
Bài 6: NƯỚC MĨ 
*** 

Câu 1. Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành 
A. trung tâm kinh tế - tài chính số 1 thế giới.               B. quốc gia có dân số đông nhất thế giới. 
C. siêu cường vũ trụ lớn nhất thế giới.                         D. quốc gia độc quyền bom nguyên tử. 
Câu 2. Nhân tố khách quan thuận lợi giúp Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai là 
A. Mĩ có khối lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới.                              B. lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên. 
C. không bị chiến tranh tàn phá và khí hậu thuận lợi.                        D. vai trò điều tiết nền kinh tế của nhà nước. 
Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa vào sức mạnh kinh tế, quân sự, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu 
A. đàn áp các nước xã hội chủ nghĩa.                                         B. với tham vọng làm bá chủ thế giới. 
C. chống lại phong trào giải phóng dân tộc.                                  D. thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ cầm đầu. 
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Thực hiện và triển khai Chiến tranh lạnh, tiến hành chiến tranh trên toàn cầu.  
B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
C. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 
D. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội. 
Câu 5. Trong những năm 70 của thế kỉ XX, Mĩ thực hiện hòa hoãn với Liên Xô, bình thường hóa với Trung Quốc nhằm 
A. thiết lập mối quan hệ toàn diện.                                     B. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
C. cùng giải quyết các vấn đề nóng của thế giới.                D. đi đến chấm dứt chiến tranh lạnh. 
 Câu 6. Nội dung nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ trong những năm 80 của thế kỉ XX là 
A. tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu.    B. tăng cường chạy đua vũ trang để xâm chiếm nhiều nước. 
C. cùng với Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.  D. hòa hoãn với các nước trên thế giới để tập trung phát triển 
quốc gia. 
Câu 7 . Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX, về chính sách đối ngoại Mĩ thực hiện 
A. chiến lược “cam kết và mở rộng”.                                      B. viện trợ tài chính cho Tây Âu. 
C. can thiệp vào công việc nội bộ các nước.                                                      D. xây dựng lực lượng quân sự mạnh. 
Câu 8. Nước nào sau đây trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Tây Âu.                    B.Mĩ .                C. Anh.                                            D. Nhật Bản. 
Câu 9. Sự kiện nào tác động to lớn nhất đến sự thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại khi Mĩ bước vào thế kỉ XXI? 
A. Nước Mĩ bị khủng bố (2001).    B. Chiến tranh lạnh chấm dứt (1989). 



C. Trật tự hai cực Ianta tan rã (1991).    D. Sự nổi lên của các cường quốc trên thế giới. 
Câu 10. Trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân nào quan 
trọng nhất và có thể giúp ích cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình? 
A. Áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.   B. Lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên. 
C. Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao.       D. Vai trò điều tiết của nhà nước. 
Câu 11. Chính sách về kinh tế và chính trị của Mĩ đối với các nước Tây Âu trong mười năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
chủ yếu nhằm 
A. gia tăng ảnh hưởng và khống chế các nước Tây Âu. 
B. tạo sự đối lập về kinh tế và chính trị với Liên Xô. 
C. khống chế, lôi kéo các nước Tây Âu về phía Mĩ để chống Liên Xô và Đông Âu. 
D. thực hiện chiến lược toàn cầu dựa vào sức mạnh của Mĩ. 
Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỉ XX, mặc dù có những hình thức và nội dung khác nhau, 
nhưng mục tiêu cơ bản trong chính sách đối ngoại dưới các đời Tổng thống Mĩ đều giống nhau ở chỗ 
A. đàn áp phong trào cách mạng thế giới, khống chế đồng minh và làm bá chủ thế giới. 
B. đàn áp phong trào cách mạng thế giới và khống chế, nô dịch các nước đồng minh. 
C. đánh bại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
D. lãnh đạo thế giới theo kiểu sức mạnh Mĩ. 
Câu 13. Trong các nội dung sau, nội dung không nằm trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng thống Mĩ B.Clin-tơn là 
A. bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao. 
B. tăng cường phát triể n khoa học- kĩ thuật quân sự bảo đảm tính hiệ n đại về vũ trang. 
C. tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mỹ. 
D. sử dụng khẩu hiệu "dân chủ" ở nước ngoài để can thiệp vào nội bộ của nước khác. 
Câu 14: Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mỹ trong việc thực hiện “Chiến lược toàn cầu” là gì? 
A. Can thiệp trực tiếp vào các cuộc chiến tranh xâm lược trên thế giới.  B. Phát động cuộc Chiến tranh lạnh trên toàn thế 
giới. 
C. Cản trở Tây Âu, Nhật Bản trở thành các trung tâm kinh tế thế giới.  D. Làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế 
giới. 
Câu 15 : Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ 
A. lâm vào khủng hoảng.       B. tăng nhẹ, xen kẽ suy thoái. 



C. ổn định, đạt mức trước chiến tranh.     D. phát triển mạnh mẽ. 
Câu 16 : Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (thập niêm 90 của thế kỷ XX), để can thiệp vào công việc nội bộ của các 
nước khác, Mỹ 
A. tăng cường tính năng động của nền kinh tế.                          B. sử dụng lực lượng quân đội mạnh. 
C. sử dụng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng bố.                      D. sử dụng khẩu hiệu “ Thúc đẩy dân chủ”. 
Câu 17 . Đóng vai trò điều tiết và thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển là 
A. các tổ chức phi chính phủ.                B. Nhà nước.               C. Đảng Cộng hòa.                         D. Đảng Dân chủ.                                                             
Câu 18. Mĩ tìm cách vươn lên chi phối và lãnh đạo toàn thế giới khi 
A. Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự hai cực Ianta tan rã (1991). 
B. Chiến tranh lạnh bắt đầu (1947) và sự hình thành các khối quân sự. 
C. Liên Xô và các nước NICs suy giảm thế và lực trong Chiến tranh lạnh. 
D. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đang từng bước lớn mạnh. 
Câu 19. Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX), Mĩ coi trọng việc tăng cường 
A. ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển năng lực sản xuất.          B. khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh 
nền kinh tế Mĩ. 
C. hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.          D. trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng 
minh phát triển. 

 
Bài 8: NHẬT BẢN 

*** 
Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật 
A. bị quân đội Mĩ chiếm đóng.                                     B. có bước phát triển thần kì. 
C. vẫn tồn tại chế độ phong kiến.                                   D. bị quân đội các nước phương Tây chiếm đóng. 
Câu 2.Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên trở thành 
A. siêu cường tài chính số 1 thế giới.                                   B. nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. 
C. trung tâm kinh tế - tài chính số 1 thế giới.                        D. có nền kinh tế đứng đầu thế giới. 
Câu 3.Nhân tố giống nhau giữa Nhật Bản, Mĩ và Tây Âu giúp những nước này trở thành ba trung tâm kinh - tế tài chính lớn của 
thế giới là 



A. áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.                       B. tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài. 
C. chi phí quốc phòng thấp.                                                                                             D. coi trọng nhân tố con người. 
Câu 4: Đặc điểm nổi bật nhất phản ánh sự phát triển về khoa học – kỹ thuật của Nhật Bản là 
A. xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển.               B. chi phí đầu tư nghiên cứu khoa học cao. 
C. dẫn đầu thế giới về số lượng bằng phát minh sang chế.                                D. mua bằng phát minh sáng chế của nước khác. 
Câu 5: Trong giai đoạn 1991 -2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào? 
A. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN. 
B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ và coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu. 
C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô 
D. Hòa bình, thân thiện và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. 
Câu 6: Thành tựu khoa học – kỹ thuật và công nghệ chủ yếu của Nhật Bản tập trung vào lĩnh vực 
A. sản xuất hàng tiêu dung.                                                                    B. sản xuất phần mềm. 
C. sản xuất ứng dụng dân dụng.                  D. chinh phục vũ trụ. 
Câu 7: Từ đầu thập niên 70 của thế kỷ XX đến năm 2010, kinh tế Nhật Bản luôn 
A. giữ vai trò là một chủ nợ lớn nhất thế giới.           B. phát triển thần kỳ về kinh tế và tài chính. 
C. là siêu cường kinh tế thứ hai thế giới.             D. giữ vai trò là một trong những trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới. 
Câu 8: Nhật Bản kí hiệp ước đồng ý cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình là nhằm 
A. tạo liên minh chống ảnh hưởng của Liên Xô.                         B. tạo liên minh chống ảnh hưởng của Trung Quốc. 
C. chống lại phong trào cách mạng thế giới.                                D. tranh thủ nguồn viện trợ của Mĩ và giảm chi phí quốc 
phòng. 
Câu 9: Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại liên minh chặt chẽ với Mỹ của Nhật Bản là 
A. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixco.                       B. Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật. 
C. Học thuyết Phucưđa và Kaiphu.                            D. Học thuyết Miyadaoa và Hasimôtô. 
Câu 10: Vào những năm 80 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào? 
A. Trở thành siêu cường tài chính số 1 thế giới.                       B. Trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất trên thế 
giới. 
C. Trở thành trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.             D. Trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài 
chính lớn của thế giới.  
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây phản ánh đúng nhất sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong giai đoạn 1960 – 1973? 
A. Phát triển “thần kỳ”.                B. Phát triển mạnh mẽ.             C. Phát triển nhanh chóng.         D. Phát triển bình 
thường. 



Câu 12: Kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ bởi nhiều nguyên nhân, nguyên nhân nào sau đây không đúng? 
A. Chi phí đầu tư cho giáo dục thấp.                                                             B. Áp dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật vào trong 
sản xuất. 
C. Con người được coi là vốn quí nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.      D. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước. 
Câu 13: Đặc điểm kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1952 – 1973 là 
A. kinh tế phục hồi sau chiến tranh.                                                 B. kinh tế suy thoái kéo dài. 
C. kinh tế tăng trưởng nhanh và phát triển “thần kỳ”.                 D. kinh tế phát triển và xen kẽ suy thoái. 
Câu 14: Nhân tố chủ quan có vai trò quyết định sự phát triển kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai ? 
A. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.                     B. Vai trò lãnh đạo, quản lí của Nhà nước. 
C. Yếu tố con người.                                         D. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới. 
Câu 15. Đến khoảng năm 1950-1951, nền kinh tế Nhật Bản đã khôi phục và đạt mức trước chiến tranh do  
A. thực hiện chiến tranh xâm lược Việt Nam và Triều Tiên.                        B. sự nổ lực của bản thân và viện trợ của Mĩ.  
C. thực hiện thành công ba cuộc cải cách lớn.                                            D. là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ 
hai.   
Câu 16. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết (1951) không có nội dung nào sau đây?    
 A. Chấp nhận đứng trước “chiếc ô” hạt nhân của Mĩ.                      B. Cho Mĩ đóng quân trên lãnh thổ của Nhật Bản.   
C. Chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh.                           D. Cho Mĩ xây dựng căn cứ trên lãnh thổ Nhật 
Bản.   
Câu 17. Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là    
 A. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Trung Quốc.  
B. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.   
C. không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.  
D. chú trọng phát triển quan hệ với các nước khu vực Đông Bắc Á.  
 

 
 
 
 
 



Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH 
*** 

Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển từ thế Đồng minh sang thế  
A. đối đầu.                              B. hòa hoãn.                                     C.liên minh.                                          

D. hợp tác. 
Câu 2: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. sự đối đầu giữa hai siêu cường Liên Xô và Mĩ. 
B. do Chủ nghĩa xã hội hình thành hệ thống thế giới. 
C. sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ. 
D. do mâu thuẫn Liên Xô và Mĩ ngày càng gay gắt. 

Câu 3: Sự kiện được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây nên cuộc chiến tranh lạnh là 
A. thông điệp của tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (3/1947).                C. thực hiện kế hoạch Mácsan (1947). 
B. thành lập NATO (1949).                                                                           D. thành lập tổ chức hiệp ước Vácsava (1955). 

Câu 4: Tháng 4/1949 Mĩ và 11 nước phương Tây thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm 
A. giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế.                          C. chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
B. khống chế và chi phối các nước Tư bản đồng minh.         D. duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

Câu 5: Mĩ thực  hiện kế hoạch Mác san (6/1947) nhằm mục đích gì? 
A. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu.               C. Tăng cường sức mạnh cho phe tư bản chủ nghĩa.  
B.Giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế và chi phối các nước này.        D. Giúp các nước Đông Âu  khôi phục kinh tế 
Câu 6: Tháng 1/1949 Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế để  

A. giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.               C. hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 
B. thúc đẩy kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa.                 D. biến các nước Đông Âu thành con nợ của Liên Xô. 

Câu 7: Tổ chức Hiệp ước Vácsava giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là một liên minh 
A. quân sự lớn nhât của các nước tư bản phương Tây. 
B. để hợp tác và giúp đỡ nhau của các nước xã hội chủ nghĩa. 
C. chính trị - quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. 
D. kinh tế - chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. 

Câu 8: Sự kiện nào dẫn đến trật tự hai cực Ianta chấm dứt? 
A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể năm 1991.        C. Tổ chức hiệp ước Vácsava ngừng hoạt động năm 1991. 
B. Chiến tranh lạnh chấm dứt năm 1989.                                  D. Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới sụp đổ. 

Câu 9: Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang được hình thành theo xu hướng 



A. một cực.                             B. đa cực.                       C. xung đột.                                  D. 
hòa hoãn. 

Câu 10: Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển lấy lĩnh vực nào làm trọng tâm? 
A. Chính trị.                           B. Quân sự.                    C. Kinh tế .                     D. Văn hóa. 

Câu 11: Sau khi Liên Xô tan rã giới cầm quyền Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới theo xu thế 
A. một cực.                          B. đa cực.                    C. phát triển kinh tế.                             D. hợp 

tác. 
Câu 12: Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt tình hình chung của thế giới phát triển theo xu thế nào? 

A. Thế giới luôn xảy ra chiến tranh xung đột.                                             C. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển 
quốc phòng 

B. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển giữ vai trò chủ đạo.                  D. Các cuộc khủng bố thường xảy ra. 
Câu 13: Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) và Tổ chức Hiệp ước Vácsava đã dẫn đến tình trạng gì 
trong quan hệ quốc tế? 

A. Chiến tranh lạnh bắt đầu. 
B. Tình trạng căng thẳng giữa Liên Xô và Mĩ bắt đầu. 
C. Đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 
D. Chiến tranh lạnh ở giai đoạn căng thẳng nhất. 

Câu 14: Bước vào thế kỉ XXI, sự kiện nào đã gây những khó khăn, thách thức đối với hòa bình, an ninh của các quốc gia? 
A. Chủ nghĩa xã hội không còn là hệ thống thế giới.                          C. Chủ nghĩa tư bản đẩy mạnh đi xâm chiếm thuộc địa. 
B. Nền kinh tế các quốc gia bị giảm sút.                                             D. Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mĩ.  

Câu 15. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt? 
A. Định ước Henxinki năm 1975. 
B. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972. 
C. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10-1991).  
D. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goócbachốp tại đảo Manta (12-1989).  
Câu 16. Sự xác lập cục diện hai cực, hai phe được tạo nên bởi 
A. học thuyết Truman của Mĩ. 
B. chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ. 
C. sự thành lập khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava.  



D. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO. 
Câu 17. Cùng chung sống hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển vừa là thời cơ vừa là 
A. nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI. 
B. thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. 
C. trách nhiệm của các nước đang phát triển. 
D. trách nhiệm của các nước phát triển hiện nay. 
Câu 18. Định ước Henxinki 1975 đã tạo nên một  cơ chế giải quyết các vấn đề nào dưới đây?  
A. Vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu.                B. Vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới. 
C. Vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh châu Á.                         D. Vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị châu Âu. 
Câu 19: Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Mỹ và Liên Xô cùng tuyên bố Chấm dứt Chiến tranh lạnh (1989) là do 
A. nền kinh tế hai nước đều lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. 
B. phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và  Liên Xô bị thu hẹp. 
C. sự suy giảm thế mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt. 
D. trật tự hai cực Ianta bị xói mòn và sụp đổ hoàn toàn. 
Câu 20: Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu? 
A. Sự tan rã của hệ thống Hiệp ước Vácxava. 
B. Sự giải thể của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). 
C. Sự thành lập của Cộng đồng châu Âu (EC). 
D. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. 
Câu 21: Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, các cường quốc điều chỉnh quan hệ theo xu hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh 
xung đột trực tiếp chủ yếu là do 
A. hoạt động hiệu quả của các tổ chức liên kết thương mại quốc tế. 
B. muốn có điều kiện thuận lợi đề vươn lên xác lập vị thế quốc tế. 
C. các tổ chức chính trị tăng cường can thiệp vào quan hệ quốc tế. 
D. tác động tích cực của các tập đoàn tư bản đối với nền chính trị. 

              
 



 
Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 

                                          NỬA SAU THẾ KỶ XX 
                                                         *** 

Câu 1: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là 
A. khoa học gắn liền với kỹ thuật.                          C. thời gian ứng dụng các phát minh vào sản xuất và đời sống diễn ra nhanh. 
B. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.           D. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
Câu 2: Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu xuất hiện từ thời gian nào? 
A. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX.                                B. Cuối những năm 80 của thế kỉ XX. 
C. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX.                              D. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX. 
Câu 3 : Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai? 
A. Mĩ.                                  B. Nhật Bản.                                                C. Anh.                                    
D. Liên Xô. 
Câu 4: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kỹ thuật là gì? 
A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất.                         B. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất. 
C. Cải tiến việc quản lý sản xuất                          D. Cải tiến việc phân công lao động. 
Câu 5: Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại dẫn đến hiện tượng gì? 
A. Sự bùng nổ thông tin.                                              B. Nhiều người đầu tư 
vào việc phát minh sáng chế. 
C. Chảy máu chất xám.                                          D. Sự đầu tư vào khoa học cho lãi cao. 
Câu 6: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần hai là gì? 
A. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.                                                            B. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ. 
C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.                                     D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rông. 
Câu 7: Hạn chế lớn nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần hai là 
A. chế tạo vũ khí hiện đại đặt nhân loại trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới. 
B. ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, các loại dịch bệnh mới. 
C. dẫn đến biến đổi khí hậu. 
D. tình trạng khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng trên thế giới. 
Câu 8: Một tác động tích cực của cách mạng khoa học - công nghệ là 
A. tăng năng suất lao động.                                                B. sản xuất ra nhiều loại vũ khí có tính hủy diệt cao. 
C. bệnh tật ngày càng giảm nhanh.                                     D. môi trường trong sạch, lành mạnh. 



Câu 9: Nguồn gốc chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật nửa sau thế kỷ XX là gì? 
A. Do những biến cố của khí hậu.                              B. Do thế giới bước vào giai đoạn phát triển mới. 
C. Do các nước tư bản tạo ra.                                     D. Do những đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất. 
Câu 10: Cách mạng khoa học – công nghệ đã gây nên những hậu quả tiêu cực, trong đó nghiêm trọng nhất là 
A. tình trạng ô nhiễm môi trường.                                              B. tai nạn lao động và giao thông. 
C. chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt.                                       D. tạo ra các loại dịch bệnh mới. 
Câu 11: Bản chất của toàn cầu hóa là 
A. sự gia tăng các mối liên hệ, tác động, phụ thuộc giữa các quốc gia.                      B. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ quốc 
tế. 
C. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế.                                                              D. sự phát triển của các công ty xuyên quốc 
gia. 
Câu 12: Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trên thế giới từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX là  
A. đưa loài người bước sang nền văn minh trí tuệ.                        B. mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực công nghệ. 
C. đưa loài người bước sang nền văn minh thông tin.                   D. thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hóa. 
Câu 13: Nội dung nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? 
A. Sự tác động, phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia trên thế giới. 
B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 
C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. 
D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế và khu vực. 
Câu 14: Một trong những tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa là 
A. sự tác động, phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc. 
B. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực. 
C. phát triển các mối quan hệ quốc tế. 
D. thúc đẩy nhanh, mạnh việc phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất. 
Câu 15. Đứng trước tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên con người cần dựa vào nhân tố nào sau đây?  
 A. Nguồn năng lượng mới, vật liệu mới.                              B. Hệ thống máy tự động. 
 C. Công cụ sản xuất mới.                                                      D. Nguồn năng lượng tái tạo. 
Câu 16. Tác động nổi bật nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đối với thế giới là gì?  
A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ quốc tế.                            B. Sự hình thành xu thế toàn cầu hóa.  
C. Sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, chính trị quốc tế.                 D. Sự phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc 
gia. 



Câu 17. Quan hệ thương mại quốc tế tăng lên mạnh mẽ đã phản ánh vấn đề nào sau đây?  
A. Nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau. 
B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới ngày càng cao. 
C. Thu nhập quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng.  
 D. Các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển. 
Câu 18. Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hoá hiện nay là gì?  
A. Tiếp thu thành tựu của cách mạng khoa học- công nghệ.          B. Xuất khẩu được nhiều mặt hàng nông sản ra thế giới.  
C. Nhập khẩu hàng hoá với giá thấp.                                              D. Tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài.  


