SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI NĂNG KHIẾU LẦN THỨ III

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI

LỚP 11 SỬ
Môn: Lịch sử

Ngày thi: 27/12/2021

Thời gian làm bài: 180 phút
Câu 1 (1.5 điểm): Phân tích vai trò của Lênin đối với Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Hiện nay ở nước Nga và trên thế giới có những hoạt động nào thể hiện sự tri ân đối với Lê-nin
và Cách mạng tháng Mười?
Câu 2 (2.5 điểm): Bằng kiến thức lịch sử đã học về Liên Xô trong thời gian Chiến tranh thế
giới thứ hai, em hãy
a. Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu:
Thời gian

Sự kiện

22 - 6 - 1941
6 - 12 - 1941
2 - 1943
30 - 4 - 1945
8 - 8 - 1945
b. Từ bảng trên, hãy đánh giá vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai
(1939 - 1945) và lí giải nguyên nhân thắng lợi của Liên Xô trong cuộc chiến tranh này.
Câu 3 (2.0 điểm): Trước nguy cơ chiến tranh thế giới mới, Đại hội VII Quốc tế cộng sản (7 1935) đã có những chủ trương gì? Đảng cộng sản Đông Dương đã vận dụng những chủ trương
đó như thế nào trong phong trào dân chủ 1936 - 1939?
Câu 4 (2.0 điểm): Cho các dữ kiện:
- Pháp, Nhật
- 12 - 3 - 1945
- Trường Chinh
Những dữ kiện đó đề cập đến sự kiện nào trong lịch sử dân tộc? Giải thích mối liên hệ giữa các
dữ kiện và phát biểu suy nghĩ của em về sự kiện lịch sử đó.
Câu 5 (2.0 điểm): Phân tích những điểm độc đáo của nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong
cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
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Nội dung cần trình bày

Câu
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Điểm

Phân tích vai trò của Lênin đối với Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Cho biết
những việc làm thể hiện sự tri ân đối với Lênin và cách mạng tháng Mười ở nước Nga và
trên thế giới hiện nay.
- Xác định rõ con đường tất yếu của CM Nga sau CMT2 là chuyển từ CMDCTS 1.0
sang CMXHCN: 3 - 4 - 1917, Lê-nin từ Thụy Sĩ trở về nước, đưa ra bản Luận
cương tháng 4, …
- Tận dụng khả năng đấu tranh hòa bình….
- Khi khả năng đấu tranh hòa bình không còn => Lê-nin quyết định chuyển sang
GĐ đấu tranh vũ trang và tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang.
- Trực tiếp từ Phần Lan về nước chỉ đạo CMT 10 (7 - 10 - 1917)…
- Khi thời cơ CM chín muồi, Lênin đã kiên quyết chỉ đạo tiến hành khởi nghĩa vũ
trang sớm… và trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở thủ đô.
- Ở Nga: các công trình liên quan đến Lênin vẫn hiện diện ở nhiều nơi như tượng 0.5
đài, lăng Lênin, vùng Lêningrad, 1 số nơi Lênin dự họp, phát biểu ý kiến chuẩn bị
cho CMT10 vẫn còn và trở thành di tích LS, HĐ kỉ niệm CMT10 vào ngày 7 11...
- Trên TG: Tại VN, Cuba, cũng có HĐ kỉ niệm CMT10 đặc biệt vào những năm
chẵn, treo ảnh Lênin, học môn CNXHKH,...
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Hoàn thành bảng thống kê (theo mẫu), từ đó đánh giá vai trò của Liên Xô trong Chiến
tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) và lí giải nguyên nhân thắng lợi của Liên Xô trong
cuộc chiến tranh này.
Thời gian

Sự kiện

22 - 6 - 1941

Đức tấn công Liên Xô

6 - 12 - 1941

Hồng quân LX chuyển sang phản công và giành thắng lợi

0.75

ở Moscow
1 - 1942

Với nỗ lực của Liên Xô góp phần hình thành Mặt trận Đồng
minh chống PX

2 - 1943

Chiến thắng Stalingrad

30 - 4 - 1945

Chiến thắng Berlin

8 - 8 - 1945

Liên Xô tuyên chiến với đạo quân Quan Đông của Nhật Bản

- Liên Xô là lực lượng đi đầu trong cuộc chiến chống CNPX:
+ Trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, đã nhiều lần kêu gọi các nước
tư bản Anh, Pháp thành lập mặt trận thống nhất chống phát xít (nhưng bị khước
từ…)

0.25

+ Liên Xô tham gia chiến tranh làm cho tính chất chiến tranh thay đổi…
- Liên Xô là lực lượng chủ chốt, quyết định giành được những thắng lợi to lớn, 0.75
tạo bước ngoặt trong cuộc chiến chống phát xít, kết thúc chiến tranh:
+ Chiến thắng Mát-xcơ-va (12 - 1941)…; chiến thắng Xta-lin-grat (11 - 1942)…
Chiến thắng Cuốc-xcơ…
+ Liên Xô tấn công Béc-lin, tiêu diệt CNPX Đức, cùng với Mĩ – Anh buộc Đức
đầu hàng không điều kiện (9 - 5 - 1945), chiến tranh kết thúc ở châu Âu…
+ Liên Xô tham gia chống Nhật, đánh tan đội quân Quan Đông mạnh nhất của
phát xít Nhật, góp phần quan trọng buộc quân phiệt Nhật đầu hàng không điều
kiện, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai…
Nguyên nhân:
- Chủ quan: Sự lãnh đạo của Stalin và Đảng CS Liên Xô; vai trò của những cá 0.5
nhân kiệt xuất (Zhukov,… ); tinh thần chiến đấu bền bỉ, dũng cảm của Hồng quân
và nhân dân LX; tiềm lực CN, KHKT của LX; điều kiện tự nhiên thuận lợi...
- Khách quan: những sai lầm và sự chia rẽ nội bộ của phe phát xít; sự hỗ trợ của 0.25
phe Đồng minh,...
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Trước nguy cơ chiến tranh thế giới mới, Đại hội VII Quốc tế cộng sản (7 - 1935) đã có
những chủ trương gì? Đảng cộng sản Đông Dương đã vận dụng những chủ trương đó
như thế nào trong phong trào dân chủ 1936 - 1939?
-

Khái quát hoàn cảnh LS: Nguy cơ CNPX và CTTG ...

0.25

-

Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7 - 1935) tại Mátxcơva đã quyết nghị

0.5

nhiều vấn đề quan trọng:
+ Xác định kẻ thù là CNPX, nhiệm vụ trước mắt của phong trào cách mạng thế
giới là chống phát xít và nguy cơ chiến tranh
+ Mục tiêu: giành dân chủ, bảo vệ hoà bình
+ Thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.
+ Phương pháp: kết hợp các hình thức, phương pháp đấu tranh, trong đó có đấu
tranh nghị trường...
*) Vận dụng của ĐCS Đông Dương trong PT dân chủ 1936 - 1939
- Vận dụng trong chủ trương:
Tháng 7 - 1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp tại Thượng
Hải (Trung Quốc) do Lê Hồng Phong chủ trì. HN đã dựa trên nghị quyết ĐH VII
QTCS và căn cứ vào tình hình cụ thể trong nước để định ra đường lối và phương
pháp đấu tranh. Hội nghị xác định:
- Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa,
chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
- Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp

0.5

và bất hợp pháp.
- Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương, đến tháng 3 1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
- ĐCSĐD kêu gọi các đảng phái chính trị, các tổ chức quần chúng và ND Đông
Dương hành động, đấu tranh cho dân chủ. Phong trào quần chúng lan rộng trong
cả nước
- Vận dụng trong thực tiễn đấu tranh:

0.5

Trong những năm 1936 - 1939, Đảng đã lãnh đạo quần chúng phát huy các hình
thức đấu tranh công khai, hợp pháp... tích cực đấu tranh đòi các quyền tự do, dân
sinh dân chủ, cơm áo, hòa bình
+ Đông Dương đại hội
+ Đón rước Gô-đa và B-rê-vi-ê
+ Tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tỉnh (tiêu biểu là Mít tinh tại nhà Đấu Xảo...)
+ Đấu tranh báo chí
+ Đấu tranh nghị trường
 Nhận xét:
- So với GĐ trước, những chủ trương sách lược của Đảng đã có sự chuyển hướng
kịp thời thể hiện sự vận dụng Nghị quyết ĐH VII QTCS sát hợp với thực tiễn tình

0.25

hình đất nước ta lúc bấy giờ => Vấn đề DT và DC đặt ra ở mức độ thấp, hòa
chung với cuộc đấu tranh chống PX của nhân loại trong nửa cuối 30s TKXX.
- Dấy lên PTQC rộng lớn, có tổ chức, buộc chính quyền TD phải nhượng bộ 1 số
yêu sách cụ thể trước mắt về dân sinh, dân chủ ... tập dượt cho CMT8
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Cho các dữ kiện:
- Pháp, Nhật
- 12 - 3 - 1945
- Trường Chinh
Những dữ kiện đó đề cập đến sự kiện nào trong lịch sử dân tộc? Giải thích mối liên hệ
giữa các dữ kiện và phát biểu suy nghĩ của em về sự kiện lịch sử đó.
*) Sự kiện cần tìm là chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

0.25

của BTVTW Đảng CS Đông Dương.
*) Giải thích:

0.25

- Nhật và Pháp là 2 đối tượng cách mạng được đề cập đến trong chỉ thị
- 12 - 3 - 1945 là thời gian ra đời chỉ thị
- Trường Chinh là Tổng bí thư - người chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ TW
Đảng cho ra đời chỉ thị
*) Phát biểu suy nghĩ:
- Chỉ thị... ra đời hết sức kịp thời, đáp ứng yêu cầu của lịch sử dân tộc VN lúc

0.5

bấy giờ...
- Chỉ thị... ra đời đã xác định được những nhiệm vụ cơ bản của CMVN sau ngày

0.5

Nhật đảo chính Pháp ...
- Chị thị có ý nghĩa hết sức to lớn...

0.5

+ Thể hiện rõ sự nhạy bén, sáng suốt của Đảng trong việc nắm bắt tình hình và
lãnh đạo CM
+ Có giá trị và ý nghĩa như 1 lời hiệu triệu, 1 ngọn cờ dẫn dắt ND ta tiến hành cao
trào kháng Nhật cứu nước rộng rãi…
+ Tạo điều kiện cho các địa phương chủ động, sáng tạo vận dụng chủ trương,
nghị quyết của Đảng sát hợp với tình hình cụ thể ở địa phương mình…
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Phân tích những điểm độc đáo của nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng
tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Làm đáp án gọn lại nhé
- CMT8 là cuộc CM bạo lực

0.5

+ Trong quá trình chuẩn bị cho CM, Đảng đã xây dựng cả LL chính trị và LL
VT....
+ Trong CM, Đảng đã phát động toàn dân nổi dậy khởi nghĩa giành CQ với sự
kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang...
=> Sự kết hợp 2 LL này đã tạo nên sức mạnh áp đảo, dẫn tới thắng lợi nhanh
chóng, ít đổ máu, lập ra nước VNDCCH...
- CMT8 có hình thức phát triển đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi

0.5

nghĩa
+ Từ 3 – 1945 đến 8 - 1945 Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước – thực
chất là một thời kì khởi nghĩa từng phần, làm cho trận địa CM được mở rộng,
LLCM được tăng cường, toàn Đảng toàn dân được rèn luyện, sẵn sàng chủ động
tiến lên chớp thời cơ TKN, ...
+ 8 - 1945: Khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ CM chín muồi, Đảng đã kịp
thời, khẩn trương phát động TKN và kiên quyết hành động CM => Thắng lợi to
lớn, nhanh chóng, ít đổ máu
- CMT8 diễn ra theo hình thái kết hợp cả nông thôn và thành thị
+ LLCM được chuẩn bị trên cả 2 địa bàn nông thồn và thành thị vì khi CTTG II
bùng nổ, Đảng đã rút vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông
thôn... đồng thời không coi nhẹ vai trò thành thị...
+ Khi thời cơ CM xuất hiện, Đảng chủ trương phát động TKN, chiếm ngay
những căn cứ chính, không kể nông thôn hay thành thị

0.5

- CMT8 có sự kết hợp chặt chẽ giữa chuẩn bị lâu dài và chớp thời cơ
+ Quá trình chuẩn bị diễn ra trong 15 năm trên tất cả các mặt, qua 3 thời kì,...
+ Tích cực dự đoán thời cơ, thúc đẩy thời cơ qua cao trào kháng Nhật cứu nước
+ Đánh giá chính xác thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ phát động TKN

0.5

