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BÀI 23 

1.Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất ĐN cuối TK XVIII  

- Giữa TK XVIII, chế độ pk ở Đàng ngoài khủng hoảng sâu sắc. phong trào nông dân bung lền mạnh mẽ 

trong 10 năm, sau đó bị đàn áp. 

- Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn xưng vương,thành lập triều đình riêng. Nhân dân cũng rất cực kh. Phong 

trào nông dan bùng nổ. 

- Năm 1771 k/nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định), do 3 anh em Ng~ Nhạc, Ng~ Huệ, Ng~ 

Lữ lãnh đạo. 

- Sau nhiều năm chiến đáu kiên cường, k/n đã đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, làm chủ phần đất Đàng 

Trong từ Quảng Bình trở vào 

- Từ năm 1786 – 1788 nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn Lê – Trịnh, thóng nhất đất nước. 

2. Các cuộc kháng chiến ở cuối TK XVIII 

a) Kháng chiến chống quân Xiêm (1785) 

- Đầu những năm 80 của TK XVIII, chính quyền chúa Nguyễn bị lật đổ, Nguyễn Anhs sống sotd chạy 

sang Xiêm, cầu viện quân Xiêm. Vua Xiêm sai tướng đem 5 vạn quân tràn vào nước ta. 

- Sau khi chiếm gần một nữa đất Gia Định, chúng ra sức cướp phá, hoành hành và chuẩn bị tấn công quân 

Tây Sơn ở vùng đát còn lại. 

- Năm 1785 Nguyễn Huệ đã tổ chức đánh trận phục kích Rạch Gầm – Xoài Mút đánh tan quân Xiêm, 

Nguyễn Ánh phat chạy sang Xiêm. 

b) Kháng chiến chống quân Thanh (1789) 

- Sau khi bị quân Tây sơn đnha bại, Vua lê chiêu thống cho người sang Trung Quốc cầu viện quân Thanh, 

vua Thanh sai tướng đem 29 vạn quân kéo sang nước ta. 

- Năm 1788, ng~ huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệ là Quang Trung, chỉ huy quân tiến ra Bắc. 

- mùng 5 tết 1789, nghĩa quân TS giành chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi – Đống Đa,tiến vào Thăng 

Long, đánh bại hoàn toàn quân xâm lược. 

- P\trào nông dân TS đã bước đàu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đát nước và bảo vệ tổ quốc. 

3. Vương triều TS 

- 1778 Nguyễn Nhạc cưng hoàng đế, lập vương triều Tây Sơn 

-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (Quang trung) 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 hoàn hảo vs nhà Thanh, quan hệ vs Lào và chân lạp rất tốt đẹp 

- 1792 Quang Trung  qua đời  

- 1802 Nguyễn Ánh tấn công, các vương Triều Tây Sơn lần lượt sụp đổ 

4. Phân tích và đánh giá công lao của p\tr Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước 

- Phong trào TS lật đổ chính quyền họ nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm. 

+ Từ năm 1773 -1777, quân TS đánh chiếm Phủ Quy Nhơn, đánh chiếm Phú Xuân và đánh chiếm Gia 

Định. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ. 

+ Từ năm 1784-1785, Quân TS đánh bại quân xâm lược Xiêm vs chiến thắng tiêu bểu ở Rạch Gầm – Xoài 

Mút. 

- Phong trào TS lập đổ chính quyền họ Trinh. 

+ Giữa 1788, Nguyễn huệ cho quân đánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho quân TS. Chính 

quyền chúa Trịnh bị sụp 

+ Cùng vs việc tiêu diệt chính quyền học Nguyễn ở Đàng Trong, việc quân TS lật đổ chính quyền họ 

Trịnh ở Đang Ngoaifddax tạo ra những điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước. 

- Phong trào TS đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. 

Với chiến thắng Ngọc Hồi, Hà Hồi, Đống Đa quân TS đã đánh bại 29 vạn quân Thanh, giải phóng hoàn 

toàn đất nước. 

Như vậy, để thống nhất đất nước, quân TS không chỉ tiêu diệt học Ng~ ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng 

Ngoaifmaf còn đánh tan quân xâm lược ở Mạn Nam và quan xâm lược ở Mạn Bắc. Công lao to lớn của 

quân TS vùa thống nhất ĐN gắn vs giành độc lập cho dân tộc. 
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5. Đ

2
 và nguyên nhân thắng lợi của cuộc khàng chiến chống quân Thanh 

* Đặc điểm: 

- Vua Lê Chiêu Thống phản bội quyền lợi dân tộc, cầu cứu quân Thanh, Quang Trung lên ngôi Hoàng Đế 

tiến ra Bắc chống xâm lược bảo vệ độc lập DT. 

- Quân Tây Sơn phải rút lui khỏi kinh thành Thăng Long. 

Quân TS tiến quân thần tốc vùa đi vừa tuyển quân, chiến dấu quyết liệt và giành thắng lợi vang dội ở trần 

Ngọc hồi – Đóng Đa, đánh bại hoàn toàn quân xâm lược. 

* Nguyên nhân 

- Có sự chỉ huy tài tình của Quang Trung 

- Được nhân dân ủng hộ 

- Quân sĩ chiến đáu quyết liệt 

6. Em hiểu j` về ng huệ-quang trung và đánh giá vai trò của ông trong 2 cuộc k/chiến chong Xiêm 

thanh 

*Nguyễn huệ - Quang Trung 

- Nguyễn huệ tên thật là Hồ thơm, sinh năm Quý Dậu (1753). Nguyễn huệ là trụ cột của nghĩa quân TS, đã 

đóng góp công lao to lớn trong sự nghiệp thông nhất ĐN và giải phóng DT 

- Ngày 22/12/1788, NGuyễn Huệ xuất quân tiến ra Bắc để tiêu diêt quân xâm lược Thanh. Chiều ý các 

tướng và để sáng tỏ danh nghĩa vs cả nc’, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế niên hiệu Quang Trung 

* Đánh giá 

 - Có công lao to lớn trong công cuộc đập tan chúa Nguyexn ở Đàng TRong và đánh bại quân xaamluowcj 

xiêm 

- Có công to lớn trong việc đem quân ra bawcslaatj nhào chúa Trịnh chuyên quyền, tôn phò nhà Lê và 

đánh bại quân xl nhà Trịnh 

- biết sdụng NT chỉ huy quân sự trong từng cuộc khàng chiến cụ thể. 

Như vậy, NH_QT vùa có công lao to lớn trong việc đánh bại các thế lực pk Đàng Trong, Đàng Ngoài để 

thống nhất ĐN vưà có công trong việc đnáh bại quân xl Xiêm, Thanh để bảo vệ nền đọc lập DT. Từ 1 thủ 

lĩnh nông dân kiệt suất,QT trở thành vị anh hùng DT vĩ đại 

BÀI 29 

1. Cách mạng Hà Lan 

a) Đđ tình hình Nê- đéc-lan trc cm 

* Về KT 

- Dầu tk XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng KT pt nhất Châu Âu: 

+ Nhiều tp, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng như U – trếch, Am-xtéc-đam... 

+ Nhiều ngaanfhangf được thành lập và đóng vai trò quan trọng trong pt KT. 

* Về XH: Cùng vs sự phát triển công thương nghiệp, giai cấp tư san Nê-đéc-lan sớm hình thành,ngày càng 

có thế lực về KT, nhưng bị cản trở bởi acshthoongs trị của thwucj dân TBN 

* Về tư tưởng: Ảnh hưởng của làn sóng cải cách tôn giáo đang lan rộng khắp châu Âu, Nê-đéc-lan cũng là 

địa bàn thuận lợi cho tư tưởng tôn giáo của Can-vanh phát triển. 

- Vương quốc TBN tăng cường kiểm soát và vơ vét của cải của nhân dânNê-đéc-lan, đồng thời dàn áp 

những người theo Tôn giáo. Đó là nguyên nhan cơ bản dẫn đén sự bùng nổ cm Nê-đéc-lan. 

b) Diễn biến 

Niên đại Sự kiện 

8/1566 

 8/1567 

 

4/1572 

4/11/1576 

23/1/1579 

1948 

- Nhân dân MB Nê-đéc-lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi 

- TBN đưa quân sang đàn áp khởi nghĩa nhưng không ngăn cản đc sự phản kháng của 

quần chúng 

- Quân khởi nghĩa giải phóng nhiều vùng rộng lớn 

- Quân đội TBN tấn công giết chết 8000 người, phá hủy 1 trung tâm thương mại. 

- hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tỉnh MB họp tuyên bố thành lập “các tỉnh Liên Hiệp”. 

- TBN chính thức công nhận nền độc lập của “ các tỉnh liên hiệp” 

c) Tính chất và ý nghĩa 

*Tính chất 

Cm tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cm tư san, bởi vì nó vừa 

chống bọn xl TBN vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Động lực cuat cm là đông đảo quần 
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chúng nhân dân. Lãnh đạo cm là giai cấp tư sản. Kết quả của cm: đánh đổ ách thống trị của TBN, giành 

độc lập DT, lập nên Nhà nước Cộng hòa 

*Ý nghĩa 

- là cuộc cm tư sản đầu tien trên TG 

-Mở đường cho chu nghĩa tư bản Hà Lan Phát triển. 

- Mở ra thời đại mới – bùng nổ các cuộc cm tư san 

d) Vì sao cuộc chiến tranh giải phóng DT Nê-đéc-lan có ý nghía như 1 cuộc cm tư sản đầu tiên TG 

- Sau khi cm thắng lợi, chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập và phát triển ở hà lan; các nghành sx dệt len, 

nhuộm, thủy tinh và chế tạo kính quang học đc đẩy mạnh; thương nghiệp phát triển; thành thị sầm uất trở 

thành trung tâm KT,chính trị, văn hóa của ĐN; các công ti thương mại vủa hà lan không chỉ mở rộng việc 

buôn bán vs nhieuf nước tren TG mà còn tiens hành xâm chiếm thuộc địa 

- Đây là cuộc cm nổ ra sớm nhất, thúc đẩy dự bùng nổ n` cuộc cm tư sản tiếp thep. Các cuộc cm tư sản sau 

này diễn ra dưới ánh sáng tư tưởng của cm hà lan 

- sau thắng lợi cuat cm, nàh nước tư sản đầu tiên trên Tg được thiếp lập,mở ra thời kì mới trong lịch sử 

cận đại, thời đại thắng lợi và xác lập phương thức sx TBCN trên phạm vi TG 

2. Cm tư sản Anh 

a) Tình hình ANh trước cm 

Đầu TK XVII, nước Anh đã xuất hiện tiền đề của cuộc cm tư san 

- Về KT: 

+ Nông nghiệp: Sự xâm nhập của CNTB vào trong nông nghiệp 

+ TCN: công trường thủ công chiếm ưu thế so vs phường hội 

+ Thương nghiệp: Việc buôn bán len dạ đã đem lại lợi nhuận kết sù cho chủ tư sản. 

-Về chính trị: Chế độ chuyên chế phản động đứng đầu là Sắc-lơ I dựa vào quý tộc, thực hiện nhiều chính 

sách cản trở dự phát triển của KT TBCN và sự làm giàu của tư sản, quý tộc mới 

- Về XH: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới 

b)Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa 

*Nguyên nhân 

- Đầu TK XVII, Anh là nước có nền Kt phát triển mạnh nhất châu Âu nhờ sự phát triển mạnh mẽ của 

ngoại thương, chủ yếu là bán lan dạ và buôn nô lệ da đen. 

- Địa chủ quý tọc, chuyễn hướng kinh doanh theo lối TBCN; dần dần tư sản hóa và trở thành tầng lớp quý 

tộc mới. 

- Sự xâm nhập của CNTB vào trong nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ. 

- mâu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thế lucjwpk phản động trở nên gay gắt 

*Diễn biến: 

Giai đoạn Niên đại Sự kiện 

Giai đoạn 1 

1642 – 1648 

 

 

 

 

Giai đoạn 2 

1649 - 1688 

-Năm 1640 

-1/1642 

-22/8/1642 

-14/6/1/45 

-Mùa xuân 1648 

 

-30/1/1649 

-1652 

 

-3/9/1658 

-1660 

-11/1688 

-Vua Sắc-lơ I triệu tập quốc hội, mầm móng cuộc nội chiến xuất hiện 

-Sắc-lơ I chạy lên miền Bắc chuẩn bị lực lượng  

- Sắc-lơ I tuyên chiến vs quốc hội – nội chiến bắt đầu 

- Quân đội nhà vua thất bại, Sắc-lơ I bị bắt 

- Sắc-lơ I tiếp tục chiến tranh chống quốc hội nhưng bị thất bại – nội 

chiến kết thúc. 

- Sắc-lơ I bị xử tử; nước Anh trở thành cộng hòa 

- Ô.Crôm-oen trở thành Bảo hộ công; chế độ độc tài quân sự được 

thiết lập 

- Ô.crôm-oen chết 

- Con Sắc-lơ I và Sắc-lơ III lên ngôi vua 

- V.Ô-ran-giơ cùng 12.000 quân đổ bộ vào Anh, chế độ quân chủ lập 

hiến được xác lập. 

 

*Kết quả, ý nghĩa 

- Lật đổ chế độ pk, mở đường cho CNTB ở Anh phát triển. 

- Mở ra thời kì quá độ tuef chế dộ pk dang chế độ tư bản 

BÀI 31 
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1. Tình hình KT ,chính trị, XH trước cm 

*Kinh tế: 

- Pháp vẫn là 1 nước nông nghiệp. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu, năng suất thu hoạch 

rất thấp. 

- Đời sống nông dân ngày càng khốn quẫn bởi sự bóc lột đến cùng cực của lãnh chúa pk và Giáo hội. Nạn 

đói thường xuyên xảy ra. 

- Vong thương nghiệp Pháp thời kì này đã phát triển, tập trung ở các vung ven Địa Trung Hải và Đại Tây 

Dương. 

- Ngoại thương cũng có những bước tiến mớ, các công ti thương mại Pháp buôn bán vs nhiều ns’ ở Châu 

Âu và phương Đông. 

* Chính trị: Nước Pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Lu-I XVI. Nhà vua và 

hoàng hậu sống xa hoa,lãng phí.Chế đọ quân chủ chuyển chế trở thành vật cản đối vs sự phát triển của nc 

Pháp. 

* Xã hội: Chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3. 

Như vậy.đến cuối thê kỉ XVIII,do mâu thuẫn về quyền lợi KT và đại vị chính trị giữa Đẳng cấp thứ 3 vs 

Đẳng cấp Tăng lữ, quý tộc, nước Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng XH sâu sắc, báo hiệu 1 cuộc cm đang 

đến gần. 

2. Tiến trình cm 

a) Cm bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến 

- 5/5/1789, vua Lu – I XVI triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung điện Vác-xai nhưng bị đẳng cấp thứ 3 

phản đối 

- Ngày 14/7/1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cm Pháp 

- Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp nơi, chính quyền của tư sản tài chính được thiết lập(Quốc hội lập 

hiến) 

- Cuối tháng 8/1789, Quốc hội lập hiến thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 

- Tiếp đó quốc hội lập hiến bàn hành chính sách khuyến khích chông thương nghiệp phát triển  

- tháng 9-1791, thông qua hiến pháp, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ 

lập hiến. 

- Vua pháp tìm cách chống phá cm, khôi phục lại chế độ pk 

- 4/1792, chiến tranh giữa pháp vs liên minh pk Áo- Phổ bùng nổ 

-11/7/1792 Quốc hội tuyên bố TBCNổ quốc lâm nguy, quần chúng đã đồng loạt tự vũ trang bảo vệ ĐN 

b) Tư sản công thương cầm quyền. Nê-đéc-lanền cộng hòa được thành lập 

- Ngày 10/8/1792, quần chúng pa-ri nổi dậy, tấn công hoàng cung, bắt giam vua và hoàng hậu. Chính 

quyền chuyển sang tay tư sản chông thương được gọi là phái Gi-rông-đanh 

- ngày 21/9, Quốc hội tuyên bố lập nền cộng hòa thứ nhất, xử tử vua. 

-Đầu năm 1793,nước pháp đứng trước khó khăn mới 

+Trong nước: Bộn phản động nổi dậy; đời sống nhân dân khó khăn 

+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu âu đe dọa cm 

- Ngayd 31/5/1793, quần chúng p-ri nổi dậy, lất đổ phai Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-

cô-banh(2/6). 

c) Nền chuyên chính Gia-cô-banh – Đỉnh cao cuả cm 

 - Chính quyền Gia-cô-banh được thiết lập trong bối cảnh nước pháp bị đe dọa nghiêm trọng: 

+ Trong nước: Bọn phản cm luôn quấy rối, đ/s nhân dân ngày càng khó khăn. 

+ Ngoài mặt trận: Sự thất bại của quân Pháp đã tạo đà cho quân đồng minh pk tràn vào nước pháp, quyết 

tâm “bóp chết” nền cộng hòa. 

- trước những khó khăn, nhử thách nghiêm trọng, chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp 

thời, hiệu quả. 

+ Giải quyết ruộng đắt cho nhân dân, tiền lương cho công nhân 

+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ 

+ Ban hành lệnh” tổng động viên” 

+Xóa nạn đầu cơ tích trữ… 

- Tháng 6/1793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi 

- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, đưa cm đến đỉnh cao. 
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- Trong lúc cm đang lên, mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phai Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 

27/7/1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cm Pháp thoái trào 

d) Thời kì thoái trào 

- Sau cuộc đảo chính 27/7/1794, chính quyền thuộc phái tư sản mới giàu lên trong chiến tranh, nhiều 

thành quả cm bị thủ tiêu. 

- Tháng 11/1799, Na-pô-lê-ông, Bô-na-pác làm cuộc đảo chính chấm dứt chế độ Độc chính, nền độc tài 

quân sự được thiết lập. 

- Năm 1804,Na-pô-lê-ông lên ngôi hoàng đế, thành lập đế chế thứ nhất. 

- Năm1815,chế đệ quân chủ ở pháp được phục hồi 

3. Ý nghĩa lịch sử của cm P cuối TK XVIII 
- Là cuộc cm dân chủ tư san điển hình 

+ Lật đổ chế độ pk cùng vs những tàn dư của nó 

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công dân) 

+ Hình thành thị trường dân tọc thống nhất mở đường cho lực lượng tư bản chủ nghĩa ở pháp phát triển 

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát triển của cm 

- Mở ra thời đại t/lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vị thế giới. 

Sơ đồ minh họa tiên trình cách mạng tư sản Pháp 

 

 

 

 

 

 1793-1974 

 

 

 

9.1792-6.1799 

 

 

 

7.1789-8.1792 

4. Cách mạng tư sản pháp 1789 bùng nổ trong hoàn cảnh nào? 

- Từ những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ pk Pháp ngày càng trở nên gay gắt. 

- Sự khủng hoảng trầm trọng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-I XVI phải triệu tạp hội nghị 3 đẳng cấp 

ngày 5/5/1789 tại cung điệnVéc-xai để đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thêm thuế mới. 

- Bất bình trước hành động của nhà vua, ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân đã tự vũ tang, tấn công các 

trụ sở, các cơ quan quan trọng của tp và chiếm ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ pk chuyên chế. Cm 

đac bùng nổ ở pháp 

5. Lập niên biểu diên biến cm qua các giai doẹn. TBCNại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh 

là đỉnh cao của cm tư san Pháp 

Các giai đoạn Những sự kiên quan trọng 

Từ 14/7/1789 đến 10/8/1792 

Cách mạng bùng nổ và phát 

triển  

Khời ngĩa cảu nhân dân Pa-ri phá ngục Ba-xti, lật đổ chế độ quân chủ 

chuyên chế. 8/1789 thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Cách 

mạng lan rông khắp nước 

Từ 10/8/1792 đến 2/6/1793 

Cách mạng tiếp tục phát 

triển  

Khởi nghĩa của nhân dân pa-ri; nền quân chủ lập hiến bị lật đổ, thiết lập 

nền cộng hòa. Vua Lu-I XVI bị tử hình. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ 

cm  

Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794 

Đỉnh cao của cm 

Nhân dân pa-ri khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh. Xóa bỏ mọi đặc 

quyền của pk. Đẩy lùi được nạn ngoại xâm 

27/7/1794 đến 9/11/1799 

Thoái trào cm 

Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ 

Đảo chính của Na-pô-lê-ông,chế độ độc tài quân sự thiết lập 

* Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cm tư sản Pháp 

Cộng hòa quân 

chủ Lập hiến 

Chuyên chính dân 

chủ Gia-cô-banh 

Nền cộng hòa   

Gi-rông-đanh 
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-Phái Gia-cô-banh quan tâm giải quyết vấn đề ruộng đất – đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân; qua 

đó, động viên họ tham gia cm chông thù trong, giặc ngoài 

- 6/1793, Hiến pháp mới được thông qua,tuyên bố Pháp là nước cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi 

và mọi sự bất bình đẳngvề đẳng cấp bị xóa bỏ. 

- 23/8/1793, Quốc hội thông qua sắc lênh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sực mạnh của nhân 

dân cả nuocs chống thù trong, giặc ngoài ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩmđể chống 

nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân. 

Nhờ vậy, Phái Gia-cô-banh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới.Cm 

Pháp đạt đến đỉnh cao. 

 

 

BÀI 32 

1. Cánh mạng công nghiệp ở Anh 

- Anh là nước đầu tiên tiến hành cm công nghiệp: 

+CM nổ ra sớm, chính quyền thuộc về giai cấp tư sản. 

+ Có ĐK thuận lợi để đảy mạnh sx: tư ban, nhân công và kĩ thuât. 

+ Có hệ thống thuộc địa lớn. 

- Cm công nghiệp ở Anh bắt đàu từ những anwm 60 của thế kỉ XIX và kết thức vào những năm 40 của TK 

XX 

- Những phát minh thuộc lĩnh vực máy móc: 

+ 1764: Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni 

+ 1769, Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. 

+ 1779, Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn. 

+ 1785, Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sực nước, năng suất tăng 40 lần 

+1784, Giêm oát phát minh ra máy hơi nước và đưa vào suwe dụng 

- Luyện kim: Năm 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc luyện gang thép,năm 1784 lò luyện gang 

đầu tiên được xây dựng 

- Giao thông vận tải: Năm 1814 Xta-phei-xơn chế tạo thành công đầu xe lửa. 

- Giữa TK XIX Anh trở thành “công xưởng thế giới” 

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức 

a) Pháp 

- Từ những năm 30 của TK XIX, cm CN bắt đầu diễn ra và phát triển mạnh trong những năm 1850-1870 

- Tác động về KT-XH 

+ Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ hai thế giới 

+ Bộ mặt Pa-ri và các tp khác thay đỗi rõ rệt 

b) Đức 

- CM CN diễn ra vào những năm 40 của TK XIX vs tốc độ nhanh kỉ lục 

- Trong NN: Máy móc cũng thâm nhập và đưa vào sdụng nhiều: máy cáy, bừa, máy gặt, s dụng phân bón 

- Đặc điểm cm CN ở Đức: diễn ra vs tốc độ phát triển nhanh đạt kỉ lục 

3. Hệ quả của cm CN 

- Về Kinh tế 

+ Thay đổi bộ mặt các nước tư bản: Nhiều trung tâm CN mới và thành thị đông dân ra đời 

+ Lam chuyễn biến nền sx nhỏ thủ công sang sx lớn bằng máy móc, nâng cao năng suất lao động, làm ra 

khối lượng sản phẩm lớn cho XH 

+ Đưa các nước có nền KINH Tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp phát triển 

- Về xã hội 

+ Hình thành 2 giai cấp mới là tư sản CN và vô sản Cn 

+ Tư sản CN nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị 

+ Vô sản CN làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giưa vô sản và với tư sản 
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