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LUYỆN TẬP CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ 12 

Chương 1: Lịch sử hình thành trật tự thế giới mới 

Đề thi gồm có 15 câu hỏi – Thời gian làm bài 20 phút 

 

Câu 1: Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc 

trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế,văn 

hóa,xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của: 

A. Liên hợp quốc. 

B. Hội Nghị Ianta. 

C. Liên minh Châu Âu. 

D. Tổ chức ASEAN. 

Câu 2: Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào? 

A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ác liệt. 

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 

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

Câu 3: Năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc gồm những nước nào ? 

A. Liên Xô-Mĩ –Anh-Pháp-Trung Quốc. 

B. Trung Quốc –Nhật- Ấn Độ-Hàn Quốc. 

C. Mĩ –Anh-Pháp-Đức –Nhật. 

D. Anh-Pháp-Nhật-Việt Nam-Mĩ. 

Câu 4: Hội nghị Ianta diễn ra ở đâu? 

A. Anh. B. Mĩ. C. Pháp. D. Liên Xô. 

Câu 5: Việt Nam là thành viên thứ mấy của tổ chức Liên hợp quốc? 

A. 145. B. 147. C. 149. D. 148. 

Câu 6: Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc? 

A. 48 nước. B. 50 nước. C. 35 nước. D. 49 nước.

Câu 7: Đặc điểm nổi bật trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới 

thứ hai là: 

A.  một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 

B. một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống 

trị,bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa. 

C. một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối 

với các nước bại trận. 

D.  một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng. 

Câu 8: Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của hội nghị Ianta? 

A. Thành lập khối đồng minh chống phát xít. 

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. 

C. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng ở Châu Á và Châu Âu. 
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D. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 

Câu 9: Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc nhiều vấn đề được đặt 

ra trước các nước Đồng Minh, ngoại trừ 

A. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 

B. hợp tác để phát triển kinh tế. 

C. phân chí thành quả thắng lợi sau chiến tranh. 

D. nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít. 

Câu 10: Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp 

một lần? 

A. Hội đồng quản thác. 

B. Hội đồng bảo an. 

C. Đại hội đồng. 

D. Ban thư kí. 

Câu 11: Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị Ianta là 

A. các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức. 

B. đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận. 

C. các nước phát xít kí văn kiện đầu hàng phe đồng minh không điều kiện. 

D. ba nước phe đồng minh bàn bạc thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân 

đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và Châu Á. 

Câu 12: Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày nào hằng năm làm “Ngày Liên hợp quốc”? 

A. 26/10. B. 31/10. C. 24/10. D. 27/10. 

Câu 13: Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong hiến chương như thế nào? 

A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

C. 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. 

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. 

Câu 14: Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế sau chiến tranh? 

A. Trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới mới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 -

1949. 

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới sau chiến tranh. 

C. Đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị của chủ nghĩa đế quốc Mĩ. 

D. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc. 

Câu 15: Liên Xô là một trong năm nước ủy viên thường trực của hội đồng bảo an Liên hợp quốc có ý 

nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế? 

A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự hòa bình an 

ninh thế giới sau chiến tranh. 
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B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chế độ tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc. 

C. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau chiến 

tranh. 

D. Khẳng định vai trò tối cao của năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc. 

 


