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Bài 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917
– 1921)

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
thực hiện các yêu cầu.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Dựa vào SGK, đọc để khái quát tình hình kinh tế - chính
trị - xã hội ở Nga.
- Đánh dấu được những từ khóa trong tâm trong từng lĩnh
vực.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng
Mười:
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917
HS cần xác định được:
+ Thời gian diễn ra
+ Lãnh đạo
+ Lực lượng tham gia
+ Kết quả
+ Tính chất
b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
Nguyên nhân vì sao cách mạng bùng nổ.
Tiến trình cách mạng diễn ra như thế nào?

Tính chất của cuộc cách mạng
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền
Xô viết
Đọc thêm
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
Xác định ý nghĩa đối với nước Nga
Ý nghĩa của cách mạng với thế giới
Cách mạng tháng mười Nga có ảnh hưởng đến Việt Nam
hay không?
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh
giá quá trình tự học.

Nhận biết
1. Hoàn thành các câu hỏi sau
Câu 1. Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng
đầu nước Nga là
A. Nga hoàng Nicôlai I
B. Nga hoàng Nicôlai II
C. Nga hoàng Alếchxanđra III
D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích
Câu 2. Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư
bản ở Nga đầu thế kỉ XX là
A. làn sóng phản đối của nhân dân lan rộng
B. chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ
C. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân
D. sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong
kiến
Câu 3. Thái độ của các tầng lớp nhân dân Nga khi Nga
hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra
sao?
A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ
B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng
C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách
D. Biểu tình đòi Nga hoàng phải nhường ngôi
Câu 4. “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc
đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?
A. Cách mạng 1905 – 1907
B. Cách mạng tháng Hai năm 1917
C. Cách mạng tháng Mười năm 1917
D. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết
Câu 5. Kết quả lớn nhất mà Cách mạng tháng Hai năm
1917 ở Nga giành được là
A. quân cách mạng đã chiếm được các công sở
B. chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ

C. bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng
D. thành lập chính quyền cách mạng của giai cấp VS
Câu 6. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách
mạng tháng Hai năm 1917 là
A. tình hình chính trị, xã hội ổn định
B. các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá
C. tình trạng hai chính quyền song song tồn tại
D. nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới
Câu 7. Chính đảng lãnh đạo Cách mạng tháng Mười
Nga năm 1917 là
A. Đảng Mensêvích
B. Đảng Bônsêvích
C. Đảng Xã hội dân chủ
D. Đảng Thống nhất công nhân
Câu 8. Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười
Nga năm 1917 là
A. nông dân
B. công nhân
C. tiểu tư sản
D. đội Cận vệ đỏ
Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch
sử nước Nga đầu năm 1918?
A. Toàn bộ Chính phủ lâm thời tư sản bị bắt
B. Lênin từ Phần Lan trở về nước
C. CM tháng Mười Nga giành thắng lợi trên cả nước
D. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva
Câu 10. Người cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí
luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong
D. Nguyễn Văn Cừ
2. So sánh cách mạng tháng 2 với cách mạng tháng 10
ở Nga năm 1917

Bài 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ
CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
Về chính trị:
+ Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.
+ Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh
tế xã hội nghiêm trọng.
Về kinh tế:

+ Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp
đình đốn.
Về xã hội:
+ Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
+ Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917
- Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơrô-gơ-rát.
- Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.
- Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích
- Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.
- Kết quả:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.
+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập.
+ Giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.
- Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
- Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song: Chính phủ lâm thời (tư
sản) và Xô viết đại biểu (vô sản).
b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
- Sau Cách mạng tháng 2, Nga tồn tại 2 chính quyền song song nên cục diện không thể kéo
dài.
- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ
cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm
thời).
- Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp
lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
- Đêm 24/10 /1917, khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát. Chính phủ lâm thời
bị lật đổ.

- Đến đầu 1918, cuộc cách mạng thắng lợi trên phạm vi cả nước cùng sự thành lập Chính
quyền Xô viết các cấp từ trung ương đến địa phương.
* Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết
Đọc thêm
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
- Với nước Nga.
+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân
lao động.
+ Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Với thế giới:
+ Làm thay đổi cục diện thế giới.
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
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