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Thời gian: 180 phút ( không kể phát đề)

Câu 1 (1,5 điểm)
Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã ảnh hưởng như thế nào đến phong trào giải phóng
dân tộc thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng?
Câu 2 (2.0 điểm)
Có nhận định cho rằng: Chiến tranh thế giới thứ nhất là “phải xảy ra và không thể tránh được”.
a. Giải thích nhận định trên.
b. Theo em, bài học lớn nhất mà nhân loại rút ra từ Đại chiến thế giới thứ nhất là gì?
Câu 3 (1.5 điểm)
Ngày 26/1/1930, Nguyễn Thái Học triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Việt Nam Quốc dân đảng để khẳng định
chủ trương khởi nghĩa với tư tưởng “Không thành công cũng thành nhân”. Phát biểu suy nghĩ của em về quyết
định trên.
Câu 4 (2,5 điểm)
Trình bày và nhận xét về những cách thức Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về Việt Nam
trong những năm 20 của thế kỉ XX. Từ đó rút ra bài học cho công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt
Nam hiện nay.
Câu 5 (2,5 điểm)
Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt
Nam kéo dài suốt những năm cuối thế kỉ XIX sang đầu thế kỉ XX? Giải thích.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 11 SỬ
CÂU/Ý
NỘI DUNG
CÂU 1 Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã ảnh hưởng như thế
nào đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới nói chung và cách mạng Việt
Nam nói riêng?
Ý1
Ảnh hưởng của CMT10 đến phong trào GPDT thế giới
- Khái quát về ý nghĩa chung của CMT10….
- Với phong trào GPDT: CMT10 đã mở ra một thời kì mới:
+ Thức tỉnh tinh thần và ý chí đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. Vì CMT10 mang tính
chất GPDT => trở thành tấm gương…
+ Đã vạch ra một con đường mới cho các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc – con đường cách
mạng vô sản, con đường kết hợp giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, độc lập
dân tộc gắn liền với CNXH….
+ Trở thành cầu nối giữa phong trào GPDT ở các nước thuộc địa với phong trào cách
mạng của giai cấp vô sản ở chính quốc…Tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho phong
trào GPDT: góp phần làm suy yếu CNĐQ, trở thành đồng minh của phong trào GPDT….
Ý2
Ảnh hưởng của CMT10 đến cách mạng Việt Nam
CMT10 Nga đã góp phần cổ vũ, vạch ra con đường mới cho CMVN, tác động mạnh mẽ
đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc theo khuynh hướng
vô sản, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối và giải cấp lãnh đạo cách
mạng….
CÂU 2 Có nhận định cho rằng: Chiến tranh thế giới thứ nhất là “phải xảy ra và không thể
tránh được”.
a. Giải thích nhận định trên.
b. Theo em, bài học lớn nhất mà nhân loại rút ra từ Đại chiến thế giới thứ nhất là gì?
Ý1
Giải thích nhận định
- Quy luật phát triển không đều của CNĐQ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai khối ĐQ già và
trẻ về vấn đề thuộc địa => tất yếu dẫn đến chiến tranh đế quốc để giành giật thuộc địa…
- Các cuộc chiến tranh cục bộ đã xảy ra….=> không giải quyết được mâu thuẫn, mà chỉ là
“màn dạo đầu”, báo hiệu một cuộc đại chiến thế giới….
- Nước Đức rất hung hăng, hiếu chiến, tích cực chuẩn bị cho chiến tranh thế giới….
- Sự ra đời của hai khối quân sự đối lập ở châu Âu: Liên minh và Hiệp ước => cả hai khối
đều tích cực chạy đua vũ trang, sẵn sàng cho chiến tranh…..biến cả châu Âu thành thùng
thuốc súng…
- Sự kiện thái tử Áo – Hung bị ám sát đã trở thành ngòi nổ của chiến tranh…
=> Kết luận: Với bản chất của chủ nghĩa đế quốc, tư duy giải quyết mâu thuẫn bằng chiến
tranh…..thì sự bùng CTTG I là tất yếu, không thể tránh được.
Ý2
Bài học lớn nhất….
HS lựa chọn một trong hai bài học:
- Bài học về giá trị của hoà bình và hậu quả của chiến tranh…
- Bài học về việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình…
CÂU 3 Ngày 26/1/1930, Nguyễn Thái Học triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Việt Nam Quốc
dân đảng để khẳng định chủ trương khởi nghĩa với tư tưởng “Không thành công
cũng thành nhân”. Phát biểu suy nghĩ của em về quyết định trên.
HS có thể diễn đạt theo ý kiến riêng nhưng cần làm nổi bật những vấn đề sau:
- Là quyết định nóng vội của những người lãnh đạo mang tâm lý bi quan, thất bại chủ
nghĩa (tiến hành khởi nghĩa khi chưa có sự chuẩn bị chu đáo, lực lượng bị tổn thất nặng, kẻ
thù còn mạnh….thực chất là cuộc bạo động non)….
- Quyết định sai lầm này dẫn đến hậu quả nặng nề là sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái,
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CÂU 4

Ý1

Ý2

CÂU 5

sự tan rã của VNQDĐ, sự kết thúc vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản trong phong trào
cách mạng VN….
- Tuy nhiên quyết định đó thể hiện thể hiện tinh thần yêu nước, chí khí cách mạng của các
chiến sĩ VNQDĐ, góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh của dân tộc, để lại bài học kinh
nghiệm về việc tiến hành khởi nghĩa….
Trình bày và nhận xét về những cách thức Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa
Mác – Lê-nin về Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX. Từ đó, rút ra bài học
cho công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản VN với nhân
dân hiện nay?
Trình bày và nhận xét về cách thức NAQ truyền bá CN Mác Lê-nin về VN….
- KQ về quá trình NAQ đến với CN Mác Lê-nin và bắt đầu truyền bá về VN….
- Cách thức truyền bá:
+ Ở Pháp và Liên Xô: truyền bá gián tiếp thông qua sách báo, tài liệu….(dẫn chứng)
+ Ở Trung Quốc: thành lập hội VNCMTN, đào tạo cán bộ, xuất bản sách báo, tài liệu, cử
người về nước trực tiếp hoạt động và giác ngộ quần chúng (phong trào vô sản hoá)…(dẫn
chứng)
- Nhận xét:
+ Cách thức truyền bá phong phú, sáng tạo, phù hợp và hiệu quả với thực tiễn Việt
Nam…
+ Góp phần truyền bá sâu rộng CN Mác Lê-nin về nước, thúc đẩy phong trào CN phát
triển sang tự giác, phong trào yêu nước ngả theo khuynh hướng vô sản, chuẩn bị về tư
tưởng chính trị … đưa đến sự ra đời của ĐCSVN…..
Bài học cho Đảng trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách hiện nay…
- Đảng phải luôn coi trọng công tác truyền truyền đường lối, giác ngộ quần chúng…
- Đảng phải sử dụng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng:
sách báo, truyền thông, mạng xã hội, đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo gần dân, hiểu dân
và giác ngộ trực tiếp cho quần chúng….
Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng về đường lối và giai
cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam kéo dài suốt những năm cuối thế kỉ XIX sang đầu
thế kỉ XX? Giải thích.
- Sự kiện: ĐCSVN ra đời (2/1930).
- Trình bày khái quát sự ra đời của Đảng (hoàn cảnh, nội dung Hội nghị thành lập Đảng)
- Giải thích:
+ Cuối XIX đầu XX: các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng PK hay DCTS đều thất
bại….=> CMVN khủng hoảng trầm trọng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
+ 1920: Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương những vấn đề dân tộc và thuộc địa của
Lê-nin, xác định con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản … -> mở ra khả năng
giải quyết khủng hoảng về đường lối cứu nước…
+ 1930: ĐCSVN ra đời đã chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng về đường lối và giai
cấp (giai cấp công nhân trở thành giai cấp hoàn toàn tự giác, từ đây đủ khả năng lãnh đạo
cách mạng; CMVN đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN với đường lối khoa học và
sáng tạo, tổ chức chặt chẽ, kỉ luật nghiêm minh, đội ngũ cán bộ kiên trung, sẵn sàng hi
sinh cho lý tưởng của Đảng… ).
=== Người ra đề: Phùng Thị Hà ===
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