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CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 -1918)
I. Nguyên nhân của chiến tranh:
- Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự phát triển không đều giữa các nước tư bản dẫn đến
mâu thuẫn sâu sắc giữa các đế quốc. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa đã dẫn tới các cuộc chiến
tranh đế quốc đầu tiên.
-Để chuẩn bị chiến tranh nhằm giành lại thị trường thuộc địa, các nước đế quốc hình thành 2
khối đối địch nhau:
+ Khối Liên minh: Đức, Áo-Hung (1882).
+ Khối hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907).
II. Những diễn biến chính của chiến Tranh:
1. Giai đoạn 1 (1914- 1916):
- Ngày 28/7/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
- Ngày 1 đến 3-8-1914 Đức tuyên chiến với Nga. 4-8, Anh tuyên chiến với Đức => chiến tranh
bùng nổ
-1916, hai phe chuyển sang thế cầm cự.
2. Giai đoạn 2 (1917 - 1918):
- 2 / 1917, cách mạng tháng Hai diễn ra ở Nga.
- 4 / 1917, Mĩ tham chiến. Ưu thế thuộc phe Hiệp ước, phe Hiệp ước tiến hành phản công.
-11 / 11/ 1917, Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Phe Liên minh thất bại.
III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất:
- Gây tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, cơ sở vật chất bị tàn
phá nặng…Thiệt hại 85 tỉ đôla.
- Bản đồ thế giới bị chia lại. Lợi ích thuộc về các nước đế quốc thắng trận (Mĩ).
- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. => Tính chất: Là cuộc ciến tranh phi nghĩa.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỰC HIỆN TRÊN ZALO NHÓM (TX3)
Bảng niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất

THỜI GIAN
28/7/1914

SỰ KIỆN
Áo – Hung tuyên chiến với Xéc-bi. Chiến tranh bùng nổ.

GIAI ĐOẠN 1
1/8/1914

Đức tuyên chiến với Nga.

3/8/1914

Đức tuyên chiến với Pháp.

4/8/1914

Anh tuyên chiến với Đức.

GIAI ĐOẠN 2
2/1917

Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công.

2/4/1917

Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh.

11/1917

Cách mạng tháng 10 Nga thành công. Nga rút khỏi chiến tranh.

3/3/1918

Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp.

Đầu 1918

Đức tiếp tục tấn công Pháp.

7/1918

Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. Đồng minh
của Đức đầu hàng.
Chính phủ Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc

11/11/1918
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LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 ĐẾN 1945)
Chương I- Bài 15. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921- 1941)
I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
- Nga là nước đế quốc quân chủ chuyên chế đứng đầu là là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
- Nga hoàng tham gia chiến tranh đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho dất nước.
- Những mâu thuẫn xã hội trở nên hết sức gay gắt phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi đòi lật
đỗ chế độ Nga hoàng.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười:

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

23/2/1917

Biểu tình của 9 vạn công nhân nữ ở Pê tơ rô grat

26/2/1917

Tổng bãi công toàn thành phố

27/2/1917

Đảng Bôn sê vich lãnh đạo công nhân khởi nghĩa vũ trang

 Chế độ Nga Hoàng bị lật đổ. Hai chính quyền song song tồn tại: Chính quyền tư sản và
chính quyền Xô Viết.
3. Cách mạng tháng Mười năm 1917:
Thời gian Sự kiện chính

Kết quả

7-10-1917 Lê-nin trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị khởi Thành lập đội cận vệ đỏ
nghĩa
24-101917

Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ Chiếm được Pê-tơ-rô-grat và bao
huy cuộc khởi nghĩa.
vây Cung điện Mùa Đông.

25-101917

Cung điện mùa Đông bị chiếm,

Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ
hoàn toàn. CMT10 NGA thắng lợi

