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Câu hỏi 1 

Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

ĐÁP ÁN 

- Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 

làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. 

- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt, dẫn 

đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: 

+ khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882; 

+ khối Hiệp ước của ba nước Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907. 

- Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong 

muốn thanh toán địch thủ của mình để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới. 

Câu hỏi 2 

Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất. 

ĐÁP ÁN 

Giai đoạn thứ nhất 

- Khởi đầu, Đức chớp nhoáng đánh chiếm Bỉ rồi thọc sang Pháp, ngăn chặn con đường ra 

biển không cho quân Anh tiếp viện, Pa-ri bị uy hiếp. Quân Nga tấn công vào Đông Phổ, 

buộc Đức phải điều tiết quân để chống lại Nga. Pa-ri được giải vây. Pháp phản công và 

giành thắng lợi ở Mác-nơ. Quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu. Chiến tranh chớp nhoáng 

của Đức bị thất bại. 

- Năm 1915, Đức dồn quân sang mặt trận phía đông tấn công Nga. Năm 1916, Đức lại 

quay lại mặt trận phía tây tấn công pháo đài Vec- ddooong của Pháp. Từ cuối năm 1916, 

quân Đức, Áo- Hung từ thế chủ động chuyển sang thế phòng ngự ở cả hai mặt trận đông-

tây. 
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