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Môn sử. khối 12 
 
Câu1 Nêu hoàn cảnh triệu tập và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta? 
Hệ quả của những quyêt định đó. 
Câu2: quá trình thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên 
Hiệp Quốc? 
Câu3: Nêu những thành tựu của Liên Xô từ 1950 đến những năm 70 và ý nghĩa 
của những thành tựu đó? 
Câu4: Những nét chính về tình hình kinh tế , chính trị của Liên Bang Nga từ 1991-
2000? 
Câu5: Đường lối cải cách ở Trung Quốc được đề ra như thế nào? Những thành tựu 
của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc? 
Câu6: Khái quát quá trình giành Độc lập ở Lào và Campuchia? 
Câu7: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN). 
Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập  ASEAN? 
Câu8: Tình hình kinh tế của Mĩ từ 1945-1973. phân tích những nhân tố chủ yếu 
thúc đảy kinh tế Mĩ trong giai đoạn này? 
Câu9: Khái quát chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giớ thứ 2? 
Câu10: Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất 
thế giới nửa sau thế kiXX? ( sử dụng nội dung kinh tế của các thời kì đã học) 
Câu11: Trình bày nội dung cơ bản về chính sách đối ngoại của các nước tư bản 
chủ yếu ở Tây Âu nửa sau thế kỉ XX? ( sử dụng nội dung chinh sách đối ngoai các 
thời kì đã học)  
Câu12: Nêu qúa trình hình thành và phát triển của Liên minh chau Âu? 
Câu13: Nêu biểu hiện sự phát triển thần kì của Nhật Bản. Những nhân tố thúc đảy 
sự phát triển thân kì Nhật Bản. 
Câu14: Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì chiến tranh 
lạnh. ( nội dung chinh sach đoi ngoại ở các thời ki đã học) 



Câu15: Những sự kiên dẫn tới bùng nổ chiến tranh lạnh? Vã những biểu hiện của 
xu thê hòa hoãn? 
Câu16: Những xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh? 
Câu17: Nguồn gốc, dặc điểm và tác động của cách mạng khoa học công nghệ? 
Câu18: Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp đã tác động đến tình hình kinh 
tế,giai cấp xã hội Việt Nam ntn? 
Câu19: Những hoạt của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925? 
Câu20: Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Viêt Nam cách mạng thanh niên? 
Câu21: Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng.  
Câu22: Nguyên nhân, diễn biên phong trào cách mạnh 1930-1931.  
Câu23: Tại sao nói Xô viết Nghệ - tĩnh là đỉnh cao của phong trao cách mạng 
1930-1931? 
 Câu24: so sánh luận cương thang10/1930 và cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
đảng. 
Câu25: hoàn cảnh, nội dung , ý nghĩa hội nghị tháng 11/1939 và hội nghị trung 
ương 8? 
Câu26: Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của tổng khơi nghĩa tháng tám. 
Câu27: nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiêm của cách 
mạng thang 8. 
Câu28: Những khó khăn và thuận lợi của nước ta sau cách mạng tháng 8. Những 
biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng. 
Câu29: Đảng và chính phủ đã thực hiện chủ trương, sách lược ntn đối với pháp 
trong thời gian trước ngày 6-3-1946 và từ ngày 6-3-1946. 
Câu30: tại sao toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ? Đường lối 
kháng chiến chóng Pháp được thể hiện qua những văn kiện nào? 
Câu31: Chiến thắng nào của quân dân ta đã đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng 
nhanh của Pháp? Tom tắt diến biến ,kết quả,ý nghĩa của chiến dịch đó. 
Câu 32: Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 được mở ra trong hoàn cảnh nào ? 
Diễn biến, kết quả và ý nghĩa. 
 
  
    
 
   


