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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRỰC TUYẾN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 

DÀNH CHO HỌC SINH ÔN TỐT NGHIỆP 

 

 (TUẦN TỪ 7/3– 12/3/2022) 

 

Chủ đề: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH 

 

A. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 

- Khái quát được các giai đoạn đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của nhân 

dân Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

B. Nội dung ôn tập 

I. CÁC NƯỚC CHÂU PHI - Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập 

- Những điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân châu 

Phi: 

+ Sự thất bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của thực dân Anh, Pháp. 

+ Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trước hết là Việt Nam và 

Trung Quốc, đã cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi. 

- Phong trào giành độc lập: 

+ Từ sau năm1945 đến năm 1975 một loạt nước cộng hoà độc lập ra đời. Năm 1960 

được gọi là "Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập.  

+ Từ sau năm 1975 đến năm 1993, nhân dân các thuộc địa còn lại ở châu Phi hoàn 

thành cuộc đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ. 

II. CÁC NƯỚC MĨ LATINH - Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập 

- Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập sớm (từ đầu thế kỉ XIX), nhưng lại bị lệ 

thuộc vào Mĩ. Mĩ tìm cách xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ. 

- Mục tiêu cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh là chống chế độ độc tài, tiêu biểu 

là cách mạng Cuba. Tháng 1/1959 chế độ độc tài ở Cuba bị sụp đổ, nước Cộng hoà Cuba 

ra đời do Phiđen Caxtơrô đứng đầu). 

- Trong thập niên 60 - 70, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ phát 

triển, thu được nhiều thắng lợi (năm 1999, Mĩ phải trả lại quyền chiếm kênh đào cho 

Panama; đến năm 1983, trong vùng Caribê đã có 13 quốc gia độc lập). 

C. Hệ thống câu hỏi, bài tập 

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây 

ở châu Phi bùng nổ sớm nhất tại 

A. Nam Phi.                        B. Tây Phi.                        C. Bắc Phi.             D. Đông Phi. 

Câu 2: Những quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi là 

A.Mô-dăm-bích.                      B. Ai Cập và Libi. 

C. An-giê-ri.                              D. Ma-rốc và Xu-đăng. 

Câu 3: Cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (7/1952) đã mang lại kết 

quả 

A. lật đổ Vương triều Pharuc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập. 

B. lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập. 

C. lật đổ nền thống trị của thực dân Pháp, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập. 

D. lật đổ nền thống trị của Hà Lan, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.. 
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Câu 4: Nguyên nhân quan trọng nhất làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa 

thực dân diễn ra sôi nổi ở Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. Thất bại của chủ nghĩa phát xít. 

B. Sự suy yếu của Anh và Pháp. 

C. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trước hết là ở Việt Nam và Trung Quốc. 

D. Chiến thắng của Liên Xô và sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. 

Câu 5: Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1960 là “năm Châu Phi” vì 

A. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đổ hoàn toàn. 

B. chế độ phân biệt chủng tộc Aphacthai ở Châu Phi bị xóa bỏ hoàn toàn. 

C. hệ thống thuộc địa của Anh, Pháp bị sụp đổ hoàn toàn. 

D. có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập. 

Câu 6: Năm 1975, nhân dân Modambich và Anggola giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh 

chống thực dân Bồ Đào Nha, cơ bản đánh dấu việc 

A. chấm dứt sự thống trị của chế độ phân biệt chủng tộc Aphacthai ở Châu Phi. 

B. chấm dứt thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi, hệ thống thống địa của nó tan rã. 

C. chấm dứt thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Châu Phi, hệ thống thống địa của nó tan rã. 

D. hoàn thành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập dân tộc. 

Câu 7: Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu 

Phi cơ bản sụp đổ là 

A. 17 quốc gia ở châu Phi cùng giành độc lập trong 1 năm. 

B. thắng lợi của nhân dân Modambich và Anggola năm 1975. 

C. năm 1990, Nammibia tuyên bố độc lập. 

D. năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc Aphacthai bị xóa bỏ. 

Câu 8: Quốc gia nào thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân ở Nam Phi, tuyên bố 

độc lập vào 3/1990 là 

A.Zimbazue.                B. Anggola.                         C. Nammibia.           D. Xu đăng. 

Câu 9: Cuộc đấu tranh chống chế độ Aphacthai tại Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức 

“Đại hội dân tộc Châu Phi” (ANC) nhằm 

A. thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. 

B. lên án gay gắt chủ nghĩa Aphacthai. 

C. đòi quyền bình đẳng giữa người da đen và người da trắng. 

D. đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội. 

Câu 10: Văn kiện chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Aphacthai là 

A. Tuyên ngôn thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân. 

B. Hiến pháp của Cộng hòa Nam Phi tháng 11/1993. 

C. Tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc. 

D. Hiến chương của Liên minh châu Phi (AU). 

Câu 11: Nét nổi bật của Mĩ latinh trước Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. giành được độc lập hoàn toàn từ đầu thế kỷ XIX. 

B. giành được độc lập đầu thế kỷ XIX, nhưng sau đó lệ thuộc vào Mĩ. 

C. đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, giành độc lập. 

D. đấu tranh chống đế quốc Mĩ, giành độc lập dân tộc. 

Câu 12: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành 

A. đối trọng của Mĩ.                        B. “sân sau” của Mĩ. 

C. căn cứ quân sự của Mĩ.               D. đồng minh của Mĩ. 
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Câu 13: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đấu tranh của nhân 

dân Mĩ Latinh là 

A. chống đế quốc Mĩ, giành độc lập dân tộc. 

B. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ, bảo vệ độc lập. 

C. chống chế độ độc tài thân Mĩ, giành quyền sống. 

D. chống chế độ phân biệt chủng tộc. 

Câu 14: Điểm khác biệt giữa khu vực Mĩ Latinh với các khu vực Châu Á, Châu Phi trong 

cuộc đấu tranh giành độc lập là 

A. khu vực châu Á và châu Phi giành độc lập sớm hơn. 

B. khu vực Mĩ Latinh không có sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới. 

C. khu vực Mĩ Latinh giành độc lập sớm hơn- đầu thế kỷ XIX. 

D. chủ nghĩa thực dân cũ không sụp đổ ở Mĩ Latinh. 

Câu 15: Sự kiện nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 

Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.                        

B. Thắng lợi của cách mạng Vê-nê-duê-la. 

C. Thắng lợi của cách mạng E—cu-a-đoa.                

D. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô. 

Câu 16: Lãnh tụ dẫn dắc cách mạng Cuba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến 

lên CNXH là 

A.Hô-xê-mác-ti.             B. Mao Trạch Đông.         

C. Phi-đen Cát-tơ-rô.         D. Chê Guê-va-ra. 

Câu 17: Sự kiện mở đầu của cách mạng Cuba là 

A. cuộc tấn công trại lính Môn ca đa do Phi-đen-cát-tơ-rô chỉ huy. 

B. cuộc đổ bộ vào đất liền của đội quân 81 chiến sĩ do Phi-đen-cát-tơ-rô chỉ huy. 

C. Phi-đen-cát-tơ-rô thành lập Đảng Cộng sản và dẫn dắc cách mạng Cuba. 

D. Nước Cộng hòa Cuba ra đời do Phi-đen-cát-tơ-rô đứng đầu. 

Câu 18: Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của cách mạng Cuba  năm 1959 so với 

cách mạng Việt Nam trong cách mạng tháng Tám 1945 là 

A. đấu tranh ngoại giao.                         B. đấu tranh vũ trang. 

C. đấu tranh chính trị.                             D. khởi nghĩa từng phần.  

Câu 19: Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8/1961 Mĩ đề xướng tổ chức 

A. Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ. 

B. Liên minh vì tiến bộ. 

C. Châu Mĩ của người châu Mĩ. 

D. Cộng đồng các nhà nước Mỹ Latinh và Caribe. 

Câu 20: Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ Latinh được mệnh 

danh là 

A. Hòn đảo tự do.                     B. “Lục địa mới trỗi dậy”. 

C. “Lục địa bùng cháy”.              D. “Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội”. 


