
 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Bài 8: Nước Mĩ 

Bài 9: Nhật Bản 

Bài 10: các nước Tây Âu 

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

Phần 2: Tự luận 

* Nội dung kiến thức: 

Bài 8: Nước Mĩ 

Bài 9: Nhật Bản 

Bài 10: các nước Tây Âu 

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

* Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Trình bày tình hình kinh tế của nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

Câu 2: Vì sao kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai ? 

Câu 3: Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

Câu 4: Trình bày tình hình chính trị và kinh tế của Nhật Bản từ sau chiến tranh 

thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỉ XX? 

Câu 5:  Vì sao từ những năm 70 của thế kỉ XX  Nhật Bản trở thành một trong ba    

 trung tâm kinh tế tài chính của thế giới? 

Câu 6: Trình bày những nét chung về các nước Tây Âu từ sau chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

Câu 7: Sự liên kết khu vực của các nước Tây Âu diễn ra như thế nào? 

Câu 8: Em hãy phân tích diễn biến, hậu quả của “Chiến tranh lạnh” (1947-

1989)? 

Câu 9: Em hãy trình bày khái quát sự ra đời của tổ chức “Liên hợp quốc”? Kể 

tên 5 cơ  quan chuyên môn của “Liên hợp quốc” hoạt động ở Việt Nam mà em 

biết? 
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