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Câu hỏi 1 

Quan sát bức tranh (SGK, trang 105), em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các 

nước châu Âu trước? 

Đáp Án 

Trong bức tranh, Hít-le được ví như người khổng lồ Giu-li-vơ trong truyện "Giu-li-vơ du 

kí", xung quanh là các nhà lãnh đạo các nước châu Âu (Anh, Pháp...) được xem như 

những người tí hon bị Hít-le điều khiển. Chính thái độ nhượng bộ, thỏa hiệp của giới lãnh 

đạo các nước châu Âu đã tạo điều kiện cho Hít-le tự do hành động, tấn công xâm lược 

châu Âu trước vì thấy chưa đủ sức tấn công Liên Xô, Đức cần phải chuẩn bị tích lũy lực 

lương đủ mạnh để tấn công Liên Xô. 

Câu hỏi 2 

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Đáp Án 

- Trong giai đoạn này, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đánh chiếm hầu hết 

các nước châu Âu (trừ Anh và một vài nước trung lập). Ngày 22 - 6 - 1941, phát xít Đức 

tấn công và dần dần tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. 

- Ở Thái Bình Dương, trong lúc Đức đang thắng thế ở châu Âu, ngày 7-12-1941 Nhật 

Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng (đảo Ha-oai). Quân đội Nhật chiếm 

toàn bộ vùng Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương. 

- Ở Bắc Phi, tháng 9 - 1940, quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. 

- Chiến tranh lan rộng toàn thế giới. Chiến sự diễn ra trên khắp các mặt trận : mặt trận 

Tây Âu, mặt trận Xô - Đức. mặt trận châu Á - Thái Bình Dương và mặt trận Bắc Phi. 

- Tháng 1 - 1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm đoàn kết và 

tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 
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