TRÌNH BÀY CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI HIỆN NAY.
QUA ĐÓ, HÃY NÊU RÕ THẾ NÀO LÀ NHỮNG THỜI CƠ VÀ NHỮNG
THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC
Câu hỏi
Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, nêu rõ thế nào là thời cơ
và những thách thức đối với các dân tộc
Hướng dẫn trả lời
Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 74, 75 để phân tích tìm ra câu trả lời.
TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 74 SGK LỊCH SỬ LỚP 12
*Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay:
1. Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm và mở
rộng hợp tác.
2. Quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, với đặc điểm nổi bật là: mâu thuẫn và hài
hòa, cạnh tranh và hợp tác, tiếp xúc và kiềm chế…
3. Ở nhiều khu vực lại bùng nổ các cuộc nội chiến và xung đột, thế giới bị đe dọa bởi
chủ nghĩa ly khai, khủng bố.
4. Toàn cầu hóa đã trở thành một xu thế tất yếu. Các quốc gia dân tộc đang đứng trước
thời cơ thuận lợi và thách thức gay gắt để vươn lên.
*Thời cơ và thách thức đối với các dân tộc:
- Thời cơ:
+ Từ sau “Chiến tranh lạnh” bối cảnh chung của thế giới là ổn định nên các nước có
cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.
+ Tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực.
+ Các nước đang phát triển có thể tiếp thu những tiến bộ khoa học – kĩ thuật và nguồn
đầu tư của nước ngoài để rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước.
- Thách thức:
+ Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con
đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, biết phát huy thế mạnh
của mình.
+ Hầu hết các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí
và chất lượng nguồn lực còn hạn chế.
+ Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới.
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+ Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay từ bên ngoài….
+ Vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền
thống và hiện đại.
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