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I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
- Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
- Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.
- Sự xâm lược của CNTB và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực
dân.
- Bảng thống kê thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản:
Nguyên nhân, động
lực và lãnh đạo

Các cuộc cách
mạng tư sản
CMTS Hà Lan

-

- Nguyên nhân:
+ Sâu xa: mâu thuẫn
CMTS Anh
giữa lực lượng sản
xuất TBCN với quan
Chiến tranh giành hệ sản xuất phong
độc lập ở Bắc Mĩ
kiến ngày càng sâu
sắc.
CMTS Pháp
+ Trực tiếp: tùy tình
Cuộc vận động hình từng nước.
- - Động lực: Quần
thống nhất Đức và
chúng nhân dân.
Italia
- - Lãnh đạo: Giai cấp
tư sản hoặc quí tộc tư
Nội chiến ở Mĩ
sản hóa.
Cải cách Minh Trị
Cách mạng Tân Hợi

Hình thức
Chiến tranh GPDT
Nội chiến cách mạng
Chiến tranh GPDT
Cách mạng tư sản
Vận động thống nhất
đất nước
Nội chiến
Cải cách tư sản
Cách mạng tư sản

Tính chất –
ý nghĩa
Là các cuộc
cách mạng tư
sản dưới nhiều
hình thức khác
nhau, xóa bỏ
chế độ phong
kiến hoặc quan
hệ sản xuất
phong kiến ở
mức độ nhất
định, mở đường
cho quan hệ sản
xuất tư bản chủ
nghĩa phát triển,
xác lập chủ
nghĩa tư bản.

II. NHẬN THỨC ĐÚNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU.
- Thứ nhất, bản chất các cuộc cách mạng tư sản là giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản
xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - TBCN nhằm tạo điều kiện cho CNTB
phát triển.
- Thứ hai, cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, CNTB từ tự do cạnh tranh chuyển sang độc
quyền làm các mâu thuẫn vốn có và mới nảy sinh thêm trầm trọng.
- Thứ ba, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc dẫn đến sự phát triển
của phong trào công nhân, là cơ sở cho sự phát triển của CNXH khoa học.
- Thứ tư, CNĐQ tăng cường xâm chiếm thuộc địa, làm xuất hiện cuộc đấu tranh của nhân
dân các nước thuộc địa chống thực dân, đế quốc và phong kiến tay sai; đồng thời làm nảy
sinh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc, là nguyên nhân chính dẫn đến Chiến tranh thế giới
thứ nhất.

