
CÂU HỎI BÀI 7 TRANG 50 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 

Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905 – 1907. 

» Ôn tập Câu hỏi bài 7 trang 49 sgk Sử 8 

ĐÁP ÁN 

* Nguyên nhân bùng nổ cách mạng 

- Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói 

chung, nhất là công nhân rất cực khổ, họ phải lao động từ 12 đến 14 giờ/ngày nhưng tiền 

lương không đủ sống. 

- Từ năm 1905 đến năm 1907, Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh với Nhật 

Bản để tranh giành thuộc địa, bị thất bại nặng nề, càng làm cho nhân dân chán ghét chế 

độ. Nhiều cuộc bãi công nổ ra với những khẩu hiệu 'Đả đảo chế độ chuyên chế". "Đả đảo 

chiến tranh", "Ngày làm 8 giờ",... 

* Diễn biến 

- Trong các phong trào đấu tranh chống Nga hoàng, lớn nhất là cuộc Cách mạng 1905 - 

1907 có sự tham gia của công nhân, nông dán và binh lính 

- Mở đầu là ngày 9 - 1 - 1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình tay khổng vũ khí 

kéo đến trước Cung điện Mùa Đông đưa bản yêu sách đến Nga hoàng. Nga hoàng ra lệnh 

cho quân đội nổ súng vào đoàn người làm hơn 1000 người chết và bị thương, trở thành 

"Ngày chủ nhật đẫm máu". Lập tức. công nhân nổi dậy cầm vũ khí khởi nghĩa. 

- Tiếp đó. tháng 5 - 1905, nông dân nhiều vùng nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong 

kiến, lấy của người giàu chia cho người nghèo. 

- Tháng 6 — 1905, binh lính trên chiến hạm Pô-tem-kin cũng khởi nghĩa. 

- Đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa vũ trang ờ Mát-xcơ-va (12 - 1905) của các chiến sĩ cách 

mạng kéo dài gần hai tuần lễ, khiến Chính phủ Nga hoàng lo sợ. 
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- Sau cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va. phong trào cách mạng vẫn tiếp tục diễn ra 

ờ nhiều nơi, đến năm 1907 mới tạm dừng. 

» Xem tiếp Bài 1 trang 50 sgk Sử 8 

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

Mời các em xem thêm các sự kiện quan trọng của phong trào công nhân và đáp án các 

bài tập Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 hoặc hướng 

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