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Câu hỏi 1 

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết. 

Đáp Án 

- Thuyết tương đối của A-be Anh-xtanh. 

- Lí thuyết nguyên tử hiện đại về cấu tạo nguyên tử. 

- Hiện tượng phóng xạ nhân tạo. 

- Chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ. 

Câu hỏi 2 

Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từu những phát minh khao 

học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó? 

Đáp Án 

- Việc ứng dụng những thành tựu của khoa học - kĩ thuật vào đời sống và sản xuất mang lại 

nhiều hiệu quả to lớn. Giúp cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần, làm cho đời sống của 

con người trở nên tốt đẹp hơn. 

- Tuy nhiên, chính những thành tựu này cũng mang lại mặt trái nếu con người sử dụng nó để trở 

thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại. 

- Nhà khoa học A. Nô-ben nhận thức được mặt tích cực cũng như những nguy cơ mà các phát 

minh khoa học mang lại. Vì thế, ông muốn nhân loại hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách 

mạng khoa học - kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc 

chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại. 
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