
 

 

GIẢI MÃ TỪ KHOA VÀ CHINH PHỤC LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

(PHẦN 1) 

1. Hội nghị Ianta được triệu tập vào thời điểm nào của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1939 – 1945)? 

Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. 

2. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương được giao 

cho quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân Quốc là thỏa thuận tại Hội nghị nào? 

Pốtxđam. 

3. Tương lai của Nhật Bản được quyết định như thế nào theo Hội nghị Ianta (2-1945)? 

Nhật Bản bị quân đội Mĩ chiếm đóng. 

4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào cần phải trở thành một quốc 

gia thống nhất và dân chủ? 

Trung Quốc. 

5. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông 

Đức, Đông Âu, Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

Liên Xô. 

6. “Mục tiêu chung” của Hội nghị Ianta 1945 là gì? 

Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. 

7. Theo nội dung của Hội nghị Pốtxđam, việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương được 

giao cho ai? 

Quân đội Anh ở phía Nam vĩ tuyến 16 và quân đội Trung Hoa Dân Quốc ở phía Bắc. 

8. “Yêu cầu thắt chặt khối Đồng minh chống phát xít” là nguyên nhân quan trọng dẫn 

tới việc các cường quốc Đồng minh triệu tập Hội nghị Ianta (2-1945), đúng hay sai? 

Sai 

9. Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc? 

Hội nghị Ianta. 

10. Quyết định nào của Hội nghị Ianta (2-1945) đưa đến sự phân chia thế giới thành hai 

cực? 

Thỏa thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 



 

 

11. Tại sao Liên Xô lại được khôi phục lại những quyền lợi đã mất của nước Nga trong 

cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 – 1905)? 

Do Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. 

12. Vì sao gọi là “Trật tự hai cực Ianta”? 

Trật tự thế giới mới phân thành 2 cực đứng đầu là Mĩ và Liên Xô được đặt khuôn khổ từ Hội 

nghị Ianta. 

13. Nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường 

quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô. 

14. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) có hạn chế gì? 

Tạo điều kiện để các nước phương Tây khôi phục lại quyền thống trị ở các thuộc địa cũ. 

15. Việc triệu tập Hội nghị Ianta và một trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế? 

Sự thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa các cường quốc sau chiến tranh. 

16. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị 

Ianta (2-1945) là gì? 

Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận. 

17. Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực gì đối với phong trào 

giải phóng dân tộc của Việt Nam trong năm 1945? 

Tiêu diệt phát xít Nhật, tạo thời cơ để nhân dân Việt Nam nổi dậy khởi nghĩa. 

18. Nội dung phản ánh đúng điểm tương đồng giữa Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn với Trật 

tự hai cực Ianta? 

Đều thành lập các tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới. 

19. Tổng thư ký Liên hợp quốc từ năm 2017 là người nước nào? 

Bồ Đào Nha. 

20. Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24-10 hàng năm làm ngày Liên hợp quốc là vì đó 

là ngày gì? 

hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực. 

21. Vai trò “trọng yếu” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là gì? 



 

 

Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

22. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào? 

20/9/1977. 

23. “Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào” là một trong những 

nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc, đúng hay sai? 

Đúng 

24. Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong Hiến chương là gì? 

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp 

tác quốc tế giữa các nước. 

25. “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau” là nội dung nguyên tắc 

hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc, đúng hay sai? 

Sai 

26. “Mở rộng kết nạp thành viên trên toàn thế giới” là việc làm của Liên hợp quốc để trở 

thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh 

thế giới, đúng hay sai? 

Sai 

27. Mối quan hệ giữa các nước thành viên của Liên hợp quốc được xây dựng dựa trên 

nền tảng gì? 

Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết. 

------- CÒN TIẾP-------- 


