

1923 
 

Địa chủ và tư sản Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp. 
Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì lập ra Đảng Lập hiến. 
Nguyễn Ái Quốc thành lập Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; mở lớp 
huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc), sáng lập báo Thanh 
niên làm cơ  quan ngôn luận của Hội. 
Thợ máy xưởng Ba Son tại Sài Gòn bãi công 

1925-1926 

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội 
Châu; tổ chức các cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh. 
Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản. Báo thanh niên, tác phẩm Đường Kách 
mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên để tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt 
Nam. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”. 

1927-1928 

Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập. 

Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức vụ ám sát trùm mộ phu Badanh. 1929 
Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Đông Dương Cộng sản đảng và An 
nam Cộng sản đảng ra đời. 
Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo khởi nghĩa Yên Bái nhưng nhanh chóng thất bại. 1930 
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) , do Nguyễn 
Ái Quốc chủ trì, Hội nghị đã thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất 
tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn 
tắt của Đảng...do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo 

(Nguồn : Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, H.,2015) 
 1. Kể tên hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 
thế kỉ XX. 
 2. Nêu vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam. 
Câu III (2,0 điểm) 
 1. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 
năm 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở việt Nam 
 2. Cho biết ý kiến của anh/chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ chính trị Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam (12-1953). 
Câu IV (2,0 điểm) 
 Trong đường lối đổi mới đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chủ trương “đại đoàn kết dân tộc”. 
 1. Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về chủ trương trên của Đảng. 
 2. Theo anh/chị, thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc. 



Bài giải gợi ý 
Câu I:  
- Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa hoc – công nghệ nửa sau thế kỷ XX: 

    Nguồn gốc sâu xa dẫn đến cuộc cách mạng khoa học – công nghệ lần thứ hai là do con người muốn cuộc 
sống ngày càng được nâng cao nên phải cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất.  
   Con người cần tồn tại và phát triển nên phải tìm cách giải quyết các vấn đề: dân số bùng nổ, tài nguyên cạn 
kiệt, môi trường ô nhiễm bằng công cụ mới, năng lượng mới, vật liệu mới.  
    Những thành tự khoa học – kỹ thuật cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tạo tiền đề dẫn đến cuộc cách mạng 
khoa học – kỹ thuộc lần hai.  
    Các nước tham gia chiến tranh thế giới hai có nhu cầu sản xuất vũ khí hiện đại để sát hại đối phương.  

- Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa hoc – công nghệ nửa sau thế kỷ XX:  
 Từ thập kỷ 40 đến nửa đầu những năm 70: diễn ra trên lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. 
 Từ năm  1973 đến nay chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực công nghệ, còn được gọi là cuộc cách mạng khoa học – 
công nghệ. 
 Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công 
nghệ. Khoa học – Kỹ thuật gắn bó chặt chẽ với nhau, mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa 
học. Khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật. Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Như vậy, khoa 
học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. 
Câu II:  
 1. Hai khuynh hướng cứu nước đó là: Khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản. 
-Khuynh hướng dân chủ tư sản: Đảng Lập Hiến, Việt Nam Quốc Dân Đảng. 
-Khuynh hướng dân chủ vô sản: Quốc tế Cộng sản, Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, tác phẩm đường 
Kách mệnh, Đông Dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng, Cộng sản Đoàn,  Đảng cộng sản Việt Nam, 
Công hội bí mật tại nhà máy Ba Son. 
 2. Vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam :  
- Truyền bá lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam. 
- Giác ngộ, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển sang 
giai đoạn tự giác. 
- Sự chuẩn bị về chính trị, tổ chức đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Caâu III: 
1a. Nhöõng taùc ñoäng cuûa cuoäc Tieán coâng chieán löôïc Ñoâng-Xuaân 1953-1954: 
- Böôùc ñaàu laøm thaát baïi keá hoaïch quaân söï cuûa Phaùp – Mó nhaèm “keát thuùc chieán tranh trong danh döï”;  
- Tieâu dieät sinh löïc ñòch ôû nhöõng höôùng quan troïng veà chieán löôïc maø ñòch töông ñoái yeáu, giaûi phoùng ñaát ñai, 

buoäc ñòch phaûi phaân taùn löïc löôïng ñeå ñoái phoù;  
- Chuaån bò veà vaät chaát vaø tinh thaàn cho quaân vaø daân ta môû cuoäc tieán coâng quyeát ñònh vaøo Ñieän Bieân Phuû. 
1b. Taùc ñoäng cuûa chieán dòch Ñieän Bieân Phuû naêm 1954 ñoái vôùi thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân 
Phaùp (1945-1954) ôû Vieät Nam: 
- Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ñaõ ñaäp tan hoaøn toaøn keá hoaïch Nava, coá giaønh thaéng lôïi quaân söï quyeát ñònh, 

buoäc ta phaûi ñaøm phaùn vôùi nhöõng ñieàu kieän coù lôïi cho chuùng nhaèm keát thuùc chieán tranh ôû Vieät Nam 
- Thaéng lôïi cuûa chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ñaõ giaùng ñoøn quyeát ñònh vaøo yù chí xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp, 

laøm xoay chuyeåàn cuïc dieän chieán tranh ôû Ñoâng Döông 
- Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân 

Phaùp (1945-1954) ôû Vieät Nam, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho cuoäc ñaáu tranh ngoaïi giao cuûa nöôùc ta giaønh 
thaéng lôïi, môû ra khaû naêng giaûi quyeát baèng con ñöôøng hoøa bình cuoäc chieán tranh ôû Ñoâng Döông. 

2. YÙ kieán veà quyeát ñònh môû chieán dòch Ñieän Bieân Phuû cuûa Boä Chính trò Trung öông Ñaûng Lao ñoäng Vieät Nam 
(12-1953): 
Quyeát ñònh cuûa Boä Chính trò Trung öông Ñaûng Lao ñoäng Vieät Nam môû chieán dòch Ñieän Bieân Phuû (12-1953) vaø 
tröôùc ñoù laø keá hoaïch quaân söï trong ñoâng – xuaân 1953-1954 ñaõ cho thaáy: 



- Söï chæ ñaïo saùng suoát, ñuùng ñaén vaø chuû tröông kòp thôøi, quyeát lieät cuûa Ñaûng tröôùc caùc dieãn bieán thôøi cuoäc vaø 
tröôùc aâm möu cuûa ñòch, laøm neân thaéng lôïi veû vang “chaán ñoäng ñòa caàu” cuûa chieán dòch Ñieän Bieân Phuû;  

- Theå hieän vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp ôû Vieät 
Nam 

- Cuûng coá nieàm tin töôûng maïnh meõ cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi söï nghieäp caùch maïng cuûa Ñaûng.  
Câu IV: 
1. Phát biểu suy nghĩ về chủ trương “thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc” của Đảng : 
 - Chủ trương “Đại đoàn kết dân tộc” là một chiến lược quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của Đảng trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và ở thời kì đổi mới. 
- Tục ngữ Việt Nam có câu “đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết”, để có thể thành công trong tất cả mọi lĩnh vực 
như văn hóa, chính trị, kinh tế… thì không thể thiếu sự đoàn kết. 
2. Hiện nay thế hệ trẻ Việt Nam cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc: 
- Quán triệt tư tưởng đại đoàn kết là vấn đề sống còn của dân tộc. 
- Không phân biệt các dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, các ngành nghề trong một mặt trận dân tộc thống nhất. 
- Cùng với tổ chức Đoàn thanh niên tuyên truyền tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong các lĩnh vực văn hóa, kinh 
tế và an ninh quốc phòng. Cương quyết chống lại những ý kiến xuyên tạc, gây mất đoàn kết trong nhân dân. 
- Thực hiện chính sách đối ngoại, hòa bình hữu nghị, hợp tác với tinh thần “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả 
các nước”, thực hiện mở cửa, mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế, đoàn kết trong chủ trương và hành 
động cùng bảo vệ chủ quyền đất nước. 
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