TRƯỜNG THPT SỐ1 NGHĨA HÀNH
TỔ: SỬ- ĐỊA- CD
ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ
MÔN THI: LỊCH SỬ (2014-2015)
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
CÂU 1 (4 điểm)
Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, được triệu tập trong
hoàncảnh lịch sử nào ? Trên cơ sở trình bày nội dung cương lĩnh,
hãy phân tích sự đúng đắn, sáng tạo của bản cương lĩnh đó.
CÂU 2 (3 điểm)
Hãy nêu các phong trào cách mạng Việt Nam từ năm 1919-1925.
Khuynh hướng chính trị nào đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn
Này ? Vì sao?
CÂU 3 (3 điểm)
Hãy cho biết mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên
Hiệp Quốc. Hiện nay Liên Hiệp Quốc và Việt Nam có mối liên hệ
Như thế nào?
.....................HẾT...................
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HƯỚNG DẪN CHẤM: MÔN LỊCH SỬ
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THỜI GIAN: 90 PHÚT
CÂU 1/(4 ĐIỂM)
*Hoàn cảnh: (4 điểm)
-1929 ba tổ chức Đảng ra đời và hoạt động riêng rẽ
-Yêu cầu phải thống nhất
-Tình hình đó Nguyễn Aí Quốc, từ Xiêm về Hương Cảng, triệu
Tập hội nghị thống nhất 3 tổ chức Đảng
-Hội nghị diễn ra từ 6-1 đến 7-2-1930 và lấy tên: Đảng Cộng
Sản Việt Nam.
*Nội dung cương lĩnh:(1 điểm)
-Xác định đường lối Cách Mạng Việt Nam
-Nhiệm vụ Cách Mạng
-Lực lượng Cách Mạng
-Đảng CSVN, lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam
* Phân tích sự đúng đắn của cương lĩnh (1 điểm)
-Cương lĩnh vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa M-LN vào Việt Nam
-Cương lĩnh kết hợp vấn đề Dân tộc với vấn đề giai cấp.
-Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh.
CÂU 2/ ( 3 ĐIỂM)
*Nêu các phong trào CM Việt Nam từ ( 1919-1925) (2 điểm)
-Phong trào giai cấp Tư Sản
- Phong trào giai cấp TTS
-Đám tang Phan Châu Trinh
-Phong trào đòi thả Phan Bội Châu
- Phong trào Công nhân
* Khuynh hướng: ( 1 điểm)
-Khuyng hướng DCTS chiếm vai trò chủ đạo.
-Vì : + Khuynh hướng Phong kiến đã thất bại
+Khuynh hướng Vô sản chưa rõ ràng.
CÂU 3/(3 ĐIỂM)
* Mục đích ( 1 điểm)
* Nguyên tắc hoạt động (1 điểm)
*Mối liên hệ: Liên hiệp Quốc với Việt Nam (1 điểm)
-VN gia nhập LHQ 1977
-Các tổ chức LHQ hoạt động ở VN: WTO, WHO, FAO...
........................HẾT...................

