
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 

hai (1945 – 1949) 

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? 

Câu hỏi 

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? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk 12 trang 8, suy luận tìm ra câu trả lời. 

Trả lời câu  2 trang 9 sgk lịch sử lớp 12 

*Sự đối lập về chính trị: 

- Nước Đức bị chia cắt thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau: 

+ Tây Đức: Cộng hòa Liên bang Đức (9-1949) theo chế độ Tư bản chủ nghĩa. 

+ Đông Đức: Công hòa Dân chủ Đức (10-1949) theo chế độ Xã hội chủ nghĩa 

– Các nước Tây Âu và Đông Âu: 

+ Khối nước Tây Âu: theo chế độ Tư bản chủ nghĩa, chịu ảnh hưởng của Mĩ. 

+ Khối nước Đông Âu: theo chế độ Xã hội chủ nghĩa, liên minh chặt chẽ với Liên Xô. 

*Sự đối lập về kinh tế: 

– Khối nước Tây Âu: Mĩ viện trợ cho các nước Tây Âu (kế hoạch Mác san). 

- Khối nước Đông Âu: Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ 

kinh tế (SEV, 1-1949). 

Chú ý: dựa vào nền kinh tế và chế độ chính trị của hai nước Liên Xô và Mĩ để suy ra 

chế độ chính trị và kinh tế các nước nắm trong vùng ảnh hưởng của hai cường quốc 

này lựa chọn.  
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