
GIẢI BÀI SGK GDCD LỚP 8 – BÀI 1 TRANG 21 

 

Câu hỏi 

Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hoá..., các công trình tiêu biểu, phong tục tập 

quán tốt đẹp của một số nước mà em biết. 

Lời giải Bài 1 trang 21 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 

- Kinh tế: 

     + Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong 

thế giới tư sản trên lĩnh vực kinh tế. 

     + Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979 - 2000), nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển 

nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

tăng trung bình hằng năm 9,6%. 

- Văn hóa: 

     + Chữ viết: chữ Hán của người Trung Quốc, chữ Phạn của người Ấn Độ; 

     + Trung Quốc có công trình tiêu biểu: Vạn Lý Trường Thành; 

     + Ai Cập có Kim Tự Tháp; 

     + Campuchia có Ăng Co Vát, Ăng Co Thom... 

     + Nghệ thuật truyền thống: múa cổ truyền (Campuchia, Lào); 

- Phong tục tập quán: 

     + Ăn trầu: Biểu hiện đặc sắc của văn hóa các nước Đông Nam Á. 

     + Váy: Đồ mặc đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á (gọi là Sarông) ở Cam pu chia đàn 

ông cũng mặc. 

- Loại y phục đặc biệt của phụ nữ của Đông Nam Á trước đây là yếm. 

- Người Chăm, người Kara (Myanmar), Thái Lan, người Khmer (Campu chia) có tục mặc áo 

chui đầu. 

- Người Dayek (Inđônêxia); người Naga (Timo), các dân tộc thuộc đảo Luson (Philippin) đều 

đội mũ lông chim. 
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- Cơm: Cơm lam (nấu trong ống nứa, ống tre) của người Lào và một số dân tộc Việt Nam; 

cơm rau sống của người Melayer ở Malayxia, Inđônêxia.. 

- Hôn nhân: Các dân tộc ở bán đảo Trung An có tục cướp dâu. Ngày nay vẫn còn phổ biến ở 

Philippin, Inđônêxia. 

- Tang lễ: Ớ các nước Đông Nam Á có hai cách xử lý chủ yếu: Chôn dưới đất hoặc hỏa thiêu. 

Tập tục phổ biến là chôn theo người chết những thứ cần thiết cho cuộc sống và những thứ mà 

khi còn sống họ ưa thích. Khóc là biểu hiện thương nhớ người quá cố ở người Việt và người 

Philippin, nhưng lại cấm khóc của người theo đạo Hồi ở Malaysia, Inđônêxia; người Lào, 

Campuchia, Thái Lan, Myanmar... có tục hỏa táng. 

 


