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Giải bài tập Lịch sử 12:  

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau 

chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) 

 

(trang 6 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội 

nghị Ianta (2/1945)  

Trả lời:  

– Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ 

nghĩa quân phiệt Nhật Bản.  

– Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.  

– Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, 

phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.  

(sgk Lịch Sử 12): – Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp 

quốc?  

Trả lời:  

* Mục đích hoạt động của Liên hợp quốc:  

– Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.  

– Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế 

giữa các nước lớn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của 

các dân tộc.  

* Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc:  

– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết giữa các dân tộc.  

– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước  

– Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào  

– Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.  
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– Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp 

và Trung Quốc).  

(trang 9 sgk Lịch Sử 12): – Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng 

hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?  

Trả lời:  

– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Đức là nước bại trận, tương lai của nước 

Đức trở này trung tâm của nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ ba cường quốc Liên 

Xô, Mỹ, Anh.  

– Sau hội nghị Pốtxđam, cả ba cường quốc Mỹ, Anh, Pháp đã đi ngược với quyết 

định của hội nghị Pốtxđam. Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các 

khu vực chiếm đóng ở Đức và lập ra nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949).  

– Được sự giúp đỡ của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập 

nước Cộng hòa dân chủ Đức.  

Như vậy, nước Đức tại thời điểm này đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ 

chính trị khác nhau.  

Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình 

thành như thế nào? 

Trả lời: 

Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành một 

quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít; thỏa 

thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến 

tranh: quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức, quân đội 

Anh chiếm vùng Tây Bắc, quân đội Mĩ chiếm vùng phía Nam, quân đội Pháp được 

chiếm một phần lãnh thổ phía Tây nước Đức. Nhưng Mĩ, Anh và sau đó là Pháp đã 

tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, tháng 9 - 1949 

lập ra Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. Tháng 10 - 1949 được sự giúp đỡ của 

Liên Xô các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân 

chủ Đức. Như thế, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ 

chính trị khác nhau. 

Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh 

hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta. 

Câu 1 (trang 9 sgk Sử 12): Tự trả lời 
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Câu 2 (trang 9 sgk Sử 12): Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối 

nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế 

nào?  

Lời giải:  

 
Đông Âu Tây Âu 

Về 

chính 

trị 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cụ 

thể là trong những năm 1945-1947, 

các nước Đông Âu tiến hành nhiều 

cải cách quan trọng như:  

– Xây dựng nhà nước dân chủ nhân 

dân (nhà nước của dân, do dân và vì 

dân).  

– Tiến hành cải cách ruộng đất để 

mang lại quyền lợi cho nhân dân 

(mang lại lợi ích nhân dân).  

– Ban hành các quyền tự do dân 

chủ, hướng tới một xã hội tốt đẹp 

hơn.  

Mỹ tăng cường sự ảnh hưởng và 

khống chế về mặt chính trị đối với 

các nước Tây Âu thông qua “Kế 

hoạch phục hưng Châu Âu”.  

Về 

Kinh 

tế 

– Nhiều hiệp ước về kinh tế được 

ký kết giữa Liên Xô và các nước 

Đông Âu.  

– Năm 1949, Hội đồng tương trợ 

kinh tế được thành lập.  

Mỹ đề ra “Kế hoạch phục hưng 

châu Âu” nhằm viện trợ các nước 

Tây Âu khôi phục kinh tế.  
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