
BÀI 3 TRANG 73 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Đề bài 

Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

» Ôn tập Bài 2 trang 73 sgk Sử 8 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 

Thời gian Chiến sự 

Năm 1914 

- Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp 

một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. 

- Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, 

quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. 

Năm 1915 
Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên 

một Mặt trận dài 1200 km. 

Năm 1916 
Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức 

không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. 

Từ mùa xuân 

1917 
Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công 

Ngày 7-11-

1917 

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến 

tranh. 

7-1918 đến 

9-1918 

Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các 

đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. 

Ngày 9-11-

1918 

Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng 

hòa. 

Ngày 11-11-

1918 

Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của 

phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. 
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Toàn cảnh Chiến tranh thế giới thứ nhất và đáp án các bài tập Chương 4: Chiến tranh 

thế giới thứ nhất (1914 - 1918) - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử 

lớp 8 khác tại doctailieu.com 
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