Đọc tài liệu tổng hợp đề thi tuyển sinh vào 10 môn sử chuyên năm 2017 trường Lê Hồng
Phong, Nam Định mời các em cùng thử sức với đề thi này.
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ĐỀ CHÍNH THỨC

( Đề thi gồm: 01 trang)

Câu 1. (2,0 điểm)
Nêu khái quát những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm
1925. Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam trong thời gian
trên là gì? Hãy giải thích ngắn gọn.
Câu 2. (3,0 điểm)
Cho bảng niên biểu (các mốc thời gian nằm trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp 1946-1954):
Thời gian
6/3/1946
14/9/1946
19/12/1946
19/12/1946 đến 17/2/1947
7/10/1947 đến 19/12/1947
16/9/1950 đến 22/10/1950
13/3/1954 đến 7/5/1954

Sự kiện

21/7/1954
Em hãy giải quyết những yêu cầu sau:
a) Hoàn thiện bảng niên biểu trên bằng cách viết các sự kiện lịch sử nổi bật phù hợp
vào ô trống.
b) Vì sao ta kí Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước Việt – Pháp?
c) Trên mặt trận quân sự, chiến thắng nào của ta đã làm xoay chuyển hoàn toàn cục
diện cuộc chiến tranh ở Đông Dương? Giải thích và nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng
đó.
Câu 3. (2,0 điểm)
Để hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” năm 1973, trước đó quân và dân ta đã
giành được những thắng lợi quyết định nào, trình bày khái quát những thắng lợi đó?
Những thắng lợi đó tác động như thế nào tới cách mạng miền Nam?
Câu 4. (2,0 điểm)
Bằng những kiến thức và sự hiểu biết về tổ chức Asean, hãy giải quyết những yêu cầu
sau: a) Nêu hoàn cảnh ra đời, mục đích, vai trò của tổ chức Asean.
b) Khi gia nhập vào Asean, Việt Nam có thời cơ và thách thức gì?
Câu 5. (1,0 điểm)
Qua các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây, em có nhận thức gì về
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 4.0 trên thế giới? Cuộc cách mạng này đưa Việt
Nam đứng trước thời cơ và thách thức nào?
---------HẾT--------Với đầy đủ đề thi cùng đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2017 môn sử chuyên trường Lê
Hồng Phong, Nam Định hi vọng các em có thể rèn luyện được các phản xạ với với nhiều
dạng kiến thức, rèn luyện kĩ năng nhận dạng đề bài và tìm ra cách giải tối ưu nhất. Chúc
các em thi tốt trong kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới.

