
 

 

 

 

 

 

 

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM(6.0 điểm) 

Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc về lịch sử Việt Nam trong những năm 1945-1946, Anh 

(Chị) hãy: 

1. Trình bày suy nghĩ về nhận định: “Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị động 

đối phó với Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai (1945 – 1954)” 

2. Giải thích tại sao trong khoảng một năm đầu sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, 

Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng chính quyền 

mới? 

3. Phân tích kết quả và ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ trên. 

 

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI(4.0 điểm) 

Tháng 6 năm 1941, khi Đức tấn công Liên Xô, Phó Tổng thống Mỹ Harry S. Truman đã 

tuyên bố: “Nếu chúng ta thấy Đức chiến thắng thì chúng ta phải giúp người Nga, và 

nếu Nga chiến thắng thì chúng ta phải giúp người Đức, và theo cách đó, cứ để họ giết nhau càng 

nhiều càng tốt, mặc dù tôi không muốn nhìn thấy Hitler chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh 

nào”. 

Nguồn: “National Affairs: Anniversary Remembrance” (Các vấn đề quốc gia – kỷ niệm 

tưởng nhớ” -1951) 

1. Vì sao cuối năm 1941, Mĩ lại đồng ý hợp tác với Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ 

hai? Biểu hiện của sự hợp tác này? 

2. Bằng kiến thức lịch sử đã học về cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Anh (Chị) hãy đánh 

giá trách nhiệm của Mỹ, Anh, Pháp với việc bùng nổ chiến tranh. 

------------------------------------------------------------------ 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu 
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ĐÁP ÁN 11 SỬ 

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

1 Trình bày suy nghĩ về nhận định: “Đảng Chính phủ và CT HCM đã bị 

động đối phó với Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược VN lần thứ 2 (1945 

– 1954)” 

2,5 

 -  Khẳng định đây là một nhận định sai vì BCH TW ĐCS ĐD,  HCM, chính phủ 

đã luôn chủ động trong cuộc kháng chiến này 

0,5 

 Chứng minh  2,0 

 + Chủ động phát động và lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trước khi 

Pháp kịp thu thập tàn quân…  

+ Trong TNĐL 2/9/1945, CT HCM đã tuyên bố thoát ly mọi quan hệ với Pháp, 

Việt Nam là quốc gia độc lập …  

0,5 

  Chủ động chuẩn bị đối phó với khả năng chiến tranh 

+ Trước khi rời Việt Bắc về thủ đô Hà Nội (cuối 8/1945) để lại khá nhiều 

cán bộ tại Việt Bắc để xây dựng căn cứ địa, sẵn sàng đối phó với hành động 

xâm lược của các nước phương Tây, đặc biệt là Pháp. 

+ Chủ động đàm phán với Pháp nhằm kéo dài thời gian chuẩn bị kháng chiến 

(dẫn chứng…)  

+ Tranh thủ thời gian hòa bình, Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh đã lãnh đạo 

nhân dân ra sức chuẩn bị về mọi mặt nhằm sẵn sàng đối phó với khả năng 

chiến tranh, đó chính là công cuộc xây dựng chế độ mới, đặc biệt là xây dựng 

lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang.   

+ Chuẩn bị về đường lối kháng chiến qua bản chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” 

(25/11/1945) , chỉ thị “Toàn dân kháng chiến ” (12/12/1946), “ Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến” ( 19/12/1946) thể hiện sự chủ động trong việc đón 

nhận kẻ thù chính, đón nhận cuộc kháng chiến này. 

1,0 

 - Chủ động phát động kháng chiến khi không thể tránh chiến tranh 

+ Chủ động phát động cuộc kháng chiến tại Nam Bộ…  

+ Chủ động phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp… 

0,5 

2 Giải thích tại sao trong một năm sau khi CM/8 thành công, Đảng Chính 

phủ và CT HCM đặc biệt coi trọng xây dựng chính quyền mới 

2 

 - Lý luận:  "giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền càng khó hơn" -

> muốn giữ chính quyền, phải xây dựng… 

-  Xuất phát từ thực tiễn khó khăn của CMVN đang phải đối mặt sau khi CMT8 

thành công (d/c) -> Yêu cầu đặt ra: phải tiến hành xây dựng chính quyền mới 

để lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc… 

0,75 

 -  Xuất phát từ việc sau CM tháng tám, nước VN bị cô lập về ngoại giao -> 

Việc xây dựng và củng cố một chính quyền cách mạng hợp pháp, hợp hiến mới 

có thể tạo ra điều kiện bên trong để VN có thực lực đặt quan hệ ngoại giao với 

các nước …  

0,5 

 - Sau CM tháng Tám, chúng ta mới chỉ có Chính phủ lâm thời (được cải tổ từ 

UBDTGP) -> cần phải củng cố, tạo cơ sở pháp lý… 

0,5 

 -  Xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam lúc đó cần phải 

xây dựng một chính quyền mới do dân, của dân, vì dân  

0,25 



 

3 Phân tích kết quả và ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ trên. 1,5 

 -  Kết quả: 

+ Cuối năm 1946, bộ máy chính quyền mới đã từng bước được kiện toàn, 

được hoàn thiện…đã có tác dụng lớn trong việc giải quyết những khó khăn, 

nguy hiểm mà dân tộc ta đang phải đối mặt. Đời sống nhân dân VN từng bước 

được cải thiện, ổn định. Nhân dân ngày càng tin tưởng và đi theo chính quyền 

mới 

+ Bản Hiến pháp đầu tiên của nước VNDCCH chính thức được thông 

qua (11/1946). Đến nay, dù đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung nhưng tư 

tưởng vẫn còn nguyên vẹn.  

+ Quân đội quốc gia VN đã chính thức được thành lập trên cơ sở hợp 

nhất VNTTGPQ và Cứu quốc quân, là lực lượng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời 

cũng là cánh tay phải để bảo vệ chính quyền. 

1,0 

 - Ý nghĩa: 

+ Đây là một đòn giáng mạnh vào âm mưu chia rẽ, lật đổ và xâm lược 

của các thế lực đế quốc, tay sai.  

+ Tạo cơ sở pháp lý vững chắc và nâng cao uy tín của nước VNDCCH 

+ Khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ đất nước của 

toàn dân.  

+ Chính quyền CM được xây dựng và củng cố đóng vai trò quan trọng tổ 

chức nhân dân tiến hành kháng chiến kiến quốc thắng lợi. 

0,5 

PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

1 Vì sao cuối năm 1941, Mĩ lại đồng ý hợp tác với Liên Xô trong chiến tranh 

thế giới thứ hai? Biểu hiện của sự hợp tác này? 

2 

A Vì sao cuối năm 1941, Mĩ lại đồng ý hợp tác với Liên Xô trong chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

0,5 

 - Trước năm 1941, Mĩ theo đuổi chủ nghĩa biệt lập với tư tưởng “Trai cò 

đánh nhau, ngư ông đắc lợi” Mĩ bán vũ khí cho cả 2 bên tham chiến… 

- Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô ; tháng 12/1941, Nhật tấn công 

Mỹ ở Trân Châu Cảng …> Đến thời điểm này, 2 nước có chung kẻ thù là 

CNPX, có chung mục tiêu đó là đánh bại chủ nghĩa phát xít để bảo vệ mình và 

bảo vệ hòa bình thế giới.  Mĩ đồng ý cùng đứng chung trong một chiến hào, 

đứng chung trong một mặt trận chống phát xít với Liên Xô… 

- Lúc này, PX Đức đang uy hiếp Liên Xô. Mĩ bắt tay với LX để Xô - Đức 

huyết chiến, suy yếu “ Nếu chúng ta thấy Đức chiến thắng thì chúng ta phải 

giúp người Nga, và nếu Nga chiến thắng thì chúng ta phải giúp người Đức….” 

 

B Biểu hiện của sự hợp tác Xô – Mỹ? 1,5 

 - Hai nước cùng đứng chung trong Mặt trận đồng minh chống phát xít và 

trở thành nòng cốt của mặt trận này. 

0,5 

 - Về phía Mỹ: 

+ Họ từ bỏ chủ nghĩa biệt lập, thông qua đạo luật cho mượn, cho thuê, 

viện trợ cho các nước Đồng Minh châu Âu về vũ khí, về thiết bị chiến tranh 

trong đó có cả LX. 

+ Mỹ chấp nhận lời đề nghị của LX mở mặt trận thứ 2 chống phát xít 

0,5 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
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Đức. 6/6/1944, Mỹ và Anh mở mặt trận thứ 2 ở miền Bắc nước Pháp cùng với 

LX ở phía Đông tạo nên gọng kìm với quân Đức. Quân Đức bị kẹp giữa 2 gọng 

kìm nên nhanh chóng bị thất bại. 

 - Về phía Liên Xô: 

+ LX chấp nhận lời đề nghị của Mỹ và Anh ở Hội nghị Ianta sau khi kết 

thúc chiến tranh ở châu Âu từ 2-3 tháng sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật ở 

châu Á - Thái Bình Dương. 

+ 8/8/1945, thực hiện thỏa thuận này, LX tuyên chiến với Nhật và ngày 

hôm sau 9/8/1945 mở cuộc tấn công vào Đông Bắc Trung Quốc, đánh bại 1 

triệu  quân quan Đông của Nhật, góp phần cùng quân Mỹ và Anh buộc Nhật 

đầu hàng vào 15/8/1945. 

0,5 

2 Đánh giá về trách nhiệm của Mỹ, Anh, Pháp với việc bùng nổ chiến tranh 

thế giới thứ hai 

2 

 - Thủ phạm gây ra CTTGT2 là chủ nghĩa phát xít mà đại biểu là 3 nước phát 

xít Đức, Italia, Nhật Bản nhưng các nước Anh, Pháp, Mỹ cũng phải chịu một 

phần trách nhiệm về việc để bùng nổ cuộc chiến tranh này. 

0,5 

 - Mỹ là nước giàu mạnh nhất nhưng lại đi theo chủ nghĩa biệt lập ở Tây bán 

cầu, không tham gia HQL mặc dù Mỹ đề xướng thành lập… 

- Mỹ chủ trương không can thiệt vào các sự kiện bên ngoài châu Mỹ  gián 

tiếp tiếp tay cho CNFX hoành hành và chuẩn bị gây chiến tranh. 

0,5 

 - Anh và Pháp vừa lo sợ sự bành trướng của CNFX, vừa thù ghét chủ nghĩa 

cộng sản nên từ chối liên kết với với LX xây dựng vành đai an ninh tập thể 

ngăn chặn CNFX; thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít, hi vọng đổi lấy hòa 

bình, đẩy phát xít hướng vào đánh LX - kẻ thù chiến lược của họ với mưu toan 

làm suy yếu cả 2 kẻ thù. 

0,25 

 - Trong hội nghị Muynich (9/1938) bàn về quan hệ giữa nước Đức phát xít và 

Tiệp Khắc nhưng Anh và Pháp không mời Tiệp Khắc và Liên Xô; đã bán rẻ 

đồng minh của mình (tức là Tiệp Khắc) bằng cách kí kết một hiệp ước giao 

vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy cam kết của Hitle về việc 

chấm dứt mọi cuộc thôn tính các nước châu Âu - đồng minh của họ. 

0,25 

 => Như vậy, trước hành động xâm lược của liên minh phát xít, các nước Anh, 

Pháp, Mỹ không hợp tác với LX để chống CNFX và nguy cơ chiến tranh mà 

còn có hành động "dọn đường", tiếp tay cho các nước phát xít đã góp phần 

thúc đẩy các nước phát xít gây ra cuộc CTTGT2. 

0,5 

 


