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Câu I (2,5 điểm):  
Tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam có gì khác với giai cấp tư sản ở các nước phương Tây? Em hãy 

trình bày và nhận xét về phong trào đấu tranh dân chủ công khai của tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam 

trong những năm 1919 – 1925. Từ đó, em hãy rút ra nguyên nhân thất bại của phong trào này.  

 

Câu II (2,0 điểm):  
1. Bằng các dẫn chứng lịch sử, em hãy chỉ ra sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại 

giao của nhân dân ta trong thời gian từ 19/12/1946 đến ngày 21/7/1954 để từng bước đánh bại thực dân 

Pháp, kết thúc cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954). 

2. Kinh nghiệm kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp đã 

được vận dụng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)? 

 

Câu III (2,5 điểm):  
1. Chọn kiến thức phù hợp để hoàn thành bảng so sánh sau: 

Nội dung Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ 

Thời gian   

Địa bàn   

Âm mưu    

Lực lượng   

Vai trò của Mĩ   

Vai trò của lực lượng Sài Gòn   

Chính sách bình định miền Nam   

Chính sách đối với miền Bắc   

2. Từ đó, em hãy cho biết mục tiêu của Mĩ khi tiến hành các chiến lược chiến tranh này là gì? 

 

Câu IV (3,0 điểm):  

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2015, trang 46 – 47 có đoạn 

viết:  

 “Sau chiến tranh thế giới thứ hai không lâu, hai cường quốc Mĩ và Liên Xô đã nhanh chóng 

chuyển từ liên minh cùng nhau chống phát xít sang tình trạng ngày càng mâu thuẫn, đối đầu gay gắt. 

Đó là tình trạng “Chiến tranh lạnh” giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, kéo dài phần 

lớn thời gian trong nửa sau thế kỉ XX… 

Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. Đây vừa là 

thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. Việt Nam cũng ở trong tình hình 

đó” 

1. Em hiểu thế nào là tình trạng “Chiến tranh lạnh” được nhắc đến trong đoạn trích? Nêu biểu 

hiện và hậu quả của nó. 

2. Trình bày các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Tại sao nói “Đây vừa là thời cơ, vừa là thách 

thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. Việt Nam cũng ở trong tình hình đó” 

3. Trước các xu thế phát triển của thế giới ngày nay, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương 

gì? Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta hiện nay là gì? 

 
 


