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Câu 1: Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập? 

Câu 2: Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam? 

Câu 3: Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại ? 

Câu 4: Sự hình thành và phát triển của đạo Phật thời cổ trung đại, phân tích ảnh hưởng tích cực của Đạo 
phật đối với xã hội Việt Nam hiện nay ? 

Câu 5: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại? 

Câu 6: Những thành tựu của văn minh TQ thời cổ trung đại và chứng minh ảnh hưởng của những thành 
tựu đó đối với sự phát triển văn minh thế giới? 

Câu 7: Bốn phát minh lớn về KHKT của Trung Quốc thời cổ trung đại và ý nghĩa của nó ? 

Câu 8: Quá trình hình thành tư tưởng nho giáo và phân tích những đặc điểm chính của tư tưởng này. Nêu 
ảnh hưởng của nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay ? 

Câu 9: Điều kiện hình thành nền văn minh khu vực Đông nam Á và những thành tựu cơ bản của nền văn 
minh đó, Việt Nam đã có những đóng góp gì cho nền văn minh khu vực? 

Câu 10: Điều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp – La Mã và những thành tựu cơ bản của nền văn minh 
Hy Lạp – La Mã cổ đại ? 

Câu 11: Sự ra đời và phát triển của đạo Ky tô thời cổ trung đại ở châu Âu ? 

Câu 12: Hoàn cảnh ra đời nền Văn Hóa Tây Âu ? Những thành tựu nổi bật của nền văn minh Tây Âu thời 
phục hưng ? Nội dung tư tưởng Văn Hóa Tây Âu ? 

Câu 13: Kết quả và ảnh hưởng của công cuộc phát kiến địa lý đối với sự phát triển của văn minh nhân 
loại ? 

Câu 14: Hoàn cảnh ra đời và ảnh hưởng của phong trào văn hóa phục hưng ? 

Câu 15: Quá trình cải cách tôn giáo và sự hình thành của đạo tin Lành ở Tây Âu thời trung đại ? 

Câu 16: Quá trình hình thành và đặc điểm của chế độ phong kiến Tây Âu, phân tích, so sánh những đặc 
điểm chủ yếu của chế độ phong kiến Phương Đông – Phương Tây? 

Câu 17: Cách mạng công nghiệp và những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng đó? 

Câu 18: Nguồn gốc của cuộc cách mạng KHKT lần 2 (Cách mạng công nghệ) ? Những thành tựu cơ bản 
của văn minh thế giới nửa thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI ? 

Câu 19: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của nền văn minh công nghiệp, Nền văn minh công 
nghiệp đã có đóng góp gì cho sự phát triển chung của nhân loại và công cuộc CNH – HĐH ở Việt Nam 
hiện nay ? 

Câu 20: Kể tên nền văn minh trên thế giới mà A/c yêu thích, cơ sở hình thành của nền văn minh tiêu biểu 
? 

Câu 21: Thế nào là cách mạng công nghiệp, những thành tựu của KHCN nửa sau thế kỷ XX có tác động 
thế nào đến quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt Nam hiện nay. ? 
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Câu 22: Thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp? Những thành tựu khoa học nửa sau thế kỷ 20 có tác 
động thế nào đối với quá trình Công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở VN hiện nay ? 

Câu 23: Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19) ? Thành tựu của Cách 
mạng công nghiệp ? Những hệ quả của Cách mạng công nghiệp, Cách mạng công nghiệp lần thứ hai 
(1871-1914) ? Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai ? 

Câu 24: Lịch sử văn minh thế giới có mấy con đường? 

Câu 25 : Văn minh nhân tạo, Văn Minh công nghiệp? 

Câu 26: Đặc điểm của Văn Minh Hiện đại là gì? 

Câu 27: Những điều kiện của văn minh Nhật Bản? 

Câu 28: Vai trò của các cuộc CMTS đối với sự ra đời của văn minh hiện đại? 

Câu 29: Suy nghĩ về xu hướng hội nhập các nền văn minh trên Thế Giới ? 

Câu 30: Văn minh phương Đông cổ trung đại gồm những quốc gia nào? 

Câu 31: Đặc điểm về tự nhiên - kinh tế - chính trị của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì? 

Câu 32: Tại sao nhà nước ở khu vực Đông Nam Á xuất hiện muộn? 

Câu 33: Phân tích sự khác nhau giữa nghệ thuật Hy Lạp – Lã Mã với Ấn Độ và Trung Quốc? 

Câu 34: Vì sao gọi chế độ chính trị Hy lạp La Mã là dân chủ cộng hoà? 

Câu 35: Cải cách tôn giáo ở Châu âu thời trung cổ có ý nghĩa gì với văn minh châu âu hiện đại? 

Câu 36: Đặc điểm tiêu biểu văn minh của từng nước trong thời Cổ - Trung đại của phương Đông? 

Câu 37: Khái niệm lịch sử? 

Câu 38: Khái niệm văn hóa – văn minh? 

Câu 39: Khái niệm Phương Đông – Phương Tây? 

Câu 40: Cơ sở hình thành văn minh Phương Đông cổ đại? 

Câu 41: Cơ sở hình thành văn minh Phương Tây cổ đại? 

Câu 42: Thành tựu chữ viết và Khoa học tự nhiên của Ai Cập? 

Câu 43: Thành tựu văn học (bộ kinh của tôn giáo) và tôn giáo của Ấn Độ? 

Câu 44: Chữ viết của Trung Quốc? 

Câu 45: Tư tưởng trùng phái pháp gia (trị nước) đường lối xây dựng đất nước? 

Câu 46: Thành tựu chữ viết và thần thoại của Hy Lạp? 
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Câu 47: Thành tựu khoa học tự nhiên của La Mã? 

Câu 48: Tôn giáo của La Mã? 

Câu 49: Sự ra đời các thành thị? 

Câu 50: Sự ra đời của các trường Đại học? 

Câu 51: Nội dung chủ yếu của phong trào văn hóa phục hưng (nhân văn)? 

Câu 52: Các phong trào phát kiến địa lý? 

Câu 57: Ảnh hưởng văn minh ấn độ và trung quốc đến văn minh đông nam á ? 

Câu 58: Nêu và phân tích những đặc trưng cơ bản của khu vực văn hóa, văn minh Đông Nam Á ? 

Câu 59: Trình bày sự ra đời, phát triển và ý nghĩa của thành thị trung đại đối với sự phát triển của văn 
minh Tây Âu trung đại ? 

Câu 60: Phát kiến địa lí: Nguyên nhân, hệ quả. Các cuộc phát kiến địa lí lớn thế kỉ XIV-XV ? 

Câu 61: Phong trào văn hoá Phục Hưng: nguyên nhân, thành tựu cụ thể trong các lĩnh vực, ý nghĩa của 
phong trào đối với sự phát triển văn minh thế giới ? 

Câu 62: Trình bày những tiến bộ trong lĩnh vực KHKT trên thế giới thế kỉ XVIII-XIX? Ý nghĩa của các thành 
tựu đối với nền văn minh thế giới? 

Câu 63: Cuộc Cách Mạng Khoa Học-Kĩ Thuật lần thứ hai (những năm 40 của thế kỉ XX) ? 

Câu 64: Trình bày các thành tựu văn minh cụ thể ở các nền Văn Minh cổ trung đại ? 

( Ai Cập cổ trung đại Đông Nam Á, Trung quốc cổ trung đại, Vạn Lý Trường Thành, Tử cấm thành)  

Câu 65: Giải thích những điều kiện xuất hiện, phát triển và nguyên nhân lụi tàn của các nền văn minh. 
Cho ví dụ? 

Câu 66: Trung Quốc có những trường phái tư tưởng gì? Chúng còn có ý nghĩ như thế nào cho ngày hôm 
nay? 

Câu 67: Ảnh hưởng của những phát minh kỹ thuật của Trung Quốc với Châu Âu thời Trung cổ như thế 
nào? 

Câu 68: Giải thích vì sao Ai Cập lại được coi là nền văn minh sớm nhất nhân loại? 

Câu 69: Vì sao lại nói đặc trưng của văn minh ấn độ là tôn giáo? 

Câu 70: Những thành tựu đặc sắc của nền văn minh lưỡng hà là gì? 

Câu 71: Những thành tựu của văn hóa phương Tây cổ trung đại và ảnh hưởng đối với nền văn hóa ? 

Câu 72: Suy nghĩ về xu hướng hội nhập các nền văn minh trên Thế Giới. 

Câu 73: So sánh nhà nước phương đông và phương tây cổ đại ? 
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Câu 74: Tại sao văn minh phương tây cổ đại phát triển hơn phương đông? 

Câu 75: Cổ đại phương đông và phương tây, nền văn minh nào tiến bộ hơn ? 

Câu 76: "Tư tưởng chủ đạo của phong trào văn hóa phục hưng là chủ nghĩa nhân văn. Đó là hệ tư tưởng 
luôn coi trọng con người". Hãy cm câu nói trên? 

Câu 77: Những thành tựu trong lĩnh vữc KHTN của VM Ai Cập 

Câu 78: Những tiền đề dẫn đến sự ra đời của đạo Phật ở Ấn Độ cổ đại , các yếu tố về Giáo lý cơ bản , 
Quá trình truyền bá đạo Phật ? 

Câu 79: Chữ viết trong nền Văn minh Trung Hoa? 

Câu 80: Những thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực KHTN của nền văn minh Hi lạp cổ đại ? 

Câu 81: Đạo Kito ở La Mã cổ đại ? 

Câu 82: Điều kiện hình thành, phát triển và những thành tựu chính của nền văn minh Ai Cập? 

Câu 83: Nguyên nhân, điều kiện, tóm tắt những phát kiến địa lý cuối TK15, đầu TK16 và hệ quả của nó? 

Câu 84: Cuộc cách mạng công nghiệp TK18-19 và hệ quả của nó ? 

Câu 85: Cuộc cách mạng KHKT TK20 và hệ quả của nó? 

Câu 86: Hãy trình bày 3 đóng góp lớn của nền văn minh Phương đông trong tiến trình l ịch sử loài người 
? 

Câu 87: So Sánh Giữa Triết Học Phương Đông Và Triết Học Phương Tây? 

Câu 88: Các quốc gia cổ đại phương Đông nằm ở đâu, có những thuận lợi gì? Bên cạnh những thuận lợi 
thì có gì khó khăn? Muốn khắc phục khó khăn cư dân phương Đông đã phải làm gì? 

Câu 89: Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông? 

Câu 90: Nguồn gốc và vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông? 

Câu 91: Nguồn gốc của quí tộc? 

Câu 92: Nguồn gốc của nô lệ? Nô lệ có vai trò gì? 

Câu 93: Nhà nước phương Đông hình thành như thế nào? Thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại? Thế 
nào là vua chuyên chế? Vua dựa vào đâu để trở thành chuyên chế? 

Câu 94: Cách tính lịch của cư dân phương Đông? Tại sao hai ngành lịch và thiên văn lại ra đời sớm nhất 
ở phương Đông? 

Câu 95: Vì sao chữ viết ra đời? Tác dụng của chữ viết? 

Câu 96: Nguyên nhân ra đời của toán học? Những thành tựu của toán học phương Đông và tác dụng của 
nó? 
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Câu 97: Hãy giới thiệu những công trình kiến trúc cổ đại phương Đông? Những công trình nào còn tồn tại 
đến ngày nay? 

Câu 98: Chứng minh nền văn minh phương đông có những đóng góp quan trọng, là chiếc nôi của văn 
minh nhân loại? 

Câu 99: Sự hình thành Nhà nước ở các quốc gia phương Đông ? 

Câu 100: Tại sao Nền văn hóa Phương Đông đi trước về sau ? 

Câu 101: Bằng hiểu biết về văn minh Ấn Độ và văn minh Hy Lạp - La Mã hãy so sánh sử thi Mahabharata 
và Ramayana với 2 bộ sử thi Iliat và Ôdixe? 

Câu 102: Nêu thành tựu trên lĩnh vực văn học của văn minh Trung Quốc, Hãy cho biết nó ảnh hưởng như 
thế nào đến văn học Việt Nam thời trung đại? 

Câu 103: Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông? 

Câu 104: Đặc điểm của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì? 

Câu 105: Những nhà nước đầu tiên xuất hiện vào thời gian nào? 

Câu 106: Những công trình kiến trúc nổi tiếng của phương Đông cổ đại là gì? 

Câu 107: Luật Ha- mu- la- ri là của nước nào ? 

Câu 108: Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông là nhà nước như thế nào ? 

Câu 109: Trình bày thành tựu KHTN của Ai cập (Toán học, Y Học, Thiên Văn Học) ? 

Câu 110: Trình bày thành tựu chữ viết ở Ai Cập . Quá trình khám phá lại chữ viết Ai Cập ? 

Câu 111: Trình bày thành tựu chữ viết Ấn Độ? 

Câu 112: Trình bày nguyên nhân ra đời đạo Phật ở Ấn Độ ? 

Câu 113: Trình bày quá trình truyền bá đạo phật ở Ấn Độ? 

Câu 114 : Trình bày thành tựu chữ viết Trung Quốc ? 

Câu 115 : Trình bày thành tựu KHTN (Toán học, Thiên văn học, Y học) và kỹ thuật của TQ thời Cổ trung 
đại (Giấy, in, la bàn, thuốc nổ)? 

Câu 116 : Trình bày bối cảnh lịch sử hình thành của tư tưởng thới Xuân – Thu chiến quốc? 

Câu 117 : Trình bày nội dung tư tưởng phái pháp gia? 

Câu 118 : Trình bày thành tựu văn hóa Hy Lạp (Thơ ca, sử thi, kịch)? 

Câu 119 : Trình bày thành tựu KHTN của Hy Lạp? 

Câu 120 : Trình bày thành tựu triết học của Hy Lạp? 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 6 

 

Câu 121 : Nguyên nhân hình thành đạo Kitô và quá trình truyền bá đạo Kitô? 

Câu 122: Những nguyên nhân và điều kiện tình hình nhà nước thời kỳ cổ đại. Quá trình hình thành nhà 
nước Phương Đông cổ đại? 

Câu 123: Quyền chuyên chế của nhà vua được thể hiện như thế nào ở các quốc gia cổ đại phương 
Đông?(Chế độ chuyên chế .)? 

Câu 124 : Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hoá cho nhân loại?( 
Văn hoá cổ đại phương Đông?) 

Câu 125 : Tổ chức bộ máy nhà nước của 1 số nhà nước thời cổ đại Pháp, Aten, La Mã, Trung Quốc. So 
Sánh những điểm khác nhau vô sản của những tổ chức bộ máy nhà nước đó ? 

Câu 126 : Những hình thức chính thể nhà nước ở Phương Tây và Phương Đông cổ đại. Cơ sở phát sinh 
những hình thức chính thể nhà nước đó? 

Câu 127 : Nội dung của Luật Hamurabi thể hiện những đặc điểm : bảo vệ quyền của giai cấp thống trị và 
hình sự hóa các quy phạm pháp luật? 

Câu 128 : Trình bày nội dung của bộ luật Hammurabi và so sánh nó với bộ luật 12 bảng của Lamã cổ đại. 
Vì sao nói đây là bộ luật hoàn thiện nhất thế giới cổ đại) ? 

Câu 129 : Nhà nước phong kiến Tây Âu thời kỳ phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu? 

Câu 130 : Tổ chức bộ máy Nhà nước phong kiến Trung quốc ở các triều đại đến nhân dân theo hình thức 
chính thể quân chủ chuyên chế và mang tính chất TW lập quốc cao độ? 

Câu 131: Tổ chức bộ máy Nhà nước Tư sản Anh- Mỹ thời cận đại. So Sánh nguyên thủ quốc gia của nhà 
nước đó. Giải thích sự khác nhau cơ bản giữa nguyên thủ quốc gia và Nghị viện của 2 nhà nước đó? 

Câu 132: Tổ chức bộ máy Nhà nước Tư sản Anh- Mỹ thời cận đại. So Sánh nguyên thủ quốc gia của nhà 
nước đó. Giải thích sự khác nhau cơ bản giữa nguyên thủ quốc gia và Nghị viện của 2 nhà nước đó? 

Câu 133: Những nguyên nhân và hạn chế về một .của Luật Hiến pháp tư sản thời cận đại? 

Câu 134 : Xã hội phương đông bao gồm tầng lớp nào? Đông đảo nhất là tầng lớp nào? Có nhiều của cải 
và quyền thế là tầng lớp nào? 

Câu 135 : Sơ đồ nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông? 

Câu 136: Xã hội cổ đại Phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? 

Câu 137 : Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? 

Câu 138 : Cuộc sống của Người tinh khôn khác với Người tối cổ như thế nào? 

Câu 139 : Cơ sở hình thành văn minh Phương Đông? 

Câu 140 : Chữ viết và khoa học tự nhiên của Ai Cập? 

Câu 141 : Nguyên nhân và bối cảnh ra đời của đạo Phật? Quá trình truyền bá đạo Phật ở Ấn Độ? 

Câu 142: Khoa học tự nhiên - Hy Lạp? 
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Câu 143 : Lịch sử về giấy? 

Câu 144 : Ấn Độ: Tôn giáo (Phật giáo)? 

Câu 145 : Chữ viết văn minh Trung hoa 

Câu 146. Sự phát triển của văn minh Ai Cập cổ đại? Tại sao tín ngưỡng của  người Ai Cập cổ đại không phát 

triển thành tôn giáo lớn?   

Câu 147. “Tất cả đều sợ thời gian nhưng thời gian sợ kim tự tháp”, vì sao? 

Câu 148. Tìm ra những yếu tố chứng tỏ Ấn Độ có nền văn hóa phát triển?   

Câu 149. Tại sao nói Ấn Độ là một trong những văn minh lớn của nhân loại?   

Câu 150. Vì sao nói: “Cái gì không thấy được trong Mahabharata thì cũng  không thể nào thấy được ở Ấn Độ” 

(Ngạn ngữ cổ Ấn Độ).   

Câu 151. Bức tranh tôn giáo ở Ấn Độ.   

Câu 152. Phật Thích ca đã từng nói: “…Cũng như nước đại dương chỉ có một vị  mặn, học thuyết của ta chỉ có 

một vị là cứu vớt…”. Hãy chứng minh luận  điểm trên.   

Câu 153. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với Việt Nam?   

Câu 154. Điều kiện hình thành, kể tên những thành tựu cơ bản của nền văn  minh Trung Quốc thời cổ trung 

đại. Nhận xét về nền văn minh đó.   

Câu 155. Nêu các thành tựu nổi bật của văn minh Trung Hoa và ý nghĩa của  nó tới sự phát triển của nhân 

loại? (giấy, thuốc súng, la bàn...)   

Câu 156. Ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc đối với văn hóa Việt Nam?  12. Điều kiện hình thành nền văn 

minh khu vực Đông Nam Á và những  thành tựu cơ bản của nền văn minh đó. Việt Nam đã có những đóng 

góp  gì trong nền văn minh khu vực.   

Câu 157. “Người Hy Lạp bị người La Mã chinh phục, những người bị chinh  phục ấy lại chinh phục trở lại kẻ đi 

chinh phục mình.” (Nhà thơ La Mã  Hôratiut). Vì sao?   

Câu 158. Tại sao nói: “Khoa học đã có từ lâu nhưng đến Hy Lạp Rôma khoa  học mới thực sự trở thành khoa 

học”?   

Câu 159. Vai trò của văn minh La Mã đối với lịch sử văn minh thế giới?   

Câu 160. So sánh cơ sở hình thành các nền văn minh cổ đại Phương Đông và  Phương Tây.   

Câu 161. Khi nói về các tác phẩm văn học nghệ thuật của thời đại văn hóa  Phục Hưng, Protogorat – một nhà 

nhân văn chủ nghĩa thời đó đã viết: “  Con người là gương mẫu và kích thước đo lường vạn vật..” Hãy chứng  

minh câu nói trên?   

Câu 162. Phân tích tính chất, ý nghĩa và hệ quả của phong trào văn hóa phục  hưng?   

Câu 163. Phát kiến địa lý đã mở ra một trang sử mới trong tiến trình lịch sử  loài người. Vì sao?   
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Câu 164. Sự ra đời của máy hơi nước là một cuộc cách mạng trong lịch sử sản  xuất của loài người. Vì sao?   

Câu 165. Trình bày những hiểu biết của anh chị về “Kinh tế tri thức”, cho ví dụ  minh họa.   

Câu 166. Hãy phân tích ảnh hưởng của thành tựu khoa học công nghệ thế giới  nửa sau thế kỷ XX đến quá 

trình Công nghiệp hóa  Hiện đại hóa ở Việt  Nam hiện nay. 
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