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総合科目シラバス 
EJU syllabus for examination of 

Japan and the World Giới hạn môn Xã Hội Tổng Hợp 

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Việt 

I. 政治・経済・社会 I. Politics, Economy and Society I. Chính trị, kinh tế, xã hội 
1. 現代の社会 

情報社会，少子高齢社会，多文化

理解，生命倫理，社会保障と社会

福祉，地域社会の変貌，不平等の

是正，食料問題，エネルギー問

題，環境問題，持続可能な社会 

 

1. Contemporary Society 
Information society, Aging society with 
fewer children, Multicultural 
understanding, Bio-ethics, Social 
security and social welfare, 
Transformation of local communities, 
Redress of inequality, Food issues, 
Energy issues, Environmental issues, 
Sustainable society 

1. Xã hội hiện đại 
Thông tin xã hội, Xã hội già hóa dân số, 
Hiểu biết đa văn hoá, Đạo lý sinh học, 
An ninh xã hội và Phúc lợi xã hội, 
Chuyển biến của các xã hội vùng, Nỗ 
lực giảm thiểu bất bình đẳng, Vấn đề 
lương thực, Vấn đề năng lượng, Vấn đề 
môi trường, Duy trì bền vững xã hội  

2. 現代の経済 

経済体制，市場経済，価格メカニ

ズム，消費者，景気変動，政府の

役割と経済政策，労働問題，経済

成長，国民経済，貿易，為替相

場，国際収支 

2. Economy 
Economic systems, Market economy, 
Price mechanism, Consumers, Business 
cycle, Government roles and economic 
policy, Labor issues, Economic growth, 
National economy, International trade, 
Foreign exchange, Balance of payments 

2. Kinh tế hiện đại 
Thể chế kinh tế, Kinh tế thị trường, Cơ 
chế giá cả, Người tiêu dùng, Biến động 
kinh tế, Chính sách kinh tế và vai trò 
của chính phủ, Vấn đề lao động, Tăng 
trưởng kinh tế, Kinh tế quốc dân, Ngoại 
thương, Tỷ giá hối đoái, Cán cân thanh 
toán quốc tế 

3. 現代の政治 

民主主義の原理，日本国憲法，基

本的人権と法の支配，国会，内

閣，裁判所，議会制民主主義，地

3. Politics 
Principle of democracy, the Constitution 
of Japan, Fundamental human rights and 
the rule of law, Diet, Cabinets, Courts, 
Parliamentary democracy, Local 

3. Chính trị hiện đại  
Nguyên lí chủ nghĩa dân chủ, Hiến 
pháp của Nhật Bản, Các nội dung cơ 
bản về nhân quyền và ảnh hưởng của 
Luật pháp, Quốc hội, Nội các, Toà án, 
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方自治，選挙と政治参加，新しい

人権 

government, Elections and political 
participation, New human rights 

Chủ nghĩa dân chủ nghị viện, Tự trị địa 
phương, Tham gia chính trị và bầu cử, 
Nhân quyền mới  

4. 現代の国際社会 

国際関係と国際法，グローバリゼ

ーション，地域統合，国連と国際

機構，南北問題，人種・エスニシ

ティ・民族問題，地球環境問題，

国際平和と国際協力，日本の国際

貢献 

4. International Society 
International relations and international 
law, Globalization, Regional integration, 
United Nations and other international 
organizations, North-South problem, 
Race/ethnicity and ethnic issues, Global 
environment issues, International peace 
and international cooperation, Japan’s 
international contributions 

4. Xã hội quốc tế hiện đại 
Quan hệ quốc tế và Luật pháp quốc tế, 
Toàn cầu hoá, Thống nhất khu vực, 
Liên hiệp quốc và Các tổ chức quốc tế, 
Vấn đề Nam Bắc, Vấn đề nhân quyền - 
sắc tộc - dân tộc, Vấn đề môi trường 
toàn cầu, Hoà bình thế giới và hợp tác 
quốc tế, Đóng góp cho quốc tế của Nhật 
Bản  

II. 地理 II. Geography II. Địa lý 
現代世界の特色と諸課題の地理的

考察 

地球儀と地図，距離と方位，空中

写真と衛星画像，標準時と時差，

地理情報，気候，地形，植生，世

界の生活・文化・宗教，資源と産

業，人口，都市・村落，交通と通

信，自然環境と災害・防災，日本

の国土と環境 

Geographical examination of features 
and issues of the modern world  
Globes and maps, Distance and direction, 
Aerial photography and satellite pictures, 
Standard time and time differences, 
Geographical information, Climate, 
Natural features, Vegetation, Lifestyles/ 
cultures/religions around the world, 
Resources and industries, Population, 
Urban and rural settlement, Traffic and 
communication, Natural environment 
and disasters/disaster prevention, Land 
and environment of Japan 

Suy nghĩ đánh giá về địa lý của nhiều chủ 
đề và đặc trưng riêng của thế giới hiện đại. 
Địa cầu và bản đồ, Khoảng cách và 
phương hướng, Hình ảnh trong không 
trung và ảnh vệ tinh, Giờ tiêu chuẩn và 
chênh lệch múi giờ, Thông tin địa lý, 
Khí hậu, Địa hình, Thảm thực vật, Tôn 
giáo – Văn hoá – Đời sống trên thế giới, 
Tài nguyên và Công nghiệp, Dân số, 
Đô thị - Nông thôn, Giao thông và 
Thông tin liên lạc, Môi trường tự nhiên 
và Phòng chống thiên tai – thảm hoạ, 
Môi trường và lãnh thổ của Nhật Bản  
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III. 歴史 III. History III. Lịch sử  
1. 近代の成立と世界の一体化 

 

産業革命，アメリカ独立革命，フ

ランス革命，国民国家の形成，帝

国主義と植民地化，日本の近代化

とアジア 

1. Development of modern society and 
interdependence of the world 
The Industrial Revolution, The American 
Revolution, The French Revolution, 
Formation of the nation-state, 
Imperialism and colonialization, 
Modernization of Japan and Asia 
 

1. Sự hình thành của xã hội hiện đại 
và tổng thể hóa thế giới 
Cách mạng công nghiệp, Cách mạng 
Mỹ, Cách mạng Pháp, Sự hình thành 
của quốc gia dân tộc, Chủ nghĩa đế 
quốc và thực dân hoá, Sự hiện đại hoá 
của Nhật Bản và châu Á 

2. 20 世紀の世界と日本 
 

第一次世界大戦とロシア革命，  

世界恐慌，第二次世界大戦と冷

戦，アジア・アフリカ諸国の独

立，日本の戦後史，石油危機，冷

戦体制の崩壊 

2. Japan and the world in the 20th 
century  
World War I and the Russian Revolution, 
The Great Depression, World War II and 
the Cold War, Independence of Asian 
and African nations, Postwar Japanese 
history, Oil Crisis, The end of the Cold 
War 
 

2. Nhật Bản và thế giới trong thế kỉ 
thứ XX 
Chiến tranh Thế giới Thứ I và Cách 
mạng Nga,  Các cuộc đại khủng hoảng 
kinh tế, Chiến tranh Thế giới Thứ II và 
Chiến tranh lạnh, Sự độc lập của các 
quốc gia châu Á – Phi, Lịch sử Nhật 
Bản sau chiến tranh Thế giới Thứ II, 
Khủng hoảng dầu mỏ, Sự “tan băng” 
của Chiến tranh lạnh 
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