
CÂU HỎI BÀI 8 TRANG 52 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? 

ĐÁP ÁN 

 -    Sự tiến bộ về kĩ thuật: lò luyện kim, ứng dụng động cơ hơi nước trong sản xuất, sự 

chuyển biến mạnh từ công trường thủ công sang nền sản xuất công nghiệp cơ khí trong 

đó sắt, máy móc và động cơ hơi nước được sản xuất và sử dụng phổ biến. 

 -    Kỹ thuật luyện kim được cải tiến, nhiên liệu mới nhưu than đá, dầu mỏ được sử dụng. 

Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, nhiều máy chế tạo công cụ ra đời. 

Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. 

Câu hỏi 2 

Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông 

nghiệp và quân sự. 

ĐÁP ÁN 

Cách 1 

 -    Trong nông nghiệp, cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Sang 

thế kỉ XIX. phân hóa học được sử dụng. Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều 

lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi. 

 -    Trong lĩnh vực quân sự. nhiều vũ khí mới được sản xuất : đại bác, súng trường bán 

nhanh và xa: chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt có trọng tải lớn ; ngư lôi bắt đầu được 

sử dụng : khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương... 

 -    Trong giao thông vận tải có động cơ hơi nước... 

 -    Trong công nghiệp nổi bật là kĩ thuật luyện kim làm tăng nhanh sản xuất thép, sản 

xuất nhôm, nhiều loại máy móc như máy phay, máy tiện, máy điện tử. 

Cách 2 
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Lĩnh vực Tác giả Thành tựu 

Công nghiệp 
Các nhà khoa học Anh và 

các nước Âu, Mĩ 

Kĩ thuật luyện kim, chế tạo máy 

móc, máy chế tạo công cụ 

Giao thông vận tải, 

thông tin liên lạc     

Phơn-tơn (Mĩ) 

Xti-phen-xơn (Anh) 

Người Nga, Mĩ 

Mooc-xơ (Mĩ) 

Đóng tàu thủy chạy bằng động cơ 

hơi nước 

Chế tạo xe lửa chạy trên đường sắt 

Phát minh máy điện tín 

Sáng chế bảng chữ cái cho máy 

điện tín 

Nông nghiệp Các nhà khoa học Âu Mĩ 
Sử dụng phân hóa học, máy kéo, 

máy cày 

Quân sự Các nhà khoa học Âu Mĩ 
Nhiều vũ khí: đại bác, súng trường, 

chiến hạm, ngư lôi 
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