
CÂU HỎI BÀI 4 TRANG 33 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

 “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó. 

ĐÁP ÁN 

Hoàn cảnh ra đời “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 

+ Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân 

Tây Âu là "Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những 

người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế. Hai ông được ủy 

nhiệm soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh. 

+ Tháng 2 - 1848, cương lĩnh được công bố ở Luân Đôn dưới hình thức một bản tuyên 

ngôn - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

Nội dung“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 

Tuyên ngôn gồm có Lời mở đầu và bốn chương, đã trình bày những vấn đề cơ bản về lí 

luận cách mạng: 

+ Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử của sản xuất và lịch sử của đấu tranh 

giai cấp. 

+ Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội dựa trên chế độ tư hữu. 

+ Sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. 

+ Giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản có sứ mệnh xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng một xã 

hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

» Ôn tập Câu hỏi bài 4 trang 31 sgk Sử 8 

Câu hỏi 2 

Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật? 
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ĐÁP ÁN 

- Sau khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" ra đời, phong trào đấu tranh của công nhân ở 

châu Âu tiếp tục diễn ra quyết liệt, tiêu biểu là ở Pháp, Đức. 

- Ngày 28 - 9 - 1864. công nhân Anh và đại biểu công nhân nhiều nước châu Âu tham gia 

mít tinh có tổ chức, sau đó thành lập "Hội Liên hiệp lao động quốc tế", còn gọi là Quốc tế 

thứ nhất. Mác là đại biểu của công nhân Đức đã trở thành "linh hồn" của Quốc tế thứ 

nhất. 

- Từ khi thành lập đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa 

Mác, qua đó thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế phát triển tích cực, tự giác. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 4 trang 34 sgk Sử 8 

---------------------------------------------------------- 

Để biết rõ hơn ý nghĩa của bản “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, mời các em xem 

ngay đáp án các bài tập  Chương 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản - sgk 

Sử 8 và hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com 
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