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 It was the result of a series of social, political and
intellectual transformations in American society.
 The 13 colonies wanted to break free from the British
Empire in the 18th century.
 The colonies refused to send their raw materials to the
factories in England and pay taxes on all the products
which were sent back.
 The first political protest against the policy of the
British government was in Boston.
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A group of Americans dressed as Indians climbed onto an English ship in
Boston Harbor and threw all the tea into the water.
It was a small event but also the rebellion. The English shut the harbor 5
and sent the army to the colonies. The war started in 1775.

It began as a war between the
Kingdom of Great Britain and the
thirteen colonies in America.
It was the political result of the
American Revolution.
George
Washington
The commander of
American Army.
The first American
president

France, Spain and the Dutch
Republic all secretly provided
supplies and weapons to the
Americans.

George III
British King

England officially surrendered in 1783.
The colonies became the United States of America in 1789.
George Washington was voted as the first American president in 1789.
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How many colonies formed the first United States?
Why did the colonies want to break free?
Describe the first political protest against the policy of
the British government.
Who was the commander of American Army?
Who became the first American president?
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