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Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 

 
Đề I 

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 

Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 
1930. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng 
Việt Nam ? 
Câu 2 (4,0 điểm) 

Trình bày âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Việt Nam 
hoá” chiến tranh. Những thắng lợi quân sự chủ yếu trên các chiến trường miền Nam 
Việt Nam, Lào và Campuchia của quân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chống 
Mĩ (từ năm 1969 đến năm 1972). 
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) 

Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của 
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào ?  

 
Đề II 

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 

Trình bày những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sau ngày 
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. 
Câu 2 (4,0 điểm) 

Khái quát diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của 
quân dân ta ở miền Nam. 
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) 

Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của 
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào ?  
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