
HƯỚNG DẪN CHẤM SỬ CHUYÊN ĐỢT 2 - 2018 
Câu 
I 

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.  

2,5 
điểm 

 Giai cấp tư sản nói chung là giai cấp chiếm hữu tư liệu sản xuất, cấp bóc lột sức lao 
động thặng dư của công nhân. Giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành hai bộ 
phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam là một bộ 
phận tư sản có lòng yêu nước, có khuynh hướng kinh doanh độc lập, phát triển chủ 
nghĩa tư bản Việt Nam. Họ có điểm khác với giai cấp tư sản ở các nước phương Tây 
như sau: 
Điểm khác Giai cấp tư sản ở các 

nước phương Tây 
Giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam 

Hoàn cảnh 
ra đời 

- Khi chế độ còn đang 
thống trị 
 
- Trong quá trình tích lũy 
tư bản 

- Khi chủ nghĩa tư bản đã thắng thế 
hoàn toàn chế độ phong kiến, bước 
sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 
- Do sự xâm lược và thống trị của tư 
bản nước ngoài 

Thế lực 
kinh tế 

Thế lực kinh tế mạnh (có 
nhiều công ty, số vốn lớn) 

Non yếu về kinh tế, số vốn ít ỏi (chỉ 
bằng 5% số vốn của tư bản nước ngoài). 

Địa vị  
xã hội 

Là giai cấp thống trị Là giai cấp bị trị, chịu số phận của 
người dân mất nước. 

Khả năng 
cách mạng 

Là giai cấp lãnh đạo các 
cuộc cách mạng tư sản 

có tinh thần chống đế quốc và phong 
kiến, là một lực lượng của cách mạng 
giải phóng dân tộc.  
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 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 

Giai cấp tư sản đã phát động các phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa 
(1919), chống độc quyền thương cảng Sài Gòn, chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở 
Nam Kì (1923)… Đây là những phong trào mang đậm màu sắc kinh tế của tư sản Việt 
Nam chống tư sản Pháp. 

Ngoài ra, giai cấp tư sản còn dùng báo chí để bênh vực quyền lợi cho mình. 
Đồng thời, một số tư sản và địa chủ lớn ở miền Nam tổ chức Đảng Lập hiến, đưa ra 
những khẩu hiệu đòi tự do dân chủ nhằm tập hợp lực lượng, tranh thủ sự ủng hộ của 
quần chúng để làm áp lực đối với Pháp, đòi một số quyền lợi cho mình. 
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 Nhận xét về phong trào đấu tranh dân chủ công khai của giai cấp tư sản Việt 
Nam trong những năm 1919 – 1925. 
- Về mục tiêu: chủ yếu nhằm cải thiện điều kiện làm ăn trong khuôn khổ chế độ 
thuộc địa, mà không chủ trương đánh đổ chế độ thống trị của thực dân phong kiến. 
Về kẻ thù: chống tư bản nước ngoài chèn ép, mà chưa dám chống lại toàn bộ ách cai 
trị của thực dân Pháp trên đất nước ta. 
- Về tính chất: Dân tộc, dân chủ (tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng để gây áp lực 
với thực dân Pháp, chống cạnh tranh, chèn áp của tư sản nước ngoài). Nhưng khi 
được thực dân Pháp nhượng bộ cho một ít quyền lợi thì họ đi tới cải lương, thỏa hiệp 
nên bị phong trào quần chúng vượt qua. 
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 Nguyên nhân thất bại: 
* Nguyên nhân khách quan: 

- Hệ tư tư tưởng dân chủ tư sản đã ngày càng tỏ ra lỗi thời, bộc lộ nhiều hạn chế, 
không còn đủ sức hấp dẫn như giai đoạn trước nữa (trong khi hệ tư tưởng vô sản lại 
đang chiếm ưu thế).  
- Thực dân Pháp còn mạnh, còn đủ sức để đàn áp phong trào đấu tranh của tư sản và 
tiểu tư sản. 
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* Nguyên nhân chủ quan: 
- Phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc VN còn non yếu về lực lượng và tổ chức.  
- Phong trào tuy sôi nổi rộng khắp nhưng lại thiếu tính thống nhất và đặc biệt không 
xây dựng được những cơ sở vững chắc trong quần chúng.  
- Các chính đảng tư sản và tiểu tư sản đã không đề ra được một đường lối  cách 
mạng đúng đắn và phù hợp (không giải quyết được hai chiến lược, không thực hiện 
được hai khẩu hiệu chiến lược, không thành lập mặt trận rộng rãi, không có phương 
pháp đấu tranh hợp lý) 

0,25 đ 

Câu 
II  

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) 

2,0 
điểm 

 * 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): 

Thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh 
sinh”, ngay sau khi phát động toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), quân dân ta đã 
kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao để phá tan âm mưu đánh nhanh 
thắng nhanh của thực dân Pháp nhằm cô lập cuộc kháng chiến của ta. 

Trên mặt trận quân sự, ta giành thắng lợi trong 60 ngày đêm ở thủ đô Hà Nội và 
các đô thị phía Bắc vĩ tuyền 16, đưa cuộc kháng chiến của ta về chiến khu Việt Bắc 
an toàn. Năm 1947, chiến dịch Việt Bắc thắng lợi đập tan cuộc tiến công căn cứ địa 
Việt Bắc của thực dân Pháp, bảo vệ và mở rộng căn cứ địa của cuộc kháng chiến; 
đánh bại chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" của địch, buộc chúng phải chuyển sang 
đánh lâu dài với ta; đưa cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bước 
sang giai đoạn mới. 

Trên mặt trận ngoại giao, ta chủ động vượt biên giới Tây Nam, lập cơ quan đại 
diện ở một số quốc gia Đông Nam Á, Đông Âu, làm phá sản bước đầu âm mưu cô 
lập cuộc kháng chiến của nhân dân ta của thực dân Pháp. Tháng 10/1949, cách mạng 
Trung Quốc thắng lợi, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Từ tháng 1/1950, 
các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta, 
góp phần nâng cao uy tín và địa vị của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên 
trường quốc tế. 

Để phát huy những thuận lợi mới trên mặt trận ngoại giao, Thu đông năm 1950, 
ta giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới, ta giành được quyền chủ động về chiến 
lược trên chiến trường chính, khai thông con đường liên lạc của ta với các nước xã 
hội chủ nghĩa. Với chiến thắng quân sự này, ta đã giành được quyền chủ động về chiến 
lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ). 

Để kết thúc chiến tranh, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận định đánh đến 
một lúc nào đó sẽ mở mặt trận ngoại giao, vừa đánh vừa đàm, lấy chiến thắng quân 
sự làm cơ sở cho quyết định ngoại giao. 

Thắng lợi trong cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953 – 1954, mà đỉnh cao 
là chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ (13/3/1954 – 7/5/1954) đã buộc thực dân Pháp 
kí hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 

Việc kí Hiệp định Giơnevơ 1954 là biểu hiện của ý chí hòa bình và sự lớn mạnh 
của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thắng lợi trên bàn hội nghị chỉ có thể thực hiện 
khi ta có thắng lợi quân sự quyết định. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp Định Giơnevơ đã chấm dứt cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, đồng thời là sự phối hợp nhịp nhàng giữa đấu tranh quân 
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sự với đấu tranh ngoại giao, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc chính 
quyền và nền độc lập dân tộc. 

*Vận dụng kinh nghiệm kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao 
trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) 

Giai đoạn 1954 - 1968: kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao, 
ta giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh của Mĩ, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân 
dân thế giới. Sau thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960), Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960). Cùng với các thắng lợi 
trong trận Vạn Tường (1965) và hai cuộc phản công mùa khô, uy tín của Mặt trận 
giải phóng miền Nam Việt Nam càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến năm 
1967, Mặt trận đã có cơ quan thường trực ở hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa. 
Cương lĩnh của Mặt trận được 41 nước, 12 tổ chức quốc tế và 5 tổ chức khu vực lên 
tiếng ủng hộ. 

Giai đoạn 1968 - 1973: Sau thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy 1968, 
ta chủ động mở mặt trận ngoại giao. Hội nghị Pari về vấn đề Việt Nam bắt đầu. 
Thắng lợi cuộc tiến công năm 1972, đặc biệt 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên 
không” buộc Mĩ phải ký hiệp định Pari 27-1-1973. 

Sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng 
chiến chống Mĩ là sự tiếp nối nghệ thuật quân sự trong kháng chiến chống Pháp. 
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Câu 
III 

Hoàn thành bảng thống kê sau: 2,5 
điểm 

 Nội dung Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ  
Thời gian 1961 - 1965 1965 - 1968 
Địa bàn Chủ yếu diễn ra ở miền Nam Diễn ra ở cả hai miền Nam – Bắc 
Âm mưu  Dùng người Việt đánh người 

Việt 
Dùng ưu thế về binh lực và hỏa 
lực (người Mĩ, đồng minh, quân 
đội Sài Gòn) áp đảo quân ta  

Lực lượng quân đội tay Sài Gòn dưới 
sự chỉ huy của cố vấn Mĩ. 

quân Mĩ, đồng minh, quân Sài 
Gòn 

Vai trò của 
Mĩ 

Cung cấp cố vấn quân sự, vũ 
khí, đô la… 

Cung cấp cố vấn quân sự, vũ khí, 
đô la…; trực tiếp tham chiến 

Vai trò của 
quân Sài 
Gòn 

Làm nòng cốt, chủ yếu Phối hợp chiến đấu 

Chính sách 
bình định 
miền Nam 

Dồn dân lập ấp chiến lược… Phản công “tìm diệt” và “bình 
định”  

Chính sách 
đối với miền 
Bắc 

Phá hoại bằng tình báo, gián 
điệp, phong tỏa… 

Dùng không quân và hải quân 
đánh phá… 
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 Mục tiêu của Mĩ khi tiến hành các chiến lược chiến tranh này là: 
- Là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mĩ,  
- Nhằm tiêu diệt các lực lượng cách mạng và đàn áp nhân dân miền Nam, biến 

miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của đế quốc Mĩ, 
- Từ đó, chia cắt lâu dài Việt Nam, dùng miền Nam làm bàn đạp tấn công miền 

Bắc, phá hoại chế độ Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
- Đây là đòn phản kích phe Xã hội chủ nghĩa từ phía Đông Nam Á, nằm trong 

chiến lược toàn cầu của Mĩ.  

0,5 đ 
 

Câu 
IV 

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…” 
1. Em hiểu thế nào là tình trạng “Chiến tranh lạnh” được nhắc đến trong đoạn 

3,0 
điểm 



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? 

 Tình trạng “Chiến tranh lạnh” là: 
“Chiến tranh lạnh” là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc 

trong quan hệ với Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh lạnh đã diễn ra 
trên hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị, quân sự đến kinh tế, văn hóa – tư tưởng… 
ngoại trừ sự xung đột trực tiếp bằng quân sự.  

Biểu hiện: 
Mĩ và các nước đế quốc đã chạy đua vũ trang, tiến hành cuộc “chiến tranh tổng 

lực” nhằm tiêu diệt Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa. 
Tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự, cùng các căn cứ quân 

sự bao quanh Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa (NATO, SEATO, CENTO, 
AUZUS, Khối quân sự Tây Bán cầu, Liên minh Mĩ – Nhật...). 

Bao vây kinh tế, cô lập về chính trị đối với Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa, 
tạo ra sự căng thẳng phức tạp trong các mối quan hệ quốc tế. 

Tiến hành đàn áp các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở nhiều nước như Việt 
Nam, Campuchia, Lào, Triều Tiên, Trung Đông … hoặc các cuộc can thiệp vũ trang 
vào Cuba, Grê-na-đa, Pa-na-ma... 

Trước tình hình bị đe dọa, Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa buộc phải tăng 
cường ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ của mình. 

Hậu quả: 
“Chiến tranh lạnh” mang lại hậu quả hết sức nặng nề. Đó là thế giới luôn ở trong 

tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh 
thế giới mới. 

các cường quốc đã chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản 
xuất các loại vũ khí hủy diệt, xây dựng hàng nghìn căn cứ quân sự.  
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 Xu thế phát triển của thế giới hiện nay: 
Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế 
Hai là, trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa 

cực”, nhiều trung tâm. Mỹ chủ trương “thế giới đơn cực” để Mĩ làm bá chủ thế giới. 
Nhưng trong tương quan lực lượng giữa các cường quốc, Mĩ không dễ gì thực hiện 
được tham vọng đó. 

Ba là, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển tập trung vào phát 
triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. 

Bốn là, hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực tình hình lại 
không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài  
Giải thích “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” 

Thời cơ: 
- Cơ  hội  tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. 
Việt Nam gia nhập ASEAN, Liên hợp quốc 
- Khai thác các nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên 
ngoài. Việt Nam rất chú trọng tiếp thu các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để đưa đất 
nước phát triển, cải cách chính sách kinh tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
- Các dân tộc ngày càng có tiếng nói chung, đoàn kết cùng nhau đấu tranh vì một thế 
giới hoà bình ổn định, hợp tác phát triển. Việt Nam sử dụng đàm phán, cơ sở luật pháp 
quốc tế và dư luận tiến bộ để bảo vệ chủ quyền biển đảo… 

Thách thức: 
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- Đối với các nước phát triển: sự phân hoá giàu nghèo, mâu thuẫn xã hội nội tại của 
đấcác chính sách đối ngoại cho phù hợp với xu thế hoà bình… 
- Đối với các nước đang phát triển: Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới 
và các quan hệ kinh tế quốc tế còn nhiều bất bình đẳng. Vấn đề sử dụng có hiệu quả 
các nguồn vốn. Vấn đề giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, kết hợp hài hoà 
giữa truyền thống và hiện đại. 

Trong đó, Việt Nam thuộc nhóm các nước đang phát triển, có xuất phát điểm thấp 
về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Do vậy, các nước đang 
phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng cần nhận thức đầy đủ và tìm kiếm con 
đường, cách thức hợp lý nhất trong quá trình hội nhập quốc tế để hạn chế tới mức 
thấp nhất những rủi ro, phát huy thế mạnh của mình. 

 
 
 
 
 
 

 Trước tình hình đó, tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương: 
Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, tập hợp mọi lực lượng của dân tộc 
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh 
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Đối ngoại hòa bình: Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước, mở cửa, mở rộng 

quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế… 
Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta hiện nay: 

Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước và Pháp luật 
Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc. 
Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý chí tự cường trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc (độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo) 
Nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù 

địch trong và ngoài nước. 
Ra sức thi đua thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, sớm đưa nước ta 

thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. 
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