CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012-2013
Môn Lịch sử - Đề chuyên
- Thời gian làm bài: 150 phút
- Hình thức thi: tự luận.
- Cấu trúc đề thi gồm 4 câu được phân bố như sau:
A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI. (3,0 điểm)
Câu 1(3,0 điểm): Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay: Liên Xô (19451991); Các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến nay; Nước Mĩ; Các nước Tây Âu;
Nhật Bản từ năm 1945 đến nay; Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay; Cách mạng
khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay.
B. LỊCH SỬ VIỆT NAM. (7,0 điểm)
Câu 2. (2,0 điểm)
Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930: Việt Nam sau Chiến tranh
thế giới thứ nhất; Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm
1919-1925; Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời; Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời.
Câu 3. (3,0 điểm)
Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954: Phong trào cách mạng
1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh, Cuộc vận động dân chủ 1936-1939;
Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Tổng khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;
Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946);
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ; Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp;
Những chiến thắng trên mặt trận quân sự của quân dân ta trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp (1946-1954); Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao với
thực dân Pháp (1946-1954).
Câu 4. (2,0 điểm)
Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 2000: Tình hình và nhiệm vụ của
cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954; Miền Nam đấu tranh chống
chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi
(1954-1960); Miềm Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ
nghĩa xã hội; Chống chiến tranh phá hoại của Mĩ 1965-1972; Miền Nam chiến đấu
chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965); “Chiến tranh cục bộ” (19651968); “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969-1973)
của đế quốc Mĩ; Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam; Hoàn thành
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1973-1975); Việt Nam trên đường đổi
mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000).
Chú ý: Điểm số dành cho các câu trên đây mới chỉ là dự kiến, có thể sẽ có sự điều
chỉnh hợp lí, phù hợp với nội dung cụ thể của đề thi./.

