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Đề Thi Môn Lịch Sử Kinh Tế Đại Học Công Đoàn 

đề thi năm 2014: 

đề chẵn: câu 1: 4đ: Trình bày nguyên nhân của sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-

1973 

câu 2: 6đ: Phân tích những chuyển biến về kinh tế và bài học kinh nghiệm về kinh tế của nước ta trong 9 

năm chống Pháp 1945-1954 

đề lẻ: câu 1: 5đ: Các yếu tố đưa đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản 

câu 2: 5đ: trình bày nhiệm vụ và thành tựu CNH XHCN trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965 

trên miền bắc XHCN 

Năm 2009 

I. Đúng - sai, giải thích ngắn gọn: 

 

 

1) Nguồn vốn trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng ở Nhật chủ yếu là nguồn vốn bên ngoài. 

2) Trong quá trình thực hiện cách mạng công nghiệp ở Nhật, có sự gắn bó chặt chẽ giữa 2 ngành 

công 

nghiệp và nông nghiệp 

3) Việc đồng Yên lên giá là nguyên nhân khiến Nhật điều chỉnh nền kinh tế những năm 80 

4)Trung Quốc tiến hành thay đổi mô hình xây dựng CNXH từ năm 1978 

5)Trung Quốc tiến hành đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp từ năm 1978 đến 

nay. 

6)Việc thực hiện rộng rãi cơ chế thị trường tự do là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc 

khủng 

hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 của các nước ASEAN. 

7)Chính sách khoán 10 thể hiện quan điểm đổi mới triệt để về cơ chế quản lý của Đảng ta. 

Những quan điểm đổi mới đầu tiên của Đảng về việc giảm bớt cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 

sang hạch toán kinh doanh xuất hiện trong giai đoạn 81-85 

9) Quá trình đổi mới ở Việt Nam là một tất yếu khách quan. 

 

 

II. Tự luận 

 

 

Phân tích quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu của các nước ASEAN 

từ 

những năm 70 đến nay . Qua quá trình phân tích đó, rút ra bài học kinh nghiệp đối với Việt Nam 

trong 

quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


