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ⅠVăn minh cổ đại  

1. Sự phát sinh của 4 nền văn minh cổ đại lớn 

Xác định bằng niên biểu  

 

Văn minh Lưỡng Hà (Mesopotamia) 

Ở đâu:   Gần sông Euphrates và sông Tigris 

Chữ viết:  Mẫu chữ hình nêm 

Đặc trưng: 

Lịch Thái Âm... là lịch dựa vào sự tròn khuyết của mặt trăng.  

Luật Hammurabi... Là bộ luật do vua Hammurabi đặt ra.  

 

Văn minh Ai Cập 

Ở đâu:  Gần sông Nin 

Chữ viết:  Mẫu chữ tượng hình 

Đặc trưng: 

Lịch Thái Âm ....Là lịch căn cứ vào sự chuyển động của mặt trời  

Kim tự tháp... mộ của vua 

 

 

 

Những biến cố của thế giới 
Trung 

Quốc 
Nhật Bản 

Biến cố ở Nhật 

Bản 

Trên 500 vạn năm trước  Nhân loại 

phát sinh   
Thời kỳ đồ đá 

cũ 

Nhân loại sinh 

  sống 

Khoảng năm 3500  Văn minh 

Lưỡng Hà 
    

 

Khoảng năm 3000  Văn minh Ai 

Cập  
  

Jomon 

Cuộc sống hái  

Khoảng năm 2500  Văn minh Ấn Độ  Văn minh lượm và đánh bắt 

Khoảng năm 1500  Văn minh 

Hoàng Hà 
Hoàng Hà 

 

 
  

 

 
Nhà Ấn   

 

Mẫu chữ hình nêm 

Mẫu chữ tượng hình 
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Văn minh Ấn Độ 

Ở đâu:  Gần sông Ấn 

Chữ viết:  Chữ Ấn ☜Chưa được giải mã  

Đặc trưng:  Mohenjo-Daro ... Di tích đô thị 

 ☜Hệ thống tưới tiêu, cống rãnh và vệ sinh công cộng đã có mặt vào thời này.  

   

 

Văn minh Hoàng Hà  

Ở đâu:  Gần khu vực sông Hoàng Hà 

Đặc trưng: Nhà Ấn thống nhất quốc gia. 

Trong thời nhà Ấn có: 

Sử dụng công cụ bằng đồng xanh ☜ Để đựng rượu hay hoa màu trong các dịp lễ hội.  

Giáp cốt văn tự ☜ Là nền tảng của chữ Hán. 

 

○ Bốn nền văn minh này được cho là Tứ đại văn minh. 

 

Nhận định bằng bản đồ     Tứ đại văn minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy nghĩ  

① Các nền văn minh đã khởi phát như thế nào?  

 

Do nghề nông và chăn nuôi phát triển, lương thực được tích trữ và ổn định, nhân 

khẩu gia tăng. Chẳng bao lâu sau chiến tranh xảy ra, sinh ra các quốc gia có người 

cai trị đứng ra chỉ đạo mọi người, nền văn minh cũng từ đó được nảy sinh. 

 

Văn minh Hoàng Hà 

Văn minh Ấn Độ 

Văn minh lưỡng Hà

文明
ぶんめい

 

V
ăn
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in

h
 A

i C
ập

 

Giáp cốt văn tự 
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② Tại sao nền văn minh lại sớm phát triển tại các khu vực này?  

 

Vì các vùng này có lưu vực những con sông lớn, nhờ đó nghề nông và chăn nuôi 

nên dễ dàng phát triển.  

 

 

2. Các điều cần ghi nhớ về Trung Quốc cổ đại 

Xác nhận bằng niên biểu 

Thời đại 

Tên 

quốc 

gia 

Nét đặc trưng 

Thời đại 

tương ứng ở 

Nhật 

Thế kỷ 16~15 

trước công 

nguyên 

Ấn 

 Quốc gia được thống nhất cổ nhất ở Trung 

Quốc 
Thời kỳ 

Jomon 

Thế kỷ thứ 3 

trước công 

nguyên (TCN)  
Tần 

 Hoàng đế đầu tiên thống nhất quốc gia.  

 Xây dựng Vạn lý trường thành 

 Bị lật đổ trong cuộc phản loạn của nông 

dân do bất mãn với nền chính trị hà khắc. 

Thời kỳ Yayoi 

Từ thế kỷ thứ 3 

TCN ~ thế kỷ thứ 

3 sau Công 

nguyên  

Hán 

 Lấy đạo Khổng làm trung tâm thúc tiến xã 

hội.    

 Tấn công các nước xung quanh, mở ra con 

đường nối các nước phía Tây (con đường tơ lụa)  

 Cuối cùng bị phân chia Nam Bắc 

Thời kỳ Yayoi  

Từ thế kỷ thứ 6~  Tùy 
 Một lần nữa thống nhất Nam Bắc 

 Tùy khiển sứ của Nhật đến 

Thời kỳ 

Asuka 

Từ thế kỷ thứ 7

～ 

Đường  Thành lập luật pháp gọi là Ritsuryo 

 Phật giáo hưng thịnh 

 Hợp tác với Tân La của Triều Tiên, tiêu 

diệt Bách Tế, Cao Ly (Nhật bản đã đi trợ 

giúp Bách tế, nhưng đã thua trong trận 

Hakusukie) 

 Đường khiển sứ của Nhật đã đến.  

Thời kỳ 

Asuka 

Thời kỳ Nara 

Thời kỳ 

Heian 

 

Vạn lý trường thành  

Được xây dựng để chống sự xâm lược của bộ tộc du mục phương Bắc. 

 

Hãy xác định vị trí 

của quốc gia trên bán 

đảo Triều tiên trên 

bản đồ! 
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Đạo Khổng  

Là lời dạy của Khổng tử. Vào thời Xuân thu chiến quốc (Thế kỷ thứ 6 trước công 

nguyên) với lời giảng nếu mọi người hành xử đúng đắn, tuân giữ lễ nghĩa, thì quốc gia 

sẽ phồn vinh. Cuốn sách tên gọi “Luận ngữ” rất nổi tiếng.   

 

Con đường tơ lụa 

Là con đường giao thông nối kết Trung Quốc trong thời đại nhà Hán với châu Âu. 

Vì tơ lụa của Trung Quốc thông qua đường giao thông này được chuyển đến Đế cuốc 

La Mã, nên được gọi là con đường tơ lụa. 

 

Đế quốc La Mã 

Là Đại Đế quốc đã thống nhất vùng Địa Trung hải trong thế kỷ thứ 1 trước công 

nguyên (TCN). Đặc biệt với sự phát triển luật pháp, kỹ thuật kiến trúc xây dựng ☜ 

Vào thế kỷ thứ 4, Đạo Cơ Đốc được công nhận là tôn giáo của quốc gia.  

 

Ritsu Ryo  

Là luật pháp do nhà Đường lập ra nhằm thống nhất toàn bộ đất đai Trung Quốc. 

Ritsu qui định luật pháp về phạm tội, Ryo qui định cơ chế cai trị hay công đường.  

 

Xác định trên bản đồ 

Bán đảo Triều Tiên vào khoảng cuối thế kỷ thứ 4 
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ⅡChâu Âu và Thế giới Islem 

1. Sự phát triển tiến ra thế giới của Châu Âu 

Xác nhận bằng niên biểu 

 

Sự kiện thế giới Nhật bản Sự kiện ở Nhật bản 

Năm 1453 đế quốc Đông La Mã 

bị sụp đổ 
 

Kamakura 
 

 

M
u
ro

m
ac

h
i 

  Năm 1467 Loạn Onin  

Năm 1492 Columbus đến Mỹ  

C
h
iế

n
 q

u
ố
c 

 
Năm 1498 Vaseo da Gama đến 

Ấn Độ   

Năm 1517 Luther bắt đầu cuộc cải 

cách tôn giáo  

Năm 1522 Magellan đi vòng 

quanh thế giới   

Năm 1534 Dòng tên được thành 

lập  

 

 Năm 1543 người Bồ Đào Nha trôi dạt 

đến đảo Tanega  

 
  

 Năm 1573 Mạc phủ Muromachi bị 

tiêu diệt 

 
Azuchi,Momoyama Năm 1600 Chiến tranh Sekigahara 

 

Đế quốc Đông La Mã  

Là quốc gia được hình thành từ sự phân chia Đông Tây của Đế Quốc La Mã vào năm 369. 

Năm 1453, bị Đế quốc Osman –Thổ Nhĩ Kỳ lật đổ.   

 

Renaissance 

Khoảng thế kỷ thứ 14, 15, học hỏi nền văn minh cổ đại tiến bộ của La Mã và Hy Lạp, phục 

hưng vấn đề học vấn và kỹ thuật. Nhờ đó văn hóa lấy con người làm trung tâm được sinh ra. 

Renaissance có nghĩa là “tái sinh” .  

 

Columbus 

Dựa vào sự viện trợ của quốc vương Tây Ban Nha, ông tìm kiếm đường đi tới Châu Á bằng 
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cách đi vòng qua phía tây ĐạiTây Dương, và tới được đại lục Châu Mỹ. ☜Ông đã chinh phục 

tổ dân của lục địa này, và biến vùng đất này thành thuộc địa.  

 

Thuộc địa  

Là một vùng lãnh thổ bị cai trị và được phát triển bởi những người di trú ngoại quốc.  

 

Vasco da Gama 

Vượt qua cực Nam của Châu Phi đến Ấn Độ 

 

Magellan 

Đã đi vòng quanh thế giới.  

 

Cải cách tôn giáo  

Là cuộc vận động thay đổi thành tinh thần Cơ Đốc giáo cơ bản, chỉnh đốn lại nhà thờ Công 

giáo. 

Luther người Đức và Calvin người Thụy Sĩ đã khởi xướng cải cách. ☜ Những tín hữu này 

với ý nghĩa là những kẻ chống đối được gọi là Tin lành. 

 

Dòng Tên  

Là dòng tu được thành lập với ý định xây dựng lại nhà thờ Công giáo, với trung tâm là 

người Tây Ban Nha. Gởi các nhà truyền giáo đến châu Á và châu Mỹ đại lục để loan truyền tín 

ngưỡng. ☜ Phanxico Xavie _người rao truyền tín ngưỡng ở miền Tây Nhật Bản cũng là một 

tín đồ truyền giáo thuộc dòng Tên.  
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Nhận định bằng bản đồ   Khai phá lộ trình đường đi  

 

     Columbus            Vasco da Gama          Magellan 

 

Suy nghĩ 

Tại sao người Châu Âu cần phải nhắm vào châu Á?  

 

Tại châu Âu, nhận sự bảo trợ của mỗi quốc vương để lan truyền đạo Cơ Đốc. Do đó, các nhà 

truyền giáo muốn mở rộng đạo Cơ đốc, đã đến Châu Á để truyền giáo. Ngoài ra, ở Châu Âu, 

những sản vật của Châu Á như tiêu, hương liệu, tơ lụa được mua bán với giá cao. Những người 

vì lợi ích này đập vào mắt nên cũng đến Châu Á.  

 

2. Sự phát triển của thế giới Islam 

Nhận định bằng bản đồ  Sự phát triển của đế quốc Islam 
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Đạo Islam (Hồi giáo) 

Là tôn giáo do Mohammad (hay còn gọi là Mahomet) khai lập vào đầu thế kỷ thứ 7 trên 

bán đảo Arabia (Ả Rập). Đạo giải thích dựa vào tín ngưỡng hướng về một đấng Allah duy nhất 

mà con người được cứu vớt, trước mặt Thượng Đế mọi người đều bình đẳng. 

☜ Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo được coi là Tam đại tôn giáo (ba tôn giáo lớn) vì có số 

lượng tín đồ đặc biệt đông đảo.  

 

Đế quốc Islam 

Là quốc gia được thành lập bởi Mohammad (còn gọi là Mahomet) và những người thừa kế 

vào thế kỷ thứ 8. Tới thế kỷ thứ 9 có tới 150 vạn nhân khẩu, trở thành quốc gia lớn nhất thế giới. 
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ⅢChâu Âu thời cận đại hoá 

1. Cách mạng thị dân và cách mạng công nghiệp.  

Hãy xác nhận bằng niên biểu. 

 

Sự kiện của thế giới 
Nhật 

Bản 
Sự kiện của Nhật Bản 

Năm 1688  Cách mạng danh dự của 

Anh Quốc 

Edo 

 

 

 
 

 

  

  

 

Năm 1716 Cải cách 

Kyoho 

  
Năm 1775 Chiến tranh độc lập của Mỹ 

 

 

Năm 1787 Cải cách 

Kansei 

Năm 1789 Cách mạng Pháp 
 

 

 

Anh Quốc  

Cách mạng danh dự 

Là cuộc cách mạng nổ ra để phản đối chế độ quân chủ tuyệt đối. Quốc Hội trục xuất 

vua và nghinh đón quốc vương mới đến từ Hà Lan. Là cuộc cách mạnh thực hiện 

không đổ máu.☜ Cách mạng phản đối chế độ quân chủ tuyệt đối cũng như cách mạnh 

thanh giáo năm 1642. 

 

Chế độ quân chủ tuyệt đối 

Ở thế kỷ 16, quốc vương kiềm chế quý tộc và chính trị thực thi theo ý của quốc 

vương.  

 

Bản tuyên ngôn nhân quyền.  

Năm 1689, chú trọng hội nghị, cam kết bảo vệ quyền lợi và tự do của người dân. 

Cam kết này (tuyên ngôn nhân quyền) là cơ sở chính trị của Anh quốc trong suốt một 

thời gian dài.  
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Cách mạng công nghiệp 

Do cuộc cách mạng thị dân nền công nghiệp trở nên mạnh mẽ, vì thế việc sản xuất 

sử dụng máy móc gia tăng. Đó được coi là nguyên nhân biến đổi bộ mặt của xã hội. 

Nhờ vào chủ nghĩa tư bản mà sản xuất được phát triển ☜ Đến thế kỷ 19 đã lan rộng 

đến Pháp, Mỹ, Đức. 

 

Chủ nghĩa tư bản 

Là cơ cấu kinh tế do các nhà tư bản nắm giữ tư bản (tiền vốn) thuê người làm, tư do 

sản xuất sản phẩm với mục đích kiếm lời.  

 

Mỹ  

Chiến tranh độc lập 

Là cuộc chiến tranh giành lại độc lập từ tay Anh Quốc xảy ra vào năm 1775 

 

Tuyên ngôn độc lập 

Là bản tuyên ngôn được công bố trong chiến tranh giành độc lập vào năm 1776. Đề 

cập đến việc「Tất cả mọi người đều được bình đẳng, chủ quyền là của người dân」 

 

Hiến pháp Hợp Chủng Quốc 

Mỹ đã ban hành khi chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập từ tay Anh Quốc. 

Qui định tiến hành chính trị với 3 quyền phân lập. 

 

Pháp  

Cách mạng Pháp 

Là cuộc cách mạng nổ ra năm 1789 do dân chúng bất mãn với nền chính trị lấy 

vua và những đại quí tộc làm trung tâm. Quốc vương bị hành hình và chủ nghĩa cộng 

hoà được ra đời.  

 

Chủ nghĩa cộng hoà 

Là việc những người đại biểu được nhân dân bầu chọn ra sẽ đàm phán và điều 

hành chính trị.  

 

Tuyên ngôn nhân quyền 

Được công bố ngay trong cách mạnh Pháp. Nhân quyền là tất cả mọi người đều có 

quyền bình đẳng và tự do, chủ trương là người dân có quyền hạn làm chính trị 
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Anh Quốc Nhà Thanh 

 

Napoléon 

Sau cách mạng Pháp, đã trở thành hoàng đế do người dân bỏ phiếu. Đã mở rộng 

triết lý cách mạng 

 

Hãy thử suy nghĩ 

Trong cuộc cải cách công nghiệp xã hội đã thay đổi ra sao?  

 

Xã hội mới được thành lập trong cải cách công nghiệp đã trở thành xã hội cạnh 

trang hướng đến lợi ích. Người kinh doanh công xưởng cũng là các nhà tư bản đã 

thuê mướn người lao động với mong muốn được nhiều lợi nhuận. Cuộc sống người lao 

động khó khăn, chẳng mấy chốc đã thành lập lên tập đoàn lao động, bắt đầu yêu cầu 

cải thiện việc đãi ngộ. Hơn nữa, phê phán chủ nghĩa tư bản, hướng đến xã hội bình 

đẳng trung tâm là người lao động, và cho ra đời ý tưởng chủ nghĩa xã hội 

 

2. Tiến ra Châu Á của Châu Âu.  

○ Anh Quốc và Trung Quốc (nhà Thanh) ○ 

 

Quan hệ mậu dịch cho đến chiến tranh Á Phiện 

 

            Thế kỷ 18      Trà・Mặt hàng làm từ vải lụa 

 

 

                    Bạc 

 

 

      Thế kỷ 19 

              Trà・Mặt hàng làm từ vải lụa 

 

 

                   Bạc 

     Mặt hàng làm từ vải lụa          Á phiện 

 

 

 

 

Anh Quốc Nhà Thanh

清
しん

 

Ấn Độ 
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Chiến tranh Á Phiện 

Là cuộc chiến tranh giữa nhà Thanh và Anh Quốc. Anh Quốc buôn lậu và bán á 

phiện và ma tuý của Ấn Độ cho nhà Thanh, thay vào đó nhận trà và tơ lụa từ nhà 

Thanh. Vì nhà Thanh quản chế buôn lậu á phiện nên Anh Quốc đã gây ra chiến 

tranh. Nhà Thanh và Anh Quốc đã ký kết Hiệp ước Nam Kinh. 

 

Hiệp ước Nam Kinh 

Là hiệp ước bất bình đẳng mà Anh Quốc đã ký kết khi chiến thắng trong cuộc 

chiến á phiện. Bắt phải mở của 5 cảng như Thượng Hải và đã chiếm lấy Hồng Kông.  

 

Loạn Thái Bình Thiên Quốc 

Chính phủ nhà Thanh vì chi phí cho chiến tranh và tiền bồi thường, đã đánh thuế 

nặng cho nông dân. Năm 1851, vì muốn thành lập một xã hội không phân biệt giàu 

nghèo nên đã xảy ra cuộc phản loạn. Trong lúc xảy ra phản loạn này, Anh Quốc và 

Pháp đã chiếm lĩnh Bắc Kinh.  

 

 Anh Quốc và Ấn Độ  

Đại loạn ở Ấn Độ 

Là phản loạn do quân Sepoy của Ấn Độ gây ra đối với sỹ quan cao cấp người Anh 

Quốc vào năm 1857. Do người Ấn Độ bất mãn với sự cai trị của Anh Quốc nên đã xảy 

ra các cuộc phản loạn tại các địa phương. Bị Anh Quốc đàn áp và hoàn toàn trở thành 

thuộc địa. 

 

 

Hãy suy nghĩ 

Khi mạc phủ Edo biết nhà Thanh bị thua trong cuộc chiến tranh Á Phiện đã đối ứng 

như thế nào?  

 

Đã coi lại lệnh nghiêm cấm tàu ngoại quốc đến gần đối với tàu ngoại quốc, cho nước 

và chất đốt rồi cưỡng bức rời khỏi. Ngoài ra, để phòng bị xâm lược của nước ngoài đã 

tích cực học hỏi kỹ thuật và học vấn của phương Tây.  
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Ⅳ Hai lần Đại chiến  

1. Hoạt động của thế giới trong thời kỳ Đại chiến thế giới lần thứ 

nhất.  

Xác nhận bằng niên biểu 

Sự kiện của thế giới Nhật Bản Sự kiện của Nhật Bản

Năm 1882 Liên minh 3 nước được thành lập

Năm 1889　Công bố Hiến pháp của Đ

ế Quốc Đại Nhật Bản

Năm 1907 Khối hiệp ước 3 nước được thành lập

Năm 1911 Cách mạng Tân Hợi tại Trung

Quốc nổ ra

Năm 1914　Đại chiến thế giới thứ nhất bắt đầu

Năm 1917 　Cách mạng Nga

Năm 1918　Náo động gạo

Năm 1919　Hiệp ước Versailles

Năm 1923　Trận động đất lớn ở Kantou

Meiji

Taishou

Năm 1904 Chiến tranh Nhật-Nga

Năm 1919 Vận động đậc lập 3・1

Năm 1919 Vận động 5・4
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○Quá trình đại chiến thế giới lần thứ nhất○ 

 

 

 

 

  Năm 1914  Hoàng thái tử của Áo bị ám sát (Vụ án Sarajevo) 

 

 

 

         Năm 1914 Đại chiến thế giới thứ nhất bắt đầu.  

 

 

             Năm 1919 Hiệp ước Versailles 

 

Năm 1920 Liên minh quốc tế được thành lập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên minh Quốc tế 

Được thành lập vì hoà bình Quốc tế. Bản bộ đặt tại Geneva - Thụy Sỹ ☜ Mỹ, Đức, Nga 

không tham gia.  

 

Sáp nhập với Hàn Quốc 

Biến Hàn Quốc thành thuộc địa của Nhật Bản và đặt phủ tổng đốc Triều Tiên. 

 

Cách mạng Tân Hợi 

Khổng văn là cách mạnh chấm dứt sự cai trị của nhà Thanh. Lấy Nam Kinh làm thủ 

đô và thành lập nên Dân Quốc Trung Hoa. 

 

Đồng minh 3 nước 

Đức・Áo・Ý 

 

Khối Hiệp Ước 3 nước  

Anh・Pháp・Nga 
Đối lập 

Đằng sau lực lượng quân 

đội là những quốc gia với 

mong muốn chiếm lĩnh 

thuộc địa. Nhật Bản viện lý 

do là đồng minh Nhật-Anh 

cũng đã tham gia chiến 

tranh. 

 

 

 
Là hiệp ước được ký kết tại hội nghị hòa giải ở Paris. 

Đức bị mất toàn bộ thuộc địa và 1 phần bản quốc và 

bắt trả tiền bồi thường.  
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Khổng văn 

Được gọi là người cha của cách mạng Trung Quốc. Xướng lên chủ nghĩa tam dân (Độc 

Lập Dân Tộc・Tôn Trọng Dân Quyền・Ổn Định Dân Sinh). 

 

Cách mạng Nga 

Là cuộc cách mạng tháng 11 và cách mạng tháng 3 xảy ra tại Nga vào năm 1917. Vì 

chiến tranh kéo dài làm cho cuộc sống của người dân khổ cực, cách mạng xảy ra do sự bất 

mãn đối với chính phủ và hoàng đế. Vào năm 1922 Liên Ban Nước Cộng Hoà Chủ Nghĩa 

Xã Hội Xô Viết được thành lập.  

 

Cách mạng tháng 3 

Tháng 3 năm 1917, Hoàng đế thoái vị, chính phủ lâm thời của quốc hội được thành 

lập.   

 

Cách mạng tháng 11 

Tháng 11 năm 1917, Lenin với tư cách là người chỉ đạo, cuộc cách mạng Người lao 

động・Nông dân・Binh lính lại 1 lần nữa xảy ra.  

 

Vận động độc lập 3・1 

Là cuộc vận động vì độc lập li khai khỏi Nhật Bản xảy ra tại Hàn Quốc vào ngày 1 

tháng 3 năm 1919.  

 

Vận động 5・4 

Là vận động bài trừ Nhật・chống chính phủ được lan rộng toàn Trung Quốc. Đã xảy ra 

từ cuộc vận động của sinh viên phản đối 11 điều yêu cầu.  

 

11 điều yêu cầu  

Năm 1915, Nhật yêu cầu Trung Quốc trao Tỉnh Sơn Đông・Miền Nam Mãn Châu・

Nội Mông.  
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2. Biến động của thế giới ở thời đại chiến thế giới thứ hai. 

Hãy xác nhận niên biểu 

Sự kiện của thế giới Nhật Bản Sự kiện của Nhật Bản

Đối sách kinh tế khó khăn tại các nước

・Kinh tế liên kết khối Năm 1931 Biến cố Mãn Châu

・Chính sách NewDeal

・Chủ nghiã Phát Xít Showa Năm 1936 Vụ án 26 tháng 2

Năm 1943　Ý đầu hàng

Năm 1945　Đức đầu hàng Năm 1945　Chấp nhận tuyên ngôn Posterdam

　　　　　Thành lập liên minh quốc tế

Năm 1929 Khủng hoảng thế giới

Năm 1939 Đại chiến thế giới thứ hai

Năm 1949 Đồng minh 3 nước Nhậ-Đức-Ý

Năm 1937 Chiến tranh Nhật-Trung

Khủng hoảng thế giới 

Là hỗn loạn của kinh tế và khó khăn trong kinh doanh của toàn thế giới bắt đầu từ Mỹ. 

 

Kinh tế liên kết khối 

Là chính sách của Ý và pháp đã làm. Đánh thuế hải quan cao, miễn thuế sản phẩm của 

quốc gia khác từ thuộc địa, thuộc quyền của nước mình.  

 

Chính sách NewDeal 

Tổng thống Mỹ Roosevelt cho bắt đầu đối sách. Làm giảm người thất nghiệp dựa theo 

đề án công cộng, người dân có thể mua sắm nhiều đồ và đã khôi phục kinh tế.  
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Chủ nghĩa phát xít 

Là độc tài chính trị mà những nước Đức・Ý・Nhật đã làm. Vì nước mình đã xâm lược 

nước khác và đã đàn áp nhân quyền hay tự do của người dân. ☜Nổi danh là Hitler của 

Đức, Mussolini của Ý. 

 

Chiến tranh Nhậ-Trung 

Là cuộc chiến giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Trong khi quân Nhật Bản đã chiếm đóng 

thủ đô của Nam Kinh và đã thảm sát dân chúng Trung Quốc. Quân của đảng quốc dân và 

đảng cộng sản của Mao Trạch Đông vẫn đang tiếp tục nội chiến ở thời đó đã đánh với quân 

của Nhật Bản. 

 

Mao Trạch Đông 

Là người chỉ đạo cách mạnh Trung Quốc. Năm 1949 đã thành lập nên Nước Cộng Hoà 

Nhân Dân Trung Hoa. 

 

Đồng minh 3 nước Nhật-Đức-Ý 

Ly khai khỏi liên minh quốc tế, Nhật・Đức・Ý đã ký kết đồng minh quân sự.  

 

Đại thế chiến thế giới thứ 2 

Bắt đầu từ việc Đức xâm lược Ba Lan vào năm 1939. Là cuộc chiến những nước Liên 

Hiệp Quốc như Mỹ・Anh・Pháp đã hiệp lực với những nước như Xô Viết hay Trung Quốc 

đối với những nước có chủ nghĩa phát xít như Đức・Ý・Nhật. Đã chấm dức vào năm 1945.  

 

Liên hiệp quốc 

Tụ cập những nước phản đối chủ nghĩa phát xít như Mỹ・Ý・Pháp.  
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Hãy xác nhận bảng đồ 

Hãy cùng xác nhận nơi có liên quan sự việc như sau.  

①Vận động 5・4 ②Đại chiến thế giới thứ hai ③Khủng hoảng thế giới  

④Đại chiến thế giới thứ nhất 

 

  

③ ④ 

① ② 
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ⅤTình trạng thế giới trong chiến tranh lạnh 

Xác nhận bằng niên biểu.  

Sự kiện của thế giới Nhật Bản Sự kiện của Nhật Bản

Năm 1946　Công bố hiến pháp

nước Nhật

Năm 1949   Thành lập　Nước Cộng Hoà

Nhân Dân Trung Hoa

Năm 1950　Chiến tranh Triều Tiên

Năm 1951　Hiệp ước hoà bình San Francisco

Năm 1995　Hội nghị Châu Á・Châu Phi

Năm 1965　Chiến tranh Việt Nam

Năm 1972　Okinawa được trả

lại cho Nhật

Năm 1990 Thống nhất Đông Tây Đức

Năm 1991 Giải tán liên ban Nước Cộng Hoà Chủ

                  Nghiã Xã Hội Xô Viết

Showa

Heisei

Năm 1978　Hiệp ước hữu nghị

hoà bình Nhật-Trung

C
h

iế
n

tra
n

h
 lạ

n
h

 

Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa  

Với tư cách là chủ tịch của đảng cộng sản, Mao Trạch Đông đã lập ra quốc gia chủ nghia 

xã hội. Đảng đối lập quốc dân đã trốn sang Đài Loan.  

 

Chiến tranh Triều Tiên 

Là cuộc chiến tranh giữa Đại Hàn Dân Quốc và nước Cộng Hoà Nhân Dân Chủ Nghĩa 

Dân Chủ Triều Tiên. Sau chiến tranh, do sự đối lập của Mỹ và Liên Xô, nên bị chia thành 

Đại Hàn Dân Quốc ở phía nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Triều Tiên ở phía Bắc. 

Năm 1950 được sự hỗ trợ của Mỹ và Liên Xô cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra. Năm 1953 đã 

đình chiến.  
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Hiệp ước hoà bình San Francisco 

Là hội nghị hoà bình được mở vào năm 1951, tại San Francisco của Mỹ, Nhật Bản đã 

ký hiệp ước hoà bình với 48 quốc gia. 

 

Hội nghị Châu Á-Châu Phi (Hội nghị Á Phi) 

Bàn thảo về việc cùng chung sống hoà bình và phản đối về việc cai trị thuộc địa.  

 

Chiến tranh Việt Nam  

Là cuộc nội chiến của Nam Bắc Việt Nam. Miền nam Việt Nam được sự giúp đỡ của Mỹ 

nên đã có cuộc chiến khốc liệt. Vào năm 1976, Nam Bắc Việt Nam đã thống nhất.  

 

 

Thử suy nghĩ  

Chiến tranh lạnh là gì?  

 

Sau thế chiến thứ 2, xảy ra sự đối lập giữa Mỹ, Anh và Liên Xô xung quanh việc phục 

hồi hay quản lý những vùng đất chiếm hữu tại các địa phương ở Châu Âu và Châu Á. Với 

trung tâm là Mỹ bị chia thành Quốc gia Tư bản Chủ nghĩa (phía Tây) và Quốc gia Xã hội 

Chủ nghĩa (phía Đông) đối lập với nhau. Thế giới vì thế cũng bị ảnh hưởng, đã xảy ra 

những cuộc phân tranh tại các nơi. Từ năm 1985 cho đến giữa năm 1989 lực lượng của 

phía tây bị yếu đi (Đông Tây Đức thống nhất hay sự giải thể Liên Xô) , chiến tranh lạnh 

đã kết thúc.  

 

 

 

 


