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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016 

MÔN LỊCH SỬ 

Lời giải: Thầy Nguyễn Khánh Vân – Trường THPT Sơn Tây – Hà Nội 

Câu Nội dung Điểm 

I Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ 

XX: 

- Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng những 

yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống con người, nhất là trong tình hình 

bùng nổ về dân số và sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc tạo 

ra những công cụ sản xuất mới, những nguồn năng lượng mới và những 

vật liệu mới được đặt ra một cách bức thiết. 

- Để phục vụ cho chiến tranh hiện đại, các bên tham chiến đều phải nghĩ 

tới việc giải quyết tính cơ động của binh sĩ, các phương tiện thông tin, 

liên lạc và vũ khí hiện đại…; phải đi sâu vào nghiên cứu khoa học, kĩ 

thuật và cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại được mở đầu bằng 

những phát minh như rađa, hoả tiễn, bom nguyên tử… vào nửa đầu 

những năm 40 nhằm phục vụ chiến tranh. 

- Những thành tựu về khoa học, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX 

đã tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – kĩ 

thuật lần thứ hai của nhân loại. 

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này: 

- Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là khoa 

học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Mọi phát minh kĩ thuật đều 

bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Cách mạng khoa học và cách mạng 

kĩ thuật không tách rời nhau, mà gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành 

một cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. 
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- Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại diễn ra trên quy mô rộng 

lớn, trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, phát triển với tốc đọ nhanh và đạt 

được những thành tự kì diệu chưa từng thấy. Cuộc cách mạng công nghệ 

trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật. 

- Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng những 

yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống con người, nhất là trong tình hình 

bùng nổ về dân số và sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc tạo 

ra những công cụ sản xuất mới, những nguồn năng lượng mới và những 

vật liệu mới được đặt ra một cách bức thiết. 

- Để phục vụ cho chiến tranh hiện đại, các bên tham chiến đều phải nghĩ 

tới việc giải quyết tính cơ động của binh sĩ, các phương tiện thông tin, 

liên lạc và vũ khí hiện đại…; phải đi sâu vào nghiên cứu khoa học, kĩ 

thuật và cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại được mở đầu bằng 

những phát minh như rađa, hoả tiễn, bom nguyên tử… vào nửa đầu 

những năm 40 nhằm phục vụ chiến tranh. 

- Những thành tựu về khoa học, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX 

đã tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – kĩ 

thuật lần thứ hai của nhân loại. 

II 1. Có 2 khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc 

dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX: 

- Khuynh hướng vô sản mà đại diện là Hội việt Nam cách mạng Thanh 

Niên 

- Khuynh hướng tư sản mà đại diện là Việt Nam Quốc Dân Đảng. 

2. Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách 

mạng Việt Nam: 

+ Việc truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc về Việt Nam đã 

từng bước giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu 

thế kỷ XX; 
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+ Làm cho giai cấp công nhân ngày càng giác ngộ, phong trào công nhân 

ngày càng phát triển theo hướng vươn lên một phong trào tự giác; làm 

cho khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân 

tộc Việt Nam. 

+ Góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức, tạo điều kiện chín 

muồi cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 

+ Là sự sáng tạo và độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc truyền bá 

chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Việt Nam 
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