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Câu hỏi
Dựa vào nội dung SGK kết hợp với kiến thức bản thân, em hãy cho biết:
* Nguyên nhân Chiến tranh lạnh chấm dứt.
* Những biến đổi của thế giới sau Chiến tranh lạnh.
Lời giải Bài 4 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12
* Nguyên nhân Chiến tranh lạnh chấm dứt.
- Chạy đua vũ trang làm cho cả hai nước tốn kém, làm suy giảm thế mạnh của họ đối với các
cường quốc khác.
- Sự vươn lên của Nhật Bản và các nước Tây Âu dặt ra nhiều khó khăn thách thức với hai
nước.
- Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng.
- Hai nước cần thoát ra khỏi tình trạng đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình.
* Những biến đổi của thế giới sau Chiến tranh lạnh:
- Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực” cùng với sự
vượn lên của các cường quốc như Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, Liên minh
châu Âu.
- Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.
- Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực” làm bá chủ thế giới. Nhưng trong bối cảnh
lúc đó, Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.
- Tình hình chính trị ở nhiều khu vực không ổn định, diễn ra các cuộc nội chiến, xung đột
quân sự.
***

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.

