
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 3. các nước á, phi và mĩ latinh (1945 – 2000) 

KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 

THỨ HAI CÓ SỰ BIẾN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO? 

Câu hỏi 

Khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk trang 19, 20 để liệt kê những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á về kinh tế và 

chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN TRANG 20 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm: 

* Sự biến đổi về mặt chính trị:  

 - Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1 – 10 – 1949). 

- Sự xuất hiện nhà nước tại bán đảo Triều Tiên: 

+ Phía Nam: Đại Hàn Dân Quốc (8 – 1948).   

+ Phía Bắc: Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (9 – 1948).  

 * Sự biến đổi về mặt kinh tế: Đây là khu vực có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đời 

sống của nhân dân được cải thiện. 

 - Hiện nay, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có ba, đó là: Hàn Quốc, 

Hồng Công, Đài Loan. 

- Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

- Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung 

Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới. 

- Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng đất 

nước. 
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