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Câu 1. (Sgk 12 trang 66) 

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực 

lượng sản xuất trực tiếp.  

Khác với cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật thế kỉ XVIII, trong cuộc cách mạng Khoa học – kĩ 

thuật hiện đại, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ 

thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật, đến lượt mình kĩ thuật lại mở đường cho sản xuất. Khoa 

học đã  tham gia trực tiếp vào sản xuất và trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ khoa học và công 

nghệ.  

Chọn đáp án: B 

Câu 2. (Sgk 12 trang 69) 

Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa xuất hiện vào những năm 80 của thế kỉ XX là:  

- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.  
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- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.  

- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành các tập đoàn lớn.  

- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.  

Đáp án B là đặc điểm của xu thế toàn cầu hóa.  

Chọn đáp án: B 

Câu 3. (Sgk 12 trang 72) 

Năm 1947, xuất phát từ thông điệp của Tổng thống Truman phát biểu tại Quốc hội Mĩ đã đánh dấu 

cục diện “Chiến tranh lạnh” được thiết lập. Đây là cuộc chiến tranh không tiếng súng giữa hai phe Tư bản 

chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa , đứng đâu là Liên Xô và Mĩ. Đây cũng là cuộc chiến tranh diễn ra trên hầu 

hết các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa – tư tưởng. Tuy không nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới 

nhưng  trong gần nửa thế kỉ của Chiến tranh lạnh, thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. Các cuộc chiến 

tranh cục bộ đã diễn ra như cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á, Triều Tiên, Trung Đông,… 

Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt bằng sự kiện: Năm 1889, Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa lãnh 

đạo hai cường quốc là Goócbachốp và Busơ tại Manta (Địa Trung Hải). Mở ra thời kì mới trong quan hệ 

quốc tế giữa, xu thế hòa bình hợp tác cùng nhau phát triển là xu thế nổi bật 

 Như vậy, “Chiến tranh lạnh” là nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ 

XX. 

Chọn đáp án: D 

Câu 4. (Sgk 12 trang 71) 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được xác lập. Đó là trật tự thế giới hai cực 

Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai 

siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.  

Chọn đáp án: B 

Câu 5. (Sgk 12 trang 55) 
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Có 6 nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 

hai. Nếu như đối với Mĩ, ứng dụng thành tựu Khoa học – kĩ thuật đươc coi là nhân tố quan trọng hàng đầu 

thì đối với Nhật Bản, con ngươì được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu. 

Chon đáo án: C 

Câu 6. (Sgk 11 trang 28) 

Khu vực Mĩ Latinh là một bộ phận lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ, gồm một phần Bắc Mĩ, toàn bộ 

Trung Mĩ, Nam Mĩ và những quần đảo  thuộc vùng biển Caribê.  

Chọn đáp án: A 

Câu 7. (Sgk 11 trang 19) 

Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ 

XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.  

Chọn đáp án: B 

Câu 8. (Sgk 12 trang 29) 

Bắt nguồn từ những hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội, từ những năm 60-70 trở đi, nhóm 

các nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại với nội dung: các nước này đều 

tiến hành mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, 

phát triển ngoại thương.  

Chọn đáp án: A 

Câu 9.  

Thách thức của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiên nay bao gồm:  

+Hội nhập là điều không thể tránh khỏi, nhưng đòi hỏi phải có sự nhận thức tìm ra con đường đúng đắn để 

phát triển lợi thế, nếu không sẽ dễ rơi vào những sai lầm, rủi ro. 
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+Điểm xuất phát của các nước đang phát triển thường rất thấp, trình độ phát triển thấp, nguồn nhân lực hạn 

chế, cơ sở hạ tầng yếu kém cho nên hòa nhập vào thế giới là điều khó khăn. Nó tạo ra nguy cơ tụt hậu cho 

các nước đang phát triển nếu bỏ lỡ cơ hội. 

+ Sự cạnh tranh gay gắt của thị trường thế giới, của các quan hệ kinh tế còn nhiều bất bình đẳng, gây thiệt 

hại cho các nước đang phát triển. 

+ Vấn đề sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay.  

+ Vấn đề giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.  

Trong đó, thách thức lớn nhất chính là sự cạnh tranh gay gắt của thị trường quốc tế, nếu không có 

sự điều chỉnh kip thời rất dễ có nguy cơ tụt hậu.  

Chọn đáp án: D 

Câu 10.  

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Lực 

lượng Cách mạng Trung Quốc ngày càng lớn mạnh: khu giải phóng chiếm 1/4 đất đai và 1/3 dân số, 

quân chủ lực phát triển lên tới 126 vạn, phong trào đấu tranh cuả quần chúng lên cao.  

- Sự đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân đảng (Nội chiến 1946 – 1949) 

tạo ra sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc so với các quốc gia khác.  

- Đến ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập cũng là mốc đánh dấu sự 

thắng lợi của Đảng Cộng sản đối với Quốc Dân đảng.  

Chọn đáp án: B 

Câu 11. (Sgk 11 trang 9) 

Chính sách của thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ về chính trị - xã hội là: Chính phủ Anh nắm 

quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ. Ngày 1-1-1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố đồng thời là Nữ hoàng Ấn Độ. Để 

tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình, thực dân Anh thực hiện chính sách chia để trị, mua 
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chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ, tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn 

giáo và đẳng cấp xã hội.  

Chọn đáp án: B 

Câu 12.  

Dựa vào nhiệm kì của các đời tổng thống Mĩ, tổng thống Clinton có nhiệm kì từ 20/1/1993 – 20/1/2001.  

Trong khi đó, Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11-7-1995.  

 Thống Clinton là người đưa ra quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.  

Chọn đáp án: C 

Câu 13. (sgk 12 trang 7) 

Hiến chương Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là: duy trì hòa bình và an ninh thế 

giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên 

cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.  

Chọn đáp án: D 

Câu 14. (Sgk 12 trang 39) 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và 

phát triển mạnh mẽ. Mở đầu là cuộc tấn công vào trai lính Môncađa của 135 thanh niên yêu nước do Phiđen 

Cátxtơrô chủ huy (26-7-1953).  

Chọn đáp án: C 

Câu 15. (Sgk 12 trang 36) 

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi với 17 nước được trao trả độc lập.  

Chọn đáp án: D 

Câu 16. (Sgk 11 trang 10) 
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Trong 20 năm đầu (1885 – 1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp ôn hòa để đòi 

chính phủ thực dân tiến hành các cải cách và phản đối phương pháp đấu tranh bằng bạo lực. Giai cấp tư sản 

Ấn Độ chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ 

phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về các mặt văn hóa – xã hội.  

Chọn đáp án: C 

Câu 17. (Sgk 11 trang 18, 24) 

Nửa sau thế kỉ XIX, các nước thực dân phương Tây căn bản hoàn thành xâm lược các quốc gia 

Đông Nam Á (trừ Xiêm). Do Xiêm đã cải cách đất nước và thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. Nhờ 

vậy, Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực mà vẫn giữ được độc lập mặc dù chịu 

nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp. Chọn đáp án: A. 

Câu 18. (Sgk 12 trang 35) 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân châu Phi đặc biệt 

phát triển từ những năm 50 của thế kỉ XX, trước hết là khu vực Bắc Phi, sau đó lan ra các khu vực khác.  

Chọn đáp án: D 

Câu 19. (Sgk 11 trang 4) 

Tầng lớp Samurai (võ sĩ) thuộc giới quý tộc hạng trung và nhỏ, không có ruông đất, chỉ phục vụ 

đaimyo bằng việc chỉ huy và huấn luyện các đội vũ trang để hưởng bổng lộc. Do môt thời gian dài không 

có chiến tranh, địa vị của Samurai bị suy giảm, lương bổng thất thường, đời sống khó khăn, nhiều người rời 

khỏi lãnh địa, tham gia hoạt động thương nghiệp, mở xưởng thủ công,…dần dần tư sản hóa, trở thành lực 

lượng đấu tranh chống chế độc phong kiến lỗi thời.  

Chọn đáp án: C 

Câu 20. (Sgk 12 trang 49) 

Cũng như các nước tư bản khác, trong giai đoạn 1973 – 1992, do tác động của cuộc khủng hoảng 

dầu mỏ năm 1973 đã làm cho kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái và không 

ổn định kéo dài đến những năm đầu thập kỉ 90.  
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Chọn đáp án: A 

Câu 21. (Sgk 12 bài 6,7,8) 

Dựa vào những nguyên nhân đưa đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản co thể rút 

ra nguyên nhân chung nhất dẫn đến sự phát triển của các nước này là áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.  

Chọn đáp án: C 

Câu 22. (Sgk 12 trang 51) 

Ngày 7-12-1991, các nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan), có hiệu lực từ ngày 1-1-

1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên.  

Chọn đáp án: A 

Câu 23. (Sgk 12 trang 25) 

Vốn là thuộc địa của các nước đế quốc Âu – Mĩ (trừ Thái Lan), trong những năm Chiến tranh thế 

giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản.  

Chọn đáp án: A 

Câu 24.  

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng phát triển công nghiệp nặng để đưa đất nước phát triển.  

Chọn đáp án: D 

Câu 25. (Sgk 12 trang 4) 

Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai  đoạn sắp kết thúc, nhiều vấn đề đặt ra cho các nước 

đồng minh: 

- Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.  

- Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.  

- Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.  
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 Một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 với sự tham 

gia của nguyên thủ 3 nước: Liên Xô, Mĩ, Anh gọi là hội nghị Ianta.  

Chọn đáp án: D 

Câu 26. (Sgk 12 trang 4) 

Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai  đoạn sắp kết thúc, nhiều vấn đề đặt ra cho các nước 

đồng minh.  

 Một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 với sự tham 

gia của nguyên thủ 3 nước: Liên Xô, Mĩ, Anh gọi là hội nghị Ianta.  

Chọn đáp án: A 

Câu 27. (Sgk 11 trang 14) 

Cuối thế ki XIX, trong bối cánh các nước đế quốc tăng cường xé Trung Quốc, một số nhân vậy 

tiến bột thuộc giới sĩ phu Trung Quốc chủ trương tiến hành cải cách để cứu vãn tình thế. Đó là cuộc vận 

động Duy tân năm Mậu Tuất (1898) do hai nhà nho yêu nước là Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh 

đạo, với sự đồng tình ủng hộ của vua Quang Tự.   

Chọn đáp án: C 

Câu 28. (Sgk 12 trang 17) 

Về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong giai đoạn từ năm 1991 đến 2000 là:  

- Một mặt, Nga ngả về phương Tây với hi vong nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế. 

- Mặt khác, Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các 

nước ASEAN,…) 

Chọn đáp án: D 

Câu 29.  

Cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản có ý nghĩa: 
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- Cuộc cải cách có ý nghĩa mở đường cho việc biến nước Nhật Bản phong kiến thành một nước tư bản 

chủ nghĩa, thoát khỏi một nước thuộc địa hoặc nửa thuộc địa chứ chưa xóa bỏ chế đô phong kiến.  

- Cuộc cải cách đã đưa Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trong thế kỉ XIX, đưa nước Nhật trở thành một 

cường quốc quân sự vào năm 1905. 

- Sự phát triển của kinh tế Nhật Bản đã làm xuất hiện các công ty độc quyền với các nhà tài phiệt thao 

túng nền kinh tế và chính trị Nhật Bản. 

Chọn đáp án: B 

Câu 30. (Sgk 11 trang 9) 

Giữa thế kỉ XIX, tư những chính sách cai trị của thực dân Anh về kinh tế và chính trị - xã hội đã 

làm cho mâu thuân giữa nhân dân Ấn Độ và thực dân Anh trở thành mâu thuẫn gay gắt nhất. Nhiều cuộc 

đâu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh đã nổ ra.  

Chọn đáp án: B 

Câu 31.  

Các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á bao gồm: Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 

Tiên, Nhật và Trung Quốc.  

Chọn đáp án: A 

Câu 32. (Sgk 11 trang 14) 

Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc dưới sự lãnh đạo của Hồng Tú Toàn nổ ra từ ngày 1-1-

1851 ở Kim Điền (Quảng Tây), sau đó lan rộng ra nhiêu địa phương khác. Đây là phong trào nông dân 

lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt 14 năm (từ 1851 đến 1864). Nghĩa quân 

đã xây dựng chính quyền Trung ương ở Thiên Kinh (tức Nam Kinh) và thi hành nhiều chính sách tiến bộ. 

Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chinh sách bình quân ruộng đất, bình đẳng nam nữ,… được đề ra.  

Chọn đáp án: A 

Câu 33. (Sgk 12 trang 50) 
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- Ngày 18/04/1951, 6 nước Tây Âu (Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm bua (Lucxemburg) 

thành lập “Cộng đồng than - thép châu Âu” (ECSC). 

- Ngày 25/03/1957, sáu nước ký Hiệp ước Roma thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” 

(EURATOM) và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC). 

- Ngày 1/7/1967, ba tổ chức trên hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC). 

-  07/12/1991: Hiệp ước Maxtrich được ký kết, khẳng định một tiến trình hình thành một Liên bang châu 

Âu mới vào năm 2000 với đồng tiền chung, ngân hàng chung… 

- 1/1/1993:  EEC thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên. 

- 1994, kết nạp thêm 3 thành viên mới là Áo, Phần Lan, Thụy Điển. 

-  01/05/2004, kết nạp thêm 10 nước thành viên Đông Âu, nâng tổng số thành viên lên 25. 

=> Tổ chức đầu tiên khởi nguồn cho Liên minh châu Âu (EU) là: “Cộng đồng than thép châu Âu 

(ECSC).  

Chọn đáp án: D 

Câu 34. (Sgk 11 trang 23) 

Pu-côm-bô là một nhà sư uy tín trong nhân dân tứng lánh nạn ở Nam Lào trong 17 năm. Năm 

1866, ông phát động cuộc khởi nghĩa chống Pháp và lập căn cứ ở Tây Ninh. ….Khi lực lượng lớn mạnh, 

Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiếm soát Pa-man, tấn công U-đông (17-12-1866). Nhân dân Việt Nam ở 

ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân. Ngày 3-12-1867, 

ông hi sinh trong chiến đấu.  

Chọn đáp án: B 

Câu 35.  

Việc chú trọng mua bằng sáng chế phát minh có ở Nhật Bản, ít thấy ở Mĩ. Tính đến năm 1968, 

Nhật Bản đã mua bằng phát minh của nước ngoài trị giá tới 6 tỉ USD.  
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Chọn đáp án: C 

Câu 36.  

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cách mạng Trung Quốc nổi bật lên là sự giành quyền lãnh đạo 

giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản. Trong đó, âm mưu của Quốc Dân đảng là cấu kết với Mĩ để 

chống lại Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng Trung Quốc.  

Chọn đáp án: A 

Câu 37. (Sgk 11 trang 28) 

Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và 

Bồ Đào Nha.  

Chọn đáp án: B 

Câu 38.  

Lãnh tụ Fidel Castro là nhà lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Cuba – người được ghi vào kỷ lục 

Ghinet vì số lần ám sát nhiều nhất (638 lần), chủ yếu bởi tổ chức Tình báo Trung ương Mĩ CIA.  

Chọn đáp án: B 

Câu 39. (Sgk 12 trang 29) 

Xuất phát từ những hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội: 

- Thiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ.  

- Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ, tệ tham nhũng, quan liêu phát triển.  

- Đời sống người lao động khó khăn.  

- Chưa giải quyết được mối quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội. 

Từ những năm 60-70 của trở đi, nhóm các nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược công 

nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại).   

Chọn đáp án: D 
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Câu 40. (Sgk 12 trang 25) 

Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng 

lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập, hoặc đã giải phóng phần lớn lãnh thổ. Trong đó có ba 

nước giành độc lập là: Lào, Việt Nam và Inđônêxia.  

Chon đáp án: A 

HẾT 

 

 

 

 

 

  

 

 


