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                       BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC  
                                                      TRONG CÁC THẾ KỶ X – XV 

I. TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO 

 Nho giáo 

- Thời Lý, Trần, đặc biệt là thời Lê sơ Nho giáo dần dần trở thành hệ tư tưởng chính                
thống của giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục thi cử song không phổ biến trong 
nhân dân. 

Phật giáo 

- Thời Lý - Trần được phổ biến rộng rãi, chùa chiền được xây dựng khắp nơi, sư sãi 
đông. 

- Thời Lê sơ Phật giáo bị hạn chế, đi vào trong nhân dân. 

II. GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC-KĨ THUẬT 

1. Giáo dục 

- 1070 Lý Thánh Tông lập Văn miếu 

- 1075 mở kì thi quốc gia đầu tiên. 

- 1484 dựng bia Tiến sĩ. 

=> Tác dụng nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài 

2. Văn học 

- Phát triển mạnh từ thời nhà Trần, nhất là văn học chữ Hán. Tác phẩm tiêu biểu: Nam 
quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình ngô đại cáo...  

- Từ thế kỷ XV văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển. 



3. Nghệ thuật 

+ Kiến trúc phát triển chủ yếu ở giai đoạn Lý - Trần - Hồ thế kỷ X - XV theo hướng Phật 
giáo gồm chùa, tháp, đền. 

+ Bên cạnh đó có những công trình kiến trúc ảnh hưởng của nho giáo: Cung điện, thành 
quách, thành Thăng Long. 

+ Điêu khắc: Gồm những công trình chạm khắc, trang trí ảnh hưởng của Phật giáo và 
Nho giáo song vẫn mang những nét độc đáo riêng. 

+ Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc mang đậm tính dân gian truyền thống. 

4. Khoa học kỹ thuật 

Lịch sử, Địa lí, Toán học, Quốc phòng, thiết chế chính trị. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

 Câu 1. Từ thế kỷ XV, hệ tư tưởng nào được nâng lên địa vị độc tôn trong xã hội phong 
kiến Việt Nam? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Đạo giáo.  D. Hồi giáo. 

Câu 2. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng công trình nào sau đây? 

A. Chùa Quỳnh Lâm.    B. Văn miếu. 

C. Chùa Một Cột.     D. Quốc tử giám. 

Câu 3. Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo nào giữ vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến 
trong nhân dân? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Đạo giáo.  D. Hồi giáo. 

Câu 4. Bia tiến sĩ được dựng ở Văn miếu (Hà Nội) từ triều đại nào? 

A. Nhà Lý.  B. Nhà Trần. C. Nhà Hồ.  D. Nhà Lê Sơ. 

Câu 5. Ở các thế kỷ X – XV, nền giáo dục Nho học góp phần quan trọng vào việc xây 
dựng và bảo vệ đất nước, tuy nhiên nó không tạo điều kiện cho sự phát triển 

A. Tư tưởng. B. Văn hóa.  C. Văn học.  D.Kinh tế. 

Câu 6. Nội dung chủ yếu của các tác phẩm văn học tiêu biểu ở các thế kỷ X – XV là 



A. Ca ngợi phong cảnh quê hương đất nước. 

B. Nói lên lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc. 

C. Ca ngợi tinh thần hiếu học, lao động cần cù của nhân dân ta. 

D. Ca ngợi những người học giỏi, đỗ đạt cao trong các kỳ thi. 

Câu 7. Chùa Một Cột  ở Hà Nội – một di tích văn hóa – lịch sử của dân tộc ta được xây 
dựng dưới thời nào? 

A. Tiền Lê.  B. Lý.   C. Trần.  D. Hồ. 

Câu 8. Công trình nào được xây dựng vào cuối thế kỷ XIV, là điển hình của nghệ thuật 
xây thành ở nước ta và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới? 

A. Kinh thành Huế.    B. Kinh thành Thăng Long. 

C. Thành Cổ Loa.     D. Thành nhà Hồ. 

Câu 9. Tác phẩm nào được coi là bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta? 

A. Đại Việt sử ký.     B. Đại Việt sử kí toàn thư. 

C. Đại Việt sử lược.    D. Lam Sơn thực lục. 

Câu 10. Năm 1484, nhà Lê cho dựng các bia đá ở Văn Miếu để làm gì? 

A. Khắc tên, vinh danh những người đỗ Tiến sĩ. 

B. Khắc tên những anh hùng có công với nước. 

C. Khắc tên những vị vua thời Lê Sơ. 

D. Khắc tên những người có học hàm. 

 

BÀI 23 

PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO 
VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII 

I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (CUỐI 
THẾ KỶ XVIII) 



- Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Ngoài, Đàng Trong khủng hoảng sâu 
sắc => Phong trào nông dân bùng nổ. 

- 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định). 

+ Từ một cuộc khởi nghĩa nhanh chóng  thành phong trào lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong. 

- 1786 - 1788 nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn Lê - Trịnh, thống nhất đất nước. 

II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII 

1. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785. 

- Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm, 5 vạn quân Xiêm hầu vào nước ta. 

- Năm 1785 Nguyễn Huệ đã tổ chức trận đánh phục kích Rạch Gầm - Xoài Mút (trên 
sông Tiền - tỉnh Tiền Giang) đánh tan quân Xiêm, Nguyễn Ánh phải chạy sang Xiêm. 

2. Kháng chiến chống quân Thanh (1789) 

- Vua Lê Chiêu Thống cầu viện 29 quân Thanh kéo sang nước ta 

- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung chỉ huy quân 
tiến ra Bắc. 

- Mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi - Đống 
Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược. 

- Phong trào nông dân Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và 
bảo vệ tổ quốc. 

II. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN 

Năm 1778 Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế (hiệu Thái Đức) => Vương triều Tây Sơn thành 
lập. 

- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc. 

- Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất. 

- Lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục, thi cử, tổ chức quân đội (dịch chữ Hán, chữ 
Nôm để làm tài liệu dạy học). 

- Đối ngoại hòa hảo với nhà Thanh, quan hệ với Lào và Chân Lạp rất tốt đẹp. 



- Năm 1802 Nguyễn Ánh tấn công, các vương triều Tây Sơn lần lượt sụp đổ. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào 
nông dân Tây Sơn? 

A. Chế độ phong kiến Đàng trong và Đàng ngoài khủng hoảng sâu sắc. 

B. Đất nước thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái. 

C. Sưu cao thuế nặng, đời sống nhân dân cơ cực. 

D. Các cuộc đấu tranh của nông dân bị đàn áp. 

Câu 2. Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong, một người cháu của chúa 
Nguyễn đã chạy sang cầu cứu quân Xiêm, đó là ai? 

A. Nguyễn Kim.    B. Nguyễn Hoàng. 

C. Lê Chiêu Thống.   D. Nguyễn Ánh. 

Câu 3. Trận đánh quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Xiêm của nghĩa quân Tây 
Sơn và đầu năm 1785 là 

A. Trận Gia Định.    B. Trận Quy Nhơn. 

C. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa.  D. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút. 

Câu 4. Sau khi làm chủ hầu hết vùng đất Đàng trong, lịch sử tiếp tục đặt ra cho phong 
trào Tây Sơn nhiệm vụ gì? 

A. Tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê – Trịnh, thống nhất đất nước. 

B. Tiến quân ra Bắc giúp vua Lê đánh đổ chính quyền chúa Trịnh. 

C. Tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân xâm lược Mãn Thanh. 

D. Tiến quân ra Bắc đánh đổ quân Trịnh, thành lập triều đại mới. 

Câu 5. Với việc đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng trong và chính quyền vua Lê 
chúa Trịnh ở Đàng ngoài – làm chủ toàn bộ đất nước, phong trào Tây Sơn đã 

A. Chứng tỏ sức mạnh vô địch của cuộc khởi nghĩa nông dân. 

B. Chứng tỏ sức mạnh của giai cấp nông dân. 



C. Bước đầu hoàn thành thống nhất đất nước. 

D. Hoàn thành công cuộc bảo vệ tổ Quốc. 

Câu 6. Cuối năm 1788, trước khi kéo quân ra Bắc chống quân xâm lược Thanh, Nguyễn 
Huệ đã có quyết định quan trọng nào? 

A. Tự xưng là Bắc Bình Vương. 

B. Lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. 

C. Ra lệnh chiêu mộ binh lính ở thành Phú Xuân. 

D. Trách phạt các vị tướng không giữ được thành Thăng Long. 

Câu 7. Cuối năm 1788, trên đường kéo quân ra Bắc chống quân xâm lược Thanh, vua 
Quang  Trung đã dừng lại tuyển thêm quân ở địa phương nào? 

A. Quảng Trị, Quảng Bình.   B. Nghệ An, Thanh Hóa. 

C. Quảng Bình, Hà Tĩnh.     D. Thanh Hóa, Ninh Bình. 

Câu 8. Trận đánh quyết định thắng lợi cuộc khánh chiến chống Thanh của nghĩa quân 
Tây Sơn vào tết Kỷ Dậu (1789) là 

A. Trận Chi Lăng – Xương Giang.  B. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa. 

C. Trận Bạch Đằng.    D. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút. 

Câu 9. Những chiến công hiển hách của phong trào Tây Sơn ở cuối thế kỷ XVIII đã đóng 
góp gì cho lịch sử dân tộc Việc Nam? 

A. Hoàn thành thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

B. Đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng trong. 

C. Đánh đổ tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh ở Đàng ngoài. 

D. Làm chủ toàn bộ lãnh thổ đất nước. 

Câu 10. Nội dung nào không phải là chính sách xây dựng, phát triển đất nước của vương 
triều Tây Sơn sau khi kết thúc cuộc khánh chiến chống Thanh? 

A. Ban chiếu khuyến nông, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất. 

B. Tổ chức lại giáo dục, thi cử để tuyển chọn nhân tài. 



C. Cắt đứt quan hệ với nhà Thanh. 

D. Tổ chức qui củ và trang bị vũ khí đầy đủ cho quân đội. 

 

BÀI 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH 

1. Cách mạng Hà Lan 

2. Cách mạnh tư sản Anh 

a. Tình hình nước Anh trước cách mạng 

Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu. 

Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng. 

Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự lực lượng sản xuất TBCN => mâu thuẩn xã hội 
sâu sắc => Cách mạng bùng nổ 

b. Diễn biến của cách mạng 

 + Năm 1642 – 1648: nội chiến ác liệt (Vua – Quốc hội) 

+ Năm 1449: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao. 

+ 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi) 

+ Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác 
lập. 

c. Ý nghĩa 

Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB ở Anh phát triển. 

Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ PK sang chế độ tư bản. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Đầu thế kỷ XVII, tư sản Anh giàu lên nhanh chóng nhờ sự phát triển mạnh mẽ 
của 

A. Nông nghiệp. B. Ngoại thương. C. Công nghiệp. D. Thủ công nghiệp. 

Câu 2. Đặc điểm nổi bật nhất của sự phát triển kinh tế ở nước Anh là sự xâm nhập của 
chủ nghĩa tư bản vào 



A. Nông nghiệp. B. Ngoại thương. C. Công nghiệp. D. Thủ công nghiệp. 

Câu 3. Thành phần lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là 

A. Tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ. 

B. Nông dân với quý tộc, địa chủ. 

C. Vô sản với tư sản, quý tộc mới. 

D. Quý tộc mới với tư sản. 

Câu 4. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng tháng, mâu thuẫn cơ bản mới xuất hiện 
đó là mâu thuẫn giữa? 

A. Tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ. 

B. Nông dân với quý tộc, địa chủ. 

C. Vô sản với tư sản, quý tộc mới. 

D. Quý tộc mới với tư sản. 

Câu 5. Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức. 

A. Cải cách đất nước.   B. Chiến tranh giải phóng dân tộc. 

C. Thống nhất đất nước.   D. Nội chiến. 

Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc Cách mạng tư sản Anh là do 

A. Mâu thuẩn tôn giáo.   B. Tranh chấp quyền lực. 

C. Vấn đề tài chính.   D. Mâu thuẫn xã hội. 

Câu 7. Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đặt đến đỉnh cao khi 

A. Cuộc nội chiến kết thúc. 

B. Nền độc tài quân sự thiết lập. 

C. Sác – lơ bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập. 

D. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. 

Câu 8. Thực chất của nền quân chủ lập hiến ở Anh là 



A. Vua không có quyền, quốc hội có thực quyền. 

B. Vua có quyền lực vô hạn, quốc hội có quyền lực hạn chế. 

C. Vua không có quyền, quân đội nắm quyền. 

D. Duy trì sự cân bằng quyền lực giữa nhà vua và quốc hội. 

Câu 9. Sau khi Anh trở thanh nước cộng hòa, quyền hành trong nước thuộc về 

A. Quý tộc và Giáo hội Anh.   B. Quý tộc mới và tư sản. 

C. Quý tộc.      D. Địa chủ. 

Câu 10. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng ý nghĩa của Cách mạng tư sản 
Anh? 

A. lật đổ chế độ phong kiến. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

C. Trận tấn công lớn vào thành trì của chế độ cũ. 

D. Cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. 

 

BÀI 30 

CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh 

a) Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ 

- Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp TBCN ở đây phát triển 

+ miền Bắc: xuất hiện các công trường thủ công 

+ miền Nam: phát triển kinh tế đồn điền 

b) Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh 

- kinh tế phát triển, thị trường thống nhất 

- giai cấp tư sản Bắc Mĩ lớn mạnh 



- ý thức dân tộc hình thành 

- Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn 
đến việc bùng nổ chiến tranh. 

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ 

- Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được 
triệu tập (9 – 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp. 

- Tháng 5 – 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập 

+ Quyết định xây dựng quân đội lục địa 

+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội 

+ Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776), tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc 
Mĩ. 

- Ngày 17 - 10 - 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến. 

- Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng. 

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập 

- Theo hòa ước Véc-xai (9 – 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc 
Mĩ. 

- Năm 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ. 

Ý nghĩa: 

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho 
CNTB phát triển ở Bắc Mĩ. 

+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh 
giành độc lập ở Mĩ La-tinh. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Đến nửa đầu thế kỷ XVII, người Anh đã lập ra 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu 
vực nào? 

A. Ven bờ Đại Tây Dương.   B. Ven bờ Thái Bình Dương. 

C. Ven bờ Ấn Độ Dương.   D. Ven bờ Bắc Băng Dương. 



Câu 2. Yếu tố cơ bản nào tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc 
địa Anh ở Bắc Mĩ? 

A. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp. 

B. Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang. 

C. Thị trường thống nhất dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc 
địa Bắc Mĩ. 

D. Cư dân 13 thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh. 

Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đếu sự bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 
thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là do các thuộc địa 

A. Không được buôn bán với nước ngoài. 

B. Không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây. 

C. Không được tự do phát triển sản xuất. 

D. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc với chính phủ Anh. 

Câu 4. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc chiến tranh giành độc lập của 
13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ xuất phát từ sự kiện nào dưới đây? 

A. Sự kiện “chè Boxtơn”. 

B. Đại hội lục địa lần thứ nhất. 

C. Đại hội lục địa lần thứ hai. 

D. 13 thuộc địa thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập. 

Câu 5. Tháng 7 – 1776, ở các thuộc địa Bắc Mĩ đã diễn ra sự kiện nổi bật nào? 

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất. 

B. Đại hội lục địa lần thứ hai. 

C. Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập. 

D. Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. 



Câu 6. “ Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 
thiêng liêng không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, 
quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc ...”. Nội dung trên được trích từ 

A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp. 

B. Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ. 

C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

D. Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền. 

Câu 7.Chính phủ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ khi  

A. Đại hội 13 thuộc địa Anh thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập. 

B. Hai bên kí kết hòa ước ở Véc – xai. 

C. Quân đội Bắc Mĩ thắng lớn ở Xa – ra – tô – ga. 

D. Quân đội Bắc Mĩ thắng trận quyết định ở I – oóc – tao. 

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa chiến tranh giành độc lập 
của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

A. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh. 

B. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển. 

C. Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu. 

D. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản đầu tiên trên thế giới. 

Câu 9. Ngày 04 – 07 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì 

A. Là ngày bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa. 

B. Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập, thành lập Hợp chúng quốc Mĩ. 

C. Là ngày thực dân Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. 

D. Là ngày cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi. 

 

 



BÀI 31 

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII 

I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 

1. Tình hình kinh tế xã hội 

A. Kinh tế 

- Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp 

+ Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp. 

+ Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề. 

- Công thương nghiệp phát triển 

+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim) 

+ Công nhân đông, sống tập trung 

+ Buôn bán mở rộng với nhiều nước. 

B. Chính trị 

- Xã hội chia thành 3 đẳng cấp 

+ Tăng lữ: nắm đặc quyền 

+ Quý tộc: kinh tế, chính trị, giáo hội. 

+ Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, Nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ 
thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị. 

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt. 

2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng 

Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường 
cho xã hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng 
cho một xã hội mới tương lai. 

II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG 

1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến 



- Ngày 5 – 5 – 1789 Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp thứ 3 phản 
đối. 

- Ngày 14 – 7 – 1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp. 

- Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp nơi (cả thành thị và nông thôn), chính quyền của tư 
sản tài chính được thiết lập (Quốc hội lập hiến). 

+ Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. 

+ Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển. 

+ Tháng 9 – 1791 thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập 
hiến). 

- Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng, khôi phục lại chế độ phong kiến (xúi giục 
phản động trong nước, liên kết với phong kiến bên ngoài). 

- Tháng 4 – 1792 Chiến trang giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo – Phổ. 

- Ngày 11 – 7 – 1792 Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự 
vũ trang bảo vệ đất nước. 

2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập 

– Ngày 10 – 8 – 1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng 
(phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu. 

– Ngày 21 – 9 Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua. 

– Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới. 

+ Trong nước: Bọn phản động nổi dậy; Đời sống nhân dân khó khăn. 

+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe dọa cách mạng. 

– Ngày 31 – 5 – 1793 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính 
quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2 – 6). 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Cuối thế kỷ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có điểm gì nổi bật? 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghệp. 

B. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều. 



C. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển. 

D. Cơ khí hóa nền sản xuất thay thế cho lao động thủ công. 

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của tình hình xã hội nước Pháp trước khi cách mạng bùng nổ là 
xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp: 

A. Quý tộc, tư sản và nông dân.  B. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba. 

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân. D. Quý tộc, tư sản và công nhân. 

Câu 3. Cuối thế kỷ XVIII, trong xã hội Pháp hình thành mâu thuẫn 

A. Giữa tư sản với vô sản. 

B. Giữa đẳng cấp thứ ba với tăng lữ, quý tộc. 

C. Giữa nông dân với lãnh chúa phong kiến. 

D. Giữa tư sản với quý tộc. 

Câu 4. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu triết học Ánh sáng ở nước Pháp là 

A. Môngtexkiơ, Vônte, Rútxô.   B. Các Mác, Ăngghen. 

C. Xanh Ximông, Phuriê, Ôoen.  D. Các Mác, Lênin. 

Câu 5. Ngày 14 – 07 – 1789, quần chúng nhân dân Pari tấn công và chiếm ngục Baxti là 
sự kiện đánh dấu 

A. Cách mạng Pháp bùng nổ. 

B. Nước Pháp đang đứng trước cuộc cách mạng. 

C. Một thời kì mới mở ra trong lịch sử nước Pháp. 

D. Chế độ phong kiến ở nước Pháp sụp đổ. 

Câu 6. Khẩu hiệu nổi tiếng : “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” được đề cập trong văn kiện 
nào? 

A. Tuyên ngôn Độc lập.   B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. 

C. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ. D. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 



Câu 7. Trong cuộc cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII, hình thức chính quyền đã thông 
qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) và bản Hiến pháp (1791) đó là 

A. Nền quân chủ lập hiến.   B. Nền cộng hòa thứ nhất. 

C. Nền chuyên chính Gia cô banh.  D. Chế độ Đốc chính. 

Câu 8. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng hoạt động của phái Girôngđanh 
trong cách mạng Pháp? 

A. Bầu quốc hội mới theo chế độ phổ thông đầu phiếu. 

B. Đưa cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao. 

C. Xử tử vua Lui XVI. 

D. Thiết lập nền cộng hòa thứ nhất. 

Câu 9. Cách mạng Pháp đã đạt tới đỉnh cao dưới thời kì lãnh đạo của 

A. Phái Lập hiến.     B. Phái Girôngđanh. 

C. Phái GiaCôbanh.    D. Nền Đốc chính.  

Câu 10. Cuộc cách mạng tư sản được Lênin đánh giá là “Đại cách mạng” đó là 

A. Cách mạng tư sản Anh.   B. Cách mạng tư sản Pháp. 

C. Cách mạng Hà Lan.    D. Cách mạng Tháng Mười Nga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


