
CÂU HỎI BÀI 13 TRANG 72 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

ĐÁP ÁN 

Thời gian Sự kiện chính 

28-7 đến 4-8-

1914 

Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi; Đức tuyên chiến với Nga, Pháp; Anh 

tuyên chiến với Đức 

Cuối 1914 Ưu thế thuộc về phe Liên minh 

Cuối 1915 
Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của 

Đức thất bại 

Năm 1916 Cả hai phe chuyển sang thế phòng ngự 

Năm 1917 Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước, chiến sự chủ yếu ở mặt trận phía Tây 

7-11-1917 
Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô - viết rút khỏi 

chiến tranh 

9-11-1918 Cách mạng bùng nổ ở Đức, chế độ quân chủ bị lật đổ 

11-11-1918 Chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh kết thúc 

» Ôn tập Câu hỏi bài 13 trang 71 sgk Sử 8 

Câu hỏi 2 

Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn này diễn ra như thế nào? 

ĐÁP ÁN 

- Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước 

phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng. 
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- Ngày 7-11-1917, Cách mạng tháng Mười tháng lợi ở Nga, Nhà nước Xô viết rút khỏi 

chiến tranh. 

- Tháng 7 - 1918, quân Anh, Pháp bắt đầu phản công và đến tháng 9 -1918, quân Anh, 

Pháp, Mĩ 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 hoà. 

- Ngày 11 - 11 - 1918, Chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế 

giới kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo-Hung. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 13 trang 73 sgk Sử 8 

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

Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện điều gì? 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, mời các em truy cập doctailieu.com 
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