
TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 12 – BÀI 2 TRANG 14 

 

Câu hỏi 

Quan sát hình 15 trong SGK, em hãy: 

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…) 

b. Đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng. 

 
Ông là Tổng thống da đen đầu tiên của nước Nam Phi mới 

 
Ông chỉ là chủ tịch của Đại hội dân tộc Phi (ANC) 

   Ông là chủ tịch của Tổ chức thống nhất châu Phi 

 
Ông là Tổng thống đầu tiên của nước Namibia 

c. Viết vắn tắt về cuộc đời và hoạt động của ông 

Lời giải Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 

a.  
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b. Đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng. 

x Ông là Tổng thống da đen đầu tiên của nước Nam Phi mới 

x Ông chỉ là chủ tịch của Đại hội dân tộc Phi (ANC) 

   Ông là chủ tịch của Tổ chức thống nhất châu Phi 

 
Ông là Tổng thống đầu tiên của nước Namibia 

c.  

- N. Manđêla sinh ngày 18-7-1919,ngay từ thời trẻ, ông đã tích cực đấu tranh chống chế độ 

Apacthai. 

- Trong thời gian bị giam giữ (1964-1990), ông vẫn tham gia đấu tranh. 

- Ông là chủ tịch Đại hội dân tộc Phi (ANC) và Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi (1994-

1999). 

- Năm 1999, ông nghỉ hưu, nhưng vẫn tham gia hoạt động cho phong trào đòi hòa bình, hòa 

giải dân tộc ở châu Phi. 

*** 

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 12, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải tập bản 

đồ Lịch sử lớp 12 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các 

em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này. 
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