Ôn tập lich sử thể giới (1945 – 2000)
Câu 1. Sự kiện nào diễn ra sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Ra đời tổ chức Liên hợp quốc (UN).
B. Ra đời Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
C. Ra đời Liên minh châu Âu (EU).
D. Ra đời Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO).
Câu 2. Sự kiện nào diễn ra sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.
B. Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN.
C. Mĩ lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. D. Chiến tranh lạnh bắt đầu tác động đến Việt Nam.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Trung Quốc bắt đầu cải cách, mở cửa.
B. Liên Xô và Mĩ chấm dứt chiến tranh lạnh.
C. Mĩ, Anh và Liên Xô họp Hội nghị Ianta. D. ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Bali
Câu 4. Sự kiện nào diễn ra sớm thứ ba trong bốn sự kiện sau ?
A. Nước Cộng hòa ND Trung Hoa ra đời. B. Chế độ Apácthai bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi.
C. Chế độ Batixta bị lật đổ ở Cuba.
D. Bồ Đào Nha trao trả độc lập cho Ănggôla.
Câu 5. Thuật ngữ phản ánh phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau năm 1945 ?
A. “Năm châu Phi”.
B. “Lục địa bùng cháy”.
C. “Lục địa mới trỗi dậy”.
D. “Chiến tranh lạnh”
Câu 6. Nội dung nào không phải là cơ sở để hình thành liên kết giữa các nước Tây Âu sau năm
1945 ?
A. Các nước có chung một nền văn minh. B. Nền kinh tế các nước không cách biệt nhau lắm.
C. Nhu cầu hợp tác phát triển.
D. Đã có đồng tiền chung từ trước.
Câu 7. Nội dung nào nói về vị trí của Liên Xô sau năm 1945 ?
A. Là thành trì của hòa bình thế giới.
B. Là nước XHCN lớn nhất, hùng mạnh nhất
C. Là chỗ dựa của cách mạng thế giới.
D. Ra sức bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới.
Câu 8. Nội dung nào chưa chính xác về nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?
A. Có nền kinh tế lớn nhất thế giới.
B. Thất bại trong Chiến tranh Việt Nam năm 1975.
C. Tham vọng bá chủ thế giới.
D. Mĩ mở đầu kỉ nguyên con người chinh phục vũ
trụ.
Câu 9. Sau năm 1945, nước đầu tiên ở Đông Nam Á được thực dân trao trả độc lập là ?
A. Inđônêxia.
B. Philippin.
C. Miến Điện.
D. Mã Lai.
Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?
A. châu Phi chống thực dân mới.
C. Mĩ Latinh chống thực dân cũ.

B. châu Á chống thực dân cũ và thực dân mới.
D. vẫn tồn tại phân biệt chủng tộc ở Mĩ Latinh.
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Câu 11. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai không xảy ra ?
A. hệ thống thuộc địa sụp đổ hoàn toàn.
B. Nhật Bản hồi phục và phát triển kinh tế thần kì.
C. Nước Đức bị chia cắt thành hai quốc gia. D. Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Đài Loan.
Câu 12. Cuộc Cách mạng Khoa học kĩ thuật lần thứ hai trên thế giới không có thành tựu nào ?
A. Nhân bản vô tính cừu Đôli.
B. Chế tạo ra động cơ hơi nước.
C. Chế tạo ra máy tính điện tử.
D. Con người đặt chân lên Mặt Trăng.
Câu 13. Liên Xô, Mĩ và Anh không ?
A. thành lập Trật tự hai cực Ianta.
C. là đồng minh chống phát xít.

B. cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
D. chạy đua vũ trang.

Câu 14. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu không ?
A. là đồng minh chống phát xít.
B. là ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
C. cùng văn minh tư bản chủ nghĩa.
D. cùng một cực của Trật tự hai cực Ianta.
Câu 15. Thông tin nào không chung cho cả Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Hiệp hội các
nước Đông Nam Á ?
A. Là diễn đàn vừa hợp tác vừa đấu tranh. B. có nhiều đóng góp tích cực cho hữu nghị, hợp tác.
C. Là tổ chức liên kết quốc tế.
D. từng chịu tác động của Chiến tranh lạnh.
Câu 16. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một thời kì mới đã mở ra trong lịch sử khu vực
Đông Nam Á” không phải vì ?
A. ra đời Hiệp hội các nước Đông Nam Á. B. Hiệp định Pari về Campuchia được kí kết.
C. mở rộng thành viên của ASEAN.
D. ASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế.
Câu 17. Tổ chức nào của hệ thống xã hội chủ nghĩa ?
A. “Liêm minh vì tiến bộ”.
B. Liên minh quân sự NATO.
C. Liên minh quân sự Vacsava.
D. Liên minh quân sự SEATO.
Câu 18. Tổ chức nào không thuộc quá trình liên kết khu vực tạo nên Liên minh châu Âu (EU) ?
A. Công đồng than – thép châu Âu.
B. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
C. Cộng đồng châu Âu.
D. Cộng đồng dầu mỏ châu Âu.
Câu 19. Thông tin nào sau đây là sai ?
A. EU lưu hành đồng tiền chung từ năm 1991.
B. Liên Xô từng chiếm 20% sản lượng công nghiệp thế giới
C. Mĩ chiếm ¾ dự trữ vàng thế giới năm 1948.
D. Trung Quốc có GDP lớn thứ 7 thế giới năm 2000.
Câu 20. Xu thế chung của thế giới ngày nay là ?
A. xung đột, li khai, khủng hố gia tăng.
B. hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.
C. hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế. D. hình thành trật tự thế giới mới đa cực nhiều trung
tâm.
BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH. DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN
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