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Ngày soạn: 12-08-2009   Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI   
Tiết : 01                           Chương I. CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH  
                                                                               (THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX) 
                                               Bài 1. NHẬT BẢN 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Hiểu rõ những cải cách tiến bộ của Thiên hoàng Minh Trị năm 1868. Thực chất đây là cuộc cách 
mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
-Thấy được chính sách xâm lược của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu tranh của 
giai cấp vô sản ở Nhật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.  

2. Kĩ năng  
- Nắm vững khái niệm “cải cách”, biết sử dụng bản đồ để trình bày các sự kiện liên quan đến bài 
học.  

3. Tư tưởng 
- Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những chính sách cải cách tiến bộ đối với sự phát triển của xã 
hội, đồng thời, giải thích được vì sao chiến tranh thường gắn liền với chủ nghĩa đế quốc.  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ về sự bành trướng của đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, bản đồ thế giới.  
- Tranh ảnh về nước Nhật đầu thế kỉ XX. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc trước bài mới. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học, đội ngũ cán bộ lớp.  
  2. Giới thiệu bộ môn (3’) Giới thiệu khái quát về chương trình Lịch sử lớp 11 và phương pháp 
học tập bộ môn.  
  3. Dạy - học bài mới (41’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trong khi hầu hết các nước ở châu Á 
trở thành thuộc địa và phụ thụôc của các nước tư bản phương Tây, thì Nhật Bản tiến hành cải 
cách Minh Trị đưa nước Nhật đi theo con đường của các nước phương Tây và nhanh chóng trở 
thành nước đế quốc chủ nghĩa duy nhất ở châu Á. Vì sao như vậy chúng ta tìm hiểu bài “Nhật 
Bản” sẽ rõ.  

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. NHẬT BẢN TỪ NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN TRƢỚC NĂM 1868 

15’ 

* Hoạt động 1: Thảo luận 
nhóm  
- GV sử dụng bản đồ thế 
giới thiệu vị trí Nhật Bản: là 
một quốc gia đảo ở phía 
Đông Bắc châu Á. 
 
- Nhóm 1: Hãy nêu tình 
hình kinh tế Nhật Bản vào 
nửa đầu thế kỉ XIX ?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Nhóm 1 cử đại diện trả lời:  
Về kinh tế 
  + Nông nghiệp phong kiến 
lạc hậu, địa chủ bóc lột nặng 
nề, mất mùa, đói kém liên 
tiếp 
  + Công nghiệp: kinh tế 
hàng hóa phát triển, công 

 
 
 
 
 
- Về kinh tế 
  + Nông nghiệp lạc hậu, 
tô thuế nặng nề, mất mùa, 
đói kém thường xuyên. 
  + Công nghiệp: kinh tế 
hàng hóa phát triển, công 
trường thủ công xuất hiện, 
kinh tế tư bản chủ nghĩa 
phát triển nhanh chóng.  
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- Nhóm 2: Hãy nêu tình 
hình xã hội Nhật Bản vào 
nửa đầu thế kỉ XIX ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhóm 3: Hãy nêu tình 
hình chính trị Nhật Bản 
vào nửa đầu thế kỉ XIX ?  
 
 
 
 
 
- Nhóm 4: Em có nhận xét 
gì về chế độ phong kiến 
Nhật Bản giữa thế kỉ XIX ? 
Các nước tư bản phương 
Tây đã có hành động như 
thế nào đối với Nhật Bản 
XIX ? Đối phó tình hình 
nói trên, chính quyền Nhật 
Bản đã có sự lựa chọn 
như thế nào ?  
 
 
 
 
 

trường thủ công xuất hiện, 
mầm móng kinh tế tư bản 
chủ nghĩa phát triển nhanh 
chóng.  
- Nhóm 2: Cử đại diện trả 
lời: 
  + Về xã hội 
Tầng lớp  tư sản công 
thương nghiệp hình thành 
và giàu có, song không có 
quyền lực chính trị. Giai cấp 
tư sản còn yếu không đủ 
sức xóa bỏ chế độ phong 
kiến; nông dân, thị dân bị 
bóc lột nặng nề. 
- Nhóm 3: Cử đại diện trả 
lời: 
  + Về chính trị: giữa thế kỉ 
XIX, Nhật Bản vẫn là quốc 
gia phong kiến. Thiên hoàng 
có vị trí tối cao nhưng quyền 
hành thực tế thuộc về 
Tướng quân.  
- Nhóm 4: Cử đại diện trả 
lời: 
  + Chế độ phong kiến Nhật 
Bản giữa thế kỉ XIX ở vào 
tình trạng khủng hoảng trầm 
trọng. 
  + Giữa lúc đó các nước tư  
bản phương Tây dùng áp 
lực quân sự đòi chính phủ 
Nhật Bản “mở cửa”.  
  + Nhật Bản phải lựa chọn:  
1- Tiếp tục con đường trì 
trệ.  
2- Cải cách, đưa Nhật Bản 
phát triển theo con đường 
của các nước tư bản 
phương Tây. 
-> Nhật Bản chọn cải cách,  
đưa Nhật Bản phát triển 
theo con đường của các 
nước tư bản phương Tây. 
 

 
 
 
 
 
- Về xã hội  
  + Tư sản công - thương 
nghiệp hình thành và giàu 
có, song không có quyền 
lực chính trị.  
  + Nông dân, thị dân bị 
bóc lột nặng nề.  
-> Mâu thuẫn giữa tư sản, 
thị dân, nông dân với chế 
độ phong kiến ngày càng 
gay gắt.  
 
 
- Về chính trị: nổi lên mâu 
thuẫn giữa Thiên hoàng 
và Tướng quân (Mạc 
phủ). 
 
 
 
 
-> Giữa lúc Nhật Bản 
khủng hoảng, suy yếu, 
các nước tư bản phương 
Tây dùng áp lực quân sự 
đòi chính phủ Nhật Bản 
“mở cửa”.  
-> Nhật Bản phải lựa chọn 
một trong hai con đường 
là bảo thủ duy trì chế độ 
phong kiến hoặc là duy 
tân, đưa Nhật Bản phát 
triển theo con đường của 
các nước tư bản phương 
Tây. 

II. CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ 

15’ 

- GV kể vài nét về Thiên 
hoàng Minh Trị và hướng 
dẫn hs quan sát hình 1 Tr.5 
- SGK: Thiên hoàng Minh 
Trị tên Mút-su-hi-tô, lên ngôi 
(11-1867) khi mới 15 tuổi, là 
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người thông minh, dũng 
cảm, chăm lo việc nước, có 
tư tưởng duy tân. Tháng 1-
1868, ra lệnh truất quyền 
Sô-gun xóa bỏ chế độ Mạc 
phủ, thành lập chính phủ 
mới, lấy hiệu Minh Trị, thực 
hiện cải cách.  
* Hoạt động 1: Cả lớp  
- Giáo viên cho hs đọc SGK 
và nêu các câu hỏi cho các 
em suy nghĩ:  
+ Hãy nêu nội dung cải 
cách về chính trị, kinh tế, 
quân sự, văn hóa - giáo 
dục và phân tích ý nghĩa  
của nó ?                (HS TB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV đặt vấn đề: Căn cứ 
vào nội dung em hãy rút 
ra tính chất, ý nghĩa của 
cuộc cải cách Minh Trị ? 
                           (HS Khá) 
- GV gợi mở cho HS trả lời. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS dựa vào SGK để trả lời 
được các ý:  
 + HS1:  
    Về chính trị: thủ tiêu chế 
độ Mạc phủ, thành lập chính 
phủ mới, thực hiện quyền 
bình đẳng giữa các công 
dân...  
  + HS2:  
    Về kinh tế: thống nhất tiền 
tệ; thống nhất thị trường; 
xóa bỏ độc quyền ruộng đất 
của phong kiến; tăng cường 
phát triển kinh tế tư bản chủ 
nghĩa ở nông thôn; xây 
dựng cơ sở hạ tầng...  
  + HS3:  
    Về quân sự: tổ chức quân 
đội và huấn luyện kiểu 
phương Tây; chế độ nghĩa 
vụ quân sự; phát triển công 
nghiệp đóng tàu chiến, sản 
xuất vũ khí, đạn dược, mời 
chuyên gia quân sự nước 
ngoài...  
  + HS 4:  
Về văn hóa - giáo dục: giáo 
dục bắt buộc, chú trọng 
giảng day nội dung KH-KT; 
cử học sinh giỏi đi du học.   
 
- HS trả lời: 
  + Mục đích của cải cách là 
nhằm đưa nước Nhật thoát 
khỏi tình trạng phong kiến 
lạc hậu, phát triển đất nước 
theo hướng tư bản chủ 
nghĩa. Vì vậy  cải cách 
mang tính chất là cuộc cách 
mạng tư sản, nó có ý nghĩa 
mở đường cho CNTB phát 
triển ở Nhật.  
- HS giải đáp theo nội dung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nội dung   
 
 
 
 
  + Về chính trị: thủ tiêu 
chế độ Mạc phủ, thành lập 
chính phủ mới, thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các 
công dân.  
 
 
 
 
  +Về kinh tế: thống nhất 
tiền tệ, thị trường; xóa bỏ 
độc quyền ruộng đất của 
phong kiến; tăng cường 
phát triển kinh tế tư bản 
chủ nghĩa ở nông thôn; 
xây dựng cơ sở hạ tầng...  
 
  +Về quân sự: Quân đội 
tổ chức và huấn luyện 
kiểu phương Tây; chú 
trọng đóng tàu chiến, sản 
xuất vũ khí, đạn dược. 
 
  +Về văn hóa - giáo dục: 
giáo dục bắt buộc, chú 
trọng giảng dạy nội dung 
KH-KT; cử học sinh giỏi đi 
du học.   
 
* Tính chất, ý nghĩa: Cuộc 
cải cách Minh Trị mang 
tính chất là cuộc CMTS, 
mở đường cho chủ nghĩa 
tư bản phát triển. 
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- GV đặt vấn đề: So với yêu 
cầu đặt ra, cuộc cải cách 
Minh Trị còn những hạn 
chế nào ?         (HS Khá- G) 
 
 

sau:  
-Thế lực phong kiến còn 
mạnh trong đời sống kinh tế, 
chính trị. 
- Vai trò quần chúng bị phai 
mờ, nông dân chưa được 
chia ruộng đất; các tầng lớp 
nhân dân lao động khác bị 
áp bức, bóc lột nặng nề.  

 
 
 
 
 
 
 

III. NHẬT BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 

8’ 

* Hoạt động 1: Cả lớp, cá 
nhân 
- GV nêu câu hỏi: 
 + Hãy nhắc lại những đặc 
điểm chung của CNĐQ ? 
                      (HS Yếu, TB) 
 
 
 
 
 
 
  + Nêu sự chuyển biến 
của Nhật Bản sau cải cách 
Minh Trị ?       (HS TB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV kết luận: Nhật Bản trở 
thành nước ĐQ. 

- HS trả lời:  
  + Hình thành các tổ chức 
đq 
  + TB ngân hàng kết hợp 
với TB công nghiệp tạo 
thành TB tài chính. 
  + Xuất khẩu tư bản. 
  + Đẩy mạnh xâm lược và 
tranh giành thuộc địa. 
  + Mâu thuẫn vốn có của 
CNTB càng trở nên sâu sắc.  
- HS dựa vào SGK để trả 
lời.  
  + Công nghiệp (nhất là 
công nghiệp nặng), đường 
sắt, ngoại thương, hàng hải 
có những chuyển biến quan 
trọng. Công nghiệp hóa dẫn 
đến sự tập trung trong công 
nghiệp, thương nghiệp và 
ngân hàng. Nhiều công ty 
độc quyền xuất hiện. 
  + Nhờ sức mạnh kinh tế, 
quân sự và chính trị, giới 
cầm quyền Nhật Bản đã thi 
hành chiến tranh xâm lược 
và bành trướng.  
  + Giai cấp thống trị Nhật 
bóc lột nhân dân lao động 
thậm tệ: công nhân làm việc 
mỗi ngày từ 12 đến 14 giờ, 
điều kiện tồi tệ, lương rất 
thấp dẫn tới nhiều cuộc đấu 
tranh của công nhân. 
 -> Chứng tỏ nước Nhật đã 
bắt đầu chuyển sang một 
giai đoạn phát triển mới - 
giai đoạn ĐQCN.  
 

- 30 năm cuối thế kỉ XIX, 
quá trình tập trung trong 
công nghiệp, thương 
nghiệp với ngân hàng đã 
đưa đến sự ra đời các 
công ty độc quyền, chi 
phối đời sống KT-CT ở 
Nhật Bản.  
   
 
- Nhật Bản tiến hành chiến 
tranh xâm lược và bành 
trướng: 
 + 1874, Nhật xâm lược 
Đài Loan. 
 + 1894-1895, chiến tranh 
với Trung Quốc. 
 + 1904-1905, chiến tranh 
với Nga.  
- Chính sách đối nội: giai 
cấp thống trị Nhật bóc lột 
nhân dân lao động thậm 
tệ, dẫn tới nhiều cuộc đấu 
tranh của công nhân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

3’ 1. Củng cố 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nhật Bản là nước phong kiến, song đã kịp thời thực hiện những cải cách nên không 
chỉ thoát khỏi số phận thụôc địa mà còn trở thành nước tư bản chủ nghĩa và tiến lên 
chủ nghĩa đế quốc.  
- Cuộc đấu tranh của các tầng lớp  nhân dân lao động, đặc biệt là công nhân ngày một 
lên cao. Sự phát triển của phong trào công nhân dẫn đến sự ra đời các tổ chức của 
công nhân, đặc biệt là chính đảng.  
2. Dặn dò 
- Làm bài tập SGK. 
- Đọc trước bài 2: Ấn Độ.  
  + Thực dân Anh xâm lược và thống trị Ấn Độ như thế nào, hậu quả chính sách thống 
trị của chúng ? 
  + Nhân dân Ấn Độ đã đấu tranh như thế nào ? Phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc cải cách Ấn Độ do ai lãnh đạo ?  
3. Bài tập: 
-  Tại sao trong cùng thời gian đó mà Trung Quốc cải cách thất bại, ở Việt Nam không 
diễn ra cải cách ? 
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Ngày soạn: 17-08-2009                                      

Tiết : 02                                                                     Bài 2. ẤN ĐỘ 
                                   
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Sự thống trị tàn bạo của thực dân Anh ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là nguyên nhân 
của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển mạnh. 
- Vai trò của giai cấp tư sản Ấn Độ, đặc biệt là Đảng Quốc đại trong phong trào giải phóng dân 
tộc. Tinh thần đấu tranh anh dũng của nông dân, công nhân và binh lính Ấn Độ chống thực dân 
Anh được thể hiện rõ nét qua các cuộc khởi nghĩa như khởi nghĩa Xi-pay...  
- Khái niệm “Châu Á thức tỉnh” và phong trào giải phóng dân tộc thời kì đế quốc chủ nghĩa.  

2. Kĩ năng  
- Biết sử dụng lược đồ Ấn Độ trình bày diễn biến các cuộc đấu tranh tiêu biểu. 

3. Tư tưởng 
- Bồi dưỡng cho học sinh lòng căm thù sự thống trị dã man, tàn bạo của thực dân Anh đối với 
nhân dân Ấn Độ. Biểu lộ sự thông cảm và lòng khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ 
chống chủ nghĩa đế quốc.  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.  
- Tranh ảnh về đất nước Ấn Độ cuối thế kỉ XIX - đầu thề kỉ XX.   
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (4’)  
- Câu hỏi: 

+ Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản ?  
+ Nêu những hạn chế của cuộc Duy tân Minh Trị.  

- Đáp án: 
+ Giải quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản, gạt bỏ những cản trở của chế độ 

phong kiến. 
+ Mở đường cho chủ nghỉa tư bản phát triển ở Nhật. 

  3. Dạy - học bài mới (40’) 
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- Giới thiệu bài mới (1’) Sử dụng lược đồ Ấn Độ giới thiệu qua về đất nước và lịch sử Ấn Độ khi 
bước vào thời cận đại như sau: “Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn và đông dân nằm ở phía Nam 
châu Á, có nền văn hóa lâu đời, là nơi phát sinh nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Giữa thế kỉ XIX, 
các nước phương Tây đã xâm nhập Ấn Độ. Qua bài giảng các em hiểu rõ: các nước tư bản 
phương Tây đã xâm chiếm Ấn Độ ra sao ? Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn 
Độ diễn ra như thế nào ? Đó cũng là nội dung cơ bản của bài học hôm nay”.  

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ẤN ĐỘ NỬA SAU THẾ KỈ XIX 

6’ 

- GV giới thiệu: Từ thế kỉ 
XVI, các nước phương 
Tây đã dòm ngó và từng 
bước xâm nhập vào thị 
trường Ấn Độ. Giữa thế kỉ 
XIX, thực dân Anh hoàn 
thành xâm lược và đặt ách 
cai trị ở Ấn Độ.  
* Hoạt động 1: Cả lớp 
- GV cho HS đọc dòng chữ 
nhỏ trong SGK và nêu câu 
hỏi: Em có suy nghĩ gì về 
tình hình Ấn Độ cuối thế 
kỉ  XIX ?              (HS TB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, kết luận.  
 
 
 
- GV nêu câu hỏi: Hậu quả 
của chính sách thống trị 
của thực dân Anh ?  (HS 
Khá). 
- GV có thể kết luận: sau 
hơn hai thế kỉ, thực dân 
Anh đã hoàn thành giai 
đoạn xâm lược Ấn Độ, 
biến Ấn Độ thành thuộc địa 
để vơ vét bóc lột và tiêu 
thụ hàng hóa.  
 

Hoạt động 1: Cá nhân  
 
 
- HS trả lời:  
  + Thực dân Anh biến Ấn Độ 
thành thuộc địa để vơ vét bóc 
lột và tiêu thụ hàng hóa, gây 
những nạn đói trầm trọng. 
  + Thi hành chính sách chính 
trị thâm độc như lợi dụng sự 
khác biệt đẳng cấp, tôn giáo 
và sự tồn tại của nhiều vương 
quốc để áp dụng chính sách 
chia để trị.  
  + Về văn hóa-giáo dục,  
chúng thi hành chính sách 
ngu dân, khuyến khích những 
tập quán lạc hậu và hủ tục 
thời cổ xưa ... 
-  HS trả lời:  
  + Thực dân Anh biến Ấn Độ 
thành thuộc địa để vơ vét bóc 
lột và tiêu thụ hàng hóa, gây 
những nạn đói trầm trọng. 
  + Thi hành chính sách chính 
trị thâm độc như lợi dụng sự 
khác biệt đẳng cấp, tôn giáo 
và sự tồn tại của nhiều vương 
quốc để áp dụng chính sách 
chia để trị.  
  + Về văn hóa-giáo dục, 
chúng thi hành chính sách 
ngu dân, khuyến khích những 
tập quán lạc hậu và hủ tục 
thời cổ xưa... 
 
- HS trả lời:  
 
  + Tình trạng bần cùng và 
chết đói của quần chúng 
nhân dân Ấn Độ. 
  + Thủ công nghiệp bị suy 

-  Đến giữa thế kỉ XIX, 
thực dân Anh đã hoàn 
thành xâm lược Ấn Độ và 
đặt ách cai trị.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chính sách cai trị 
  + Về kinh tế: thực dân 
Anh biến Ấn Độ thành 
thuộc địa để vơ vét bóc lột 
và tiêu thụ hàng hóa.  
 
 
 
  + Về chính trị: với chính 
sách chia để trị. 
 
 
 
 
 
  + Về văn hóa-giáo dục: 
tiến hành chính sách ngu 
dân, khuyến khích những 
tập quán lạc hậu, hủ tục...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Hậu quả:  



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

 
 
 
 
 
-> Phong trào đấu tranh 
của các tầng lớp nhân dân 
chống thực dân Anh, giải 
phóng dân tộc tất yếu phải 
nổ ra một cách quyết liệt. 

sụp. 
  + Nền văn minh lâu đời bị 
huỷ hoại. 
  + Sự xâm lược và thống trị 
của thực dân Anh đã chà đạp 
lên quyền dân tộc thiêng liêng 
của nhân dân Ấn Độ. 
-> Phong trào đấu tranh của 
các tầng lớp nhân dân chống 
thực dân Anh, giải phóng dân 
tộc tất yếu phải nổ ra một 
cách quyết liệt. 

  + Kinh tế giảm sút, nhân 
dân bị bần cùng và chết 
đói.  
  + Nền văn minh lâu đời 
bị phá hủy.  
-> Phong trào đấu tranh 
chống thực dân Anh để 
giải phóng dân tộc. 
 
 
 

2. CUỘC KHỞI NGHĨA XI-PAY (1857-1859) 

15’ 

- GV kết hợp dùng lược đồ 
trình bày những nét chính 
của cuộc khởi nghĩa.  
- GV nêu câu hỏi: Nguyên 
nhân của cuộc khởi 
nghĩa Xi-pay ?     (HS yếu, 
TB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nêu yêu cầu: HS đọc 
SGK và trả lời được:  
  +Thời gian, địa điểm 
bùng nổ cuộc khởi nghĩa. 
  +Sự phát triển, qui mô 
của cuộc khởi nghĩa. 
  + Lực lượng. 
  + Kết quả.  
- GV gọi HS tóm tắt và bổ 
sung thêm.   
 
- GV mô tả sự tàn bạo của 
thực dân Anh trong việc 
đàn áp nghĩa quân: nhiều 
nghĩa quân bị chúng trói 
vào họng đại bác, rồi bắn 
cho tan xương nát thịt.  
 
 
 
 

- Hoạt động 1: Cá nhân.  
 
- HS dựa vào SGK để trả lời:  
  + Nguyên nhân sâu xa: là do 
sự xâm lược và ách thống trị 
tàn ác của thực dân Anh ở 
đất nước Ấn Độ. 
+ Nguyên nhân trực tiếp: ngòi 
nổ của cuộc khởi nghĩa là sự 
bất mãn của binh lính Ấn Độ-
gọi là Xi-pay trong quân đội 
Anh. (Những binh lính người 
Ấn Độ bị sĩ quan người Anh 
đối xử tàn tệ. Tinh thần dân 
tộc và tín ngưỡng họ bị xúc 
phạm khi họ bắn đạn pháo 
phải dùng răng cắn vào giấy 
tẩm mỡ bò, mỡ lợn).  
 
 
 
 
 
- 1 HS trả lời.  
- HS khác bổ sung. 
  + 10-5-1857, một đơn vị Xi-
pay đóng ở Mi-rút, (cách Đê-li 
70 km, về phía Bắc) nổi dậy 
khởi nghĩa.  
  + Nghĩa quân được sự ủng 
hộ của đông đảo quần chúng 
nông dân, thợ thủ công, đã 
tiến về Đê-li.  
  + Cuộc khởi nghĩa đã mở 
rộng vùng giải phóng ra toàn 
miền Bắc, miền Trung Ấn Độ. 
  + Thực dân Anh bị đánh bất 
ngờ và tổn thất nặng nề phải 
tạm thời đình chỉ việc xâm 

 
- Nguyên nhân:  
   + Sâu xa: sự xâm lược 
và ách thống trị tàn ác của 
thực dân Anh ở đất nước 
Ấn Độ. 
 
 
  +Trực tiếp: sự bất mãn 
của binh lính An Độ-gọi là 
Xi-pay trong quân đội Anh.  
 
 
 
 
 
 
 
-Diễn biến:  
  + 10-05-1857, lính Xi-pay 
nổi dậy khởi nghĩa ở Mi-
rút. Nghĩa quân được 
đông đảo quần chúng 
nông dân, thợ thủ công 
ủng hộ. 
  + Cuộc khởi nghĩa đã 
mở rộng khắp miền Bắc 
và miền Trung Ấn Độ, kéo 
dài 2 năm. 
  + Lực lượng tham gia 
khởi nghĩa là binh lính và 
nông dân.  
  + Kết quả: cuộc khởi 
nghĩa bị đàn áp và thất 
bại. 
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- GV nêu câu hỏi: Tuy bị 
thất bại, cuộc khởi nghĩa 
Xi-pay có ý nghĩa gì ? 
(HS TB) 
 
 
 
 
 
- GV có thể giúp HS tự tìm 
hiểu Nguyên nhân thất 
bại của cuộc khởi nghĩa?                        
(HS khá ) 
 
- GV cho HS thấy được: 
cùng với sự xâm lược và 
thống trị của Anh, giai cấp 
tư sản Ấn Độ ra đời và 
phát triển khá mạnh. Đây 
là giai cấp tư sản dân tộc 
có mặt sớm nhất châu Á 
trên vũ đài chính trị. Thực 
dân Anh lo sợ phong trào 
công - nông rộng lớn nên 
tìm cách lôi kéo giai cấp tư 
sản Ấn Độ, cho phép giai 
cấp này được thành lập 
một chính đảng.  

lược các nước khác, tập 
trung quân về Ấn Độ và đưa 
thêm nhiều viện binh từ Anh 
sang, tìm mọi cách đàn áp. 
  + 1859, cuộc khởi nghĩa bị 
thất bại. 
 
- HS trả lời được các ý sau: 
  + Mặc dù bị đàn áp khốc liệt, 
cuộc khởi nghĩa Xi-pay tiêu 
biểu cho tinh thần bất khuất 
của nhân dân Ấn Độ.  
  + Mở đầu cho phong trào 
giải phóng dân tộc rộng lớn 
sau này.  
- HS có thể rút ra được: 
  + Nổ ra tự phát. 
  + Chưa có đường lối lãnh 
đạo. 
  + Sự đàn áp dã man của 
thực dân Anh. 
  + Phương thức tác chiến cố 
thủ, phòng ngự, chưa chủ 
động tấn công địch... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ý nghĩa:  
  + Cuộc khởi nghĩa tiêu 
biểu cho tinh thần bất 
khuất của nhân dâní Ấn 
Độ.  
  + Mở đầu cho phong trào 
giải phóng dân tộc rộng 
lớn sau này.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ĐẢNG QUỐC ĐẠI VÀ PHONG TRÀO DÂN TỘC (1885 - 1908) 

17’ 

- Hoạt động 1: Cá nhân. 
- GV nêu câu hỏi: Em hãy 
nêu sự thành lập và 
đường lối của Đảng 
Quốc đại trong 20 năm 
đầu (1885-1905) ?  (HS 
yếu, TB) 
 
 

   
- HS dựa vào SGK trình bày:  
  +1885, Đảng Quốc đại được 
thành lập.   
  + Trong 20 năm đầu (1885-
1905), những người lãnh tụ 
của Đảng Quốc đại đi theo 
đường lối ôn hòa, chống lại 
mọi hình thức đấu tranh bạo 

a. Đảng Quốc đại  
- Giai cấp tư sản Ấn Độ ra 
đời và phát triển khá 
nhanh. 1885, tư sản Ấn 
Độ thành lập Đảng Quốc 
đại. 
 
 
- Trong thời gian 1885-
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- GV phân tích thêm: 
  + Đường lối ôn hòa, 
chống lại mọi hình thức 
đấu tranh bạo lực, muốn 
dựa vào Anh để đem lại 
tiến bộ và văn minh cho Ấn 
Độ không triệt để, không 
kiên quyết sử dụng bạo lực 
quần chúng chống lại bạo 
lực của thực dân Anh. 
Nhưng đã nêu được khát 
khao dân tộc, đã lôi kéo 
được đông đảo nhân dân 
Ấn Độ.  
  + Trong Đảng Quốc đại 
xuất hiện phái Ti-lắc với 
đường lối cấp tiến, lôi kéo 
đông đảo quần chúng 
nhân dân đi theo. Tuy vậy 
cũng còn hạn chế, chưa 
gắn liền cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc với 
cuộc đấu tranh chống 
phong kiến.  
- GV bổ sung, kết luận: 
Thái độ cương quyết và 
những hoạt động CM tích 
cực của Tilắc đã đáp ứng 
được nguyện vọng đấu 
tranh của nhân dân -> Vì 
vậy, phong trào CM dâng 
lên mạnh mẽ.  
 
- GV dùng lược đồ để 
tường thuật về phong trào 
đấu tranh chống đạo luật 
chia cắt Bengan (1905) và 
cuộc tổng bãi công ở Bom-
bay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lực, muốn dựa vào Anh để 
đem lại tiến bộ và văn minh 
cho Ấn Độ.  
  + Trong quá trình đấu tranh, 
nội bộ Đảng Quốc đại đã có 
sự phân hóa. Một bộ phận 
theo đường lối cấp tiến, đại 
biểu là Ti-lắc, phản đối đường 
lối ôn hòa, đòi lật đổ ách 
thống trị thực dân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS cần nắm được: 6-1908, 
bọn thực dân bắt Ti-lắc và kết 
án 6 năm tù. Ông đã dũng 
cảm dùng toà án làm diễn 
đàn để tố cáo và lên án chủ 
nghĩa thực dân. Tin tức về vụ 
án Ti-lắc -> bùng lên một đợt 
đấu tranh mới trong cả nước. 
Những cuộc mít tinh và biểu 
tình diễn ra ở khắp nơi công 
nhân Bom-bay đã nổi dậy 
tổng bãi công.  
  +23-07-1909, công nhân 
Bom-bay với khẩu hiệu “Hãy 
trả lời mỗi năm tù của Ti-lắc 
bằng một ngày tổng bãi 
công”, tiến hành tổng bãi 
công với 10 vạn người tham 
gia.  
  + Mặc dù bị khủng bố dữ 
dội, song cuộc tổng bãi công 
đã kéo dài 6 ngày như dự 

1905, Đảng Quốc đại theo 
đường lối ôn hòa, chống 
hình thức đấu tranh bạo 
lực, dựa vào Anh để yêu 
cầu một số cải cách (?) 
 
- Trong quá trình đấu 
tranh, nội bộ Đảng Quốc 
đại đã có sự phân hóa 
thành 2 phái: ôn hòa và 
phái cực đoan ( kiên quyết 
chống thực dân Anh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Phong trào đấu tranh  
- Phong trào đấu tranh 
chống đạo luật chia cắt 
Bengan (1905). 
- Đỉnh cao là cuộc tổng bãi 
công ở Bombay (1908) 
kéo dài sáu ngày. 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- GV nêu câu hỏi: Tính 
chất - ý nghĩa của cao 
trào đấu tranh 1905-1908 
?                      (HS yếu) 
- GV bổ sung và kết luận: 
Cuộc đau tranh của công 
nhân Bom-bay (1908) là 
đỉnh cao nhất của phong 
trào giải phóng dân tộc ở 
AĐ trong những năm đầu 
thế kỉ XX. 

tính ban đầu.  
- HS trả lời các ý sau:  
  + Là cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc giành độc lập.  
  +Thể hiện tinh thần đấu 
tranh bất khuất của nhân dân 
Ấn Độ. 
  + Đánh dấu sự thức tỉnh của 
nhân dân Ấn Độ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tính chất: Là cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc 
giành độc lập. 
* Ý nghĩa: 
  - Thể hiện tinh thần đấu 
tranh bất khuất của nhân 
dân Ấn Độ. 
  - Đánh dấu sự thức tỉnh 
của nhân dân Ấn Độ, hòa 
chung vào trào lưu dân 
tộc của nhiều nước châu 
Á những năm đầu thế kỉ 
XX. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

4’ 

1. Củng cố 
- Thực dân Anh xâm lược và tiến hành chính sách thống trị rất tàn ác, gây nhiều hậu 
quả cho nhân dân Ấn Độ, trước hết là kìm hãm sự phát triển của đất nước và gây ra 
nạn đói khủng khiếp. 
- Cuối thế kỉ XIX đầu XX, phong trào đấu tranh ở Ấn Độ phát triển mạnh, ý thức độc lập 
dân tộc ngày càng thể hiện rõ nét, nhất là trong cao trào CM 1905 - 1908, chứng tỏ sự 
trưởng thành của CM Ấn Độ. Mặc dù thất bại nhưng là sự chuẩn bị cho cuộc đấu tranh 
về sau. 
2. Dặn dò 
- Học bài cũ, đọc bài mới, sưu tầm tư liệu hình ảnh về Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu 
thế kỉ XX. 
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.  
- Bài tập: So sánh phong trào cách mạng 1905 - 1908 với cuộc khới nghĩa Xi-pay ? ( lực 
lượng tham gia, lãnh đạo, đường lối, mục tiêu, kết quả)  (tham khảo BT trắc nghiệm và 
tự luận của Phan Ngọc Liên, tr. 182) 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ngày soạn: 27-08-2009                                     Bài 3.  TRUNG QUỐC 
Tiết : 03                                                         

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Nguyên nhân tại sao đất nước Trung Quốc rộng lớn trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong 
kiến.  
- Diễn biến và hoạt động của các phong trào đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Ý nghĩa lịch 
sử của các phong trào đó. 
- Các khái niệm “Nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, “Vận động Duy tân”.  

2. Kĩ năng  
- Giúp học sinh bước đầu biết đánh giá về trách nhiệm của triều đình phong kiến Mãn Thanh 
trong viêc để Trung Quốc rơi vào tay  các nước đế quốc, biết sử dụng lược đồ Trung Quốc để 
trình bày các sự kiện tiêu biểu của phong trào Nghĩa Hòa đoàn và Cách mạng Tân Hợi.  

3. Tư tưởng 
- Giúp HS có biểu lộ sự cảm thông, khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống 
đế quốc, đặc biệt là cuộc Cách mạng Tân Hợi. 
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II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Bản đồ Trung Quốc, lược đồ Cách mạng Tân Hợi, lược đồ “Phong trào Nghĩa Hòa đoàn”, tranh 
ảnh, tài liệu cần thiết phục vụ bài giảng.  
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Sự thành lập và vai trò của Đảng Quốc đại ở Ấn Độ.  
  + So sánh cao trào đấu tranh 1905-1908 với khởi nghĩa Xi-pay. Từ đó rút ra rính chất, ý nghĩa 
của cao trào.  
- Đáp án: 
* Sự thành lập và vai trò của Đảng Quốc đại ở Ấn Độ.  
   + Đảng Quốc đại thành lập năm 1885. 

+ Đảng Quốc đại là chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ. 
+ Đảng vươn lên nắm quyền lãnh đạo, tập hợp được nhân dân đấu tranh chống lại thực dân 

Anh. 
* So sánh cao trào đấu tranh 1905-1908 với khởi nghĩa Xi-pay. Từ đó rút ra rính chất, ý nghĩa của 
cao trào 
 

Sự kiện Lãnh đạo Lực lượng 
tham gia 

Mục tiêu Hình thức đấu 
tranh 

Kết quả 

Khởi nghĩa 
Xipay 

Những nhân 
vật tiến bộ 
trong giaic ấp 
phong kiến  

Binh lính 
Xipay và quần 
chúng nhân 
dân 

Chống thực 
dân Anh giành 
độc lập 

khởi nghĩa vũ 
trang 

thất bại 

Cao trào 
1905-1908 

Giai cấp tư 
sản 

Quần chúng 
nhân dân 
(Nông dân, 
công nhân, 
công chức...) 

Giành độc lập 
dân tộc 

Mít tinh, biểu 
tình, bãi công 

Thực dân Anh 
thu hồi đạo 
luật chia cắt 
Bengan 

 
  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Vào những năm cuối của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, châu Á có những biến 
đổi lớn, riêng Nhật Bản đã chuyển sang chủ nghĩa tư bản sau cải cách Minh Trị. Còn lại hầu hết 
các nước châu Á khác đều bị biến thành thuộc địa hoặc phụ thuộc. Trung Quốc-một nước lớn 
của châu Á song cũng không thoát khỏi số phận đó. Để hiểu được Trung Quốc đã bị các đế quốc 
xâm lược như thế nào và cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến, đế quốc ra 
sao, chúng ta cùng tìm hiểu bài: Trung Quốc.   

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƢỚC ĐẾ QUỐC XÂM LƢỢC 

10’ 

* Hoạt động 1: Cả lớp, cá 
nhân 
- GV nêu câu hỏi: bằng kiến 
thức đã học về một số nước 
châu Á liên hệ với Trung 
Quốc, em hãy nêu lên một 

 
 
 
 
- HS nhớ lại kiến thức cũ, 
suy nghĩ, liên hệ với thực 

a. Nguyên nhân  
 
- Thế kỉ XVIII đầu XIX, 
các nước tư bản 
phương Tây tăng cường 
xâm chiếm thị trường 
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số nguyên nhân Trung Quốc 
bị xâm lược ?  (HS TB, Khá) 
 
 
- GV gọi HS trả lời, nhận xét, 
bổ sung rút ra nguyên nhân.  
  
 
 
 
 
 
* Hoạt động 2: (Cả lớp, cá 
nhân)  
- GV thuyết trình: Trung Quốc 
đã tiếp xúc với các cường 
quốc phương Tây từ rất sớm 
(thế kỉ XVI), song chính sách 
buôn bán của thương nhân 
phương Tây không mang lại 
nhiều lợi lộc nên nhà Thanh 
đã đóng cửa biển. 1757, chỉ 
còn mở một cửa biển Quảng 
Châu với nhiều quy chế khắt 
khe. Về sau nhà Thanh đã 
thực hiện chính sách “bế quan 
tỏa cảng” không buôn bán với 
các nước phương Tây.  
- GV đặt vấn đề: Vậy các 
nước phương Tây dùng thủ 
đoạn gì để xâm lược, len 
chân vào thị trường Trung 
Quốc ? Làm thế nào để bắt 
Trung Quốc phải mở cửa ? 
                   (HS TB, Khá) 
 
 
 
- GV nhận xét và khẳng định 
lại.  
- GV yêu cầu HS đọc SGK để 
thấy được quá trình các đế 
quốc xâm lược Trung Quốc.  
- GV yêu cầu HS chú ý các 
nội dung: Nước nào đi đầu 
trong quá trình xâm lược ? 
Những nước nào đã tham 
gia xâu xé Trung Quốc ? 
(HS Yếu, TB) 
- GV trình bày thêm: đi đầu 
trong quá trình xâm lược 
Trung Quốc là thực dân Anh. 

tiễn TQ, kết hợp SGK để 
tìm ra câu trả lời.  
  + Thế kỉ XVIII đầu XIX các 
nước tư bản phương Tây 
tăng cường xâm lược thị 
trường thuộc địa, chúng 
hướng mục tiêu vào những 
nước phong kiến lạc hậu, 
khủng hoảng. 
  + Trung Quốc là một thị 
trường lớn, béo bở, chế độ 
phong kiến lạc hậu khủng 
hoảng -> đối tượng xâm 
lược của các nước đq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS suy nghĩ tìm câu trả 
lời:  
  + Từ thế kỉ XVIII, Cách 
mạng công nghiệp được 
tiến hành, yêu cầu mở rộng 
thị trường của các nước đế 
quốc Âu-Mĩ càng mạnh mẽ 
-> nên các nước đã dùng 
mọi thủ đoạn, tìm cách ép 
TQ phải mở cửa. 
 
 
- Gọi 1 HS đọc SGK, các 
em khác theo dõi SGK và 
suy nghĩ để trả lời: 
 
 
  + Đi đầu trong quá trình 
xâm lược Trung Quốc là 

thế giới  
- Trung Quốc là một thị 
trường lớn, béo bở, lúc 
này triều đại Mãn Thanh 
lạc hậu, khủng hoảng 
nên trở thành đối tượng 
xâm lược của nhiều đế 
quốc.  
 
 
 
 
 
 
b. Quá trình đế quốc 
xâm lược Trung Quốc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thế kỉ XVIII, các nước 
đế quốc dùng mọi thủ 
đoạn, tìm cách ép chính 
quyền Mãn Thanh phải 
mở cửa, cắt đất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đi đầu là thực dân Anh 
buộc nhà Thanh phải kí 
Hiệp ước Nam Kinh 
(1842) chấp nhận các 
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Lấy cớ triều đình Mãn Thanh 
tịch thu và đốt thuốc phiện, 
thực dân Anh đã tiến hành 
xâm lược Trung Quốc, chiến 
tranh thuốc phiện bùng nổ 
1840-1842, nhà Thanh thất 
bại phải kí Hiệp ước Nam 
Kinh chấp nhận các điều 
khoản theo yêu cầu của thực 
dân Anh.  
- GV yêu cầu HS đọc nội dung 
Hiệp ước Nam Kinh trong 
SGK, rút ra nhận xét. 
- GV bổ sung: Trung Quốc bồi 
thường chiến 21 triệu bảng 
Anh, phải cắt Hồng Kông cho 
Anh, phải mở 5 cửa biển là 
Quảng Châu, Phúc Châu, 
Ninh Ba, Hạ Môn, Thượng 
Hải. Anh được hưởng quyền 
lãnh sự tài phán ở Trung 
Quốc (tức quyền xét xử tội 
phạm Anh tại Trung Quốc). 
Đây là hiệp ước bất bình đẳng 
đầu tiên mà Trung Quốc phải 
ký với nước ngoài. Hiệp ước 
này mở đầu cho quá trình biến 
Trung Quốc từ một nước 
phong kiến độc lập trở thành 
một nước nửa thuộc địa, nửa 
phong kiến.  
- GV giải thích khái niệm nửa 
thuộc địa, nửa phong kiến: là 
chế độ một nước độc lập về 
chính trị, nhưng trên thực tế 
chịu ảnh hưởng, chi phối về 
kinh tế-chính trị của một hay 
nhiều nước đế quốc, không bị 
đặt dưới quyền thống trị trực 
tiếp của thực dân song chủ 
quyền dân tộc bị vi phạm, phải 
phụ thuộc nhiều vào đế quốc).  
- GV yêu cầu HS tiếp tục trả 
lời: Những nước nào đã 
tham gia xâu xé Trung Quốc 
?               (HS TB) 
 - GV kết họp sử dụng bản đồ 
Trung Quốc chỉ những vùng 
lãnh thổ bị đế quốc xâm 
chiếm.  
  + Anh chiếm châu thổ sông 
Dương Tử.  

thực dân Anh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc nội dung Hiệp 
ước Nam Kinh trong SGK, 
rút ra nhận xét.  
  + Đây là hiệp ước bất 
bình đẳng đầu tiên mà 
Trung Quốc phải ký với 
nước ngoài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS tiếp tục trả lời: 
  + Các nước xâu xé Trung 
Quốc là Anh, Đức, Pháp, 

điều khoản thiệt thòi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đi sau Anh là Đức, 
Pháp, Nga, Nhật (?) 
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  + Đức chiếm Sơn Đông.  
  +Pháp chiếm Vân Nam, 
Quảng Tây, Quảng Đông. 
  + Nga, Nhật Bản chiếm vùng 
Đông Bắc...  
-> Trung Quốc bị nhiều đế 
quốc xâu xé.  
- GV hướng dẫn HS quan sát 
bức tranh “Các nước đế quốc 
xâu xé Trung Quốc” trong 
SGK và nêu câu hỏi: Bức 
tranh nói lên điều gì ? Tại 
sao tác giả lại ví Trung Quốc 
như cái bánh khổng lồ bị cắt 
như vậy ?       (HS khá,giỏi) 
- GV bổ sung thêm Trung 
Quốc được ví như chiếc bánh 
ngọt khổng lồ, cầm nỉa đứng 
xung quanh là Nhật hoàng, 
Nga hoàng, Thủ tướng Anh, 
Thủ tướng Pháp, Thủ tướng 
Đức, Tổng thống Mĩ, nét mặt 
người nào cũng đăm chiêu, 
chắc hẳn đang nghĩ cách len 
chân vào thị trường Trung 
Quốc “cắt một miếng bánh 
béo bở”.  
- GV có thể giải thích thêm: sở 
dĩ không một nước tư bản nào 
một mình xâm chiếm và thống 
trị Trung Quốc là vì mặc dù 
Trung Quốc đã rất suy yếu, 
nội bộ bị chia rẽ, nhưng dẫu 
sao mảnh đất này vẫn là “một 
miếng mồi quá to mà không 
một cái mõm dài nào của chủ 
nghĩa thực dân nuốt trôi ngay 
được cho nên người ta phải 
cắt vụn nó ra, cách này chậm 
hơn nhưng khôn hơn”-Hồ Chí 
Minh.  
- GV hỏi: Trở thành nước 
nửa thuộc địa, nửa phong 
kiến, xã hội Trung Quốc nổi 
lên mâu thuẫn cơ bản nào ? 
Chính sách thực dân đã đưa 
đến hậu quả xã hội như thế  
nào ?      (HS Khá) 
- GV bổ sung, chốt ý: 
Mâu thuẫn đó đặt ra cho cách 
mạng Trung Quốc 2 nhiệm vụ: 
chống phong kiến và chống 

Nga, Nhật. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS quan sát hình 6-
Tr13 SGK rút ra nhận xét.  
  + Trung Quốc được ví 
như chiếc bánh ngọt khổng 
lồ mà không một đế quốc 
nào nuốt nổi, nên phải 
giành giật, tranh chấp, chia 
sẻ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS suy nghĩ, trả lời: 
Những mâu thuẫn đó là: 
  + Nhân dân Trung Quốc 
>< đế quốc.  
  + Nông dân >< phong 
kiến.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hậu quả: xã hội Trung 
Quốc nổi lên 2 mâu 
thuẫn cơ bản: 
  + Nhân dân Trung 
Quốc >< đế quốc.  
  + Nông dân >< phong 
kiến.  
-> phong trào đấu tranh 
chống đế quốc, phong 
kiến.  
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đế quốc. Hai nhiệm vụ này 
được thực hiện như thế nào ở 
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, 
chúng ta cùng tìm hiểu phần 
2.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2- PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN 
ĐẦU THẾ KỈ XX 

10’ 

* Hoạt động 1: Nhóm  
- GV yêu cầu HS cả lớp lập 
bảng thống kê phong trào đấu 
tranh của nhân dân Trung 
Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế 
kỉ XX theo mẫu:  

Tên 
P/t 

 
Nội 
dung 

K/n 
Thái 
bình 

Thiên 
quốc 

P/t  
Duy 
tân  

P/t 
Nghĩa 
Hòa 
đoàn 

Diễn 
biến  
chính 

   

Lãnh  
đạo  
 

   
 

Lực 
lượng 

   

Tính 
chất 
Ý 
nghĩa  

   

- GV tiếp tục chia lớp thành 4 
nhóm và phân công:  
  + Nhóm 1: thống kê về khởi 
nghĩa Thái Bình Thiên quốc.  
  + Nhóm 2: thống kê về 
phong trào Duy tân (1898).  
  + Nhóm 3: thống kê về 
phong trào Nghĩa Hòa đoàn.  
  + Nhóm 4: đọc và rút ra 
nguyên nhân thất bại của các 
phong trào đấu tranh chống 
phong kiến, đế quốc.  
- GV gọi HS đại diện các 
nhóm trình bày kết quả, nhận 
xét cho từng nhóm, bổ sung 
thêm một số kiến thức. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS các nhóm làm nhiệm 
vụ của nhóm mình, cử đại 
diện trả lời.  
  + Nhóm 1: 
    - Khởi nghĩa Thái Bình 
Thiên quốc bùng nổ 1-1-
1851, tại Kim Điền (?).  
    - Do Hồng Tú Toàn lãnh 
đạo. 
    - Lực lượng : nông dân 
    -Tính chất: đây là cuộc 
khởi nghĩa nông dân.  
  + Nhóm 2: 
    - Cuộc vận động Duy tân 
diễn ra từ 1898. 
    - Khang Hữu Vi và 
Lương Khải Siêu khởi 
xướng.  
    - Lực lượng: quan lại, sĩ 
phu tiến bộ, vua Quang Tự.  
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    - Cải cách dân chủ tư 
sản. 
  + Nhóm 3: 
    - 1899 bùng nổ ở Sơn 
Đông lan sang Trực Lệ, 
Sơn Tây, tấn công sứ quán 
nước ngoài ở Bắc Kinh, bị 
liên quân 8 nước đế quốc 
tấn công -> thất  bại. 
    - Lực lượng: Nông dân. 
    - Phong trào yêu nước 
chống đế quốc. 
- HS theo dõi, chỉnh sửa và 
ghi vào vở. 

 
Nội dung 

Khởi nghĩa Thái 
bình Thiên quốc 

Phong trào Duy tân Phong trào Nghĩa 
Hòa đoàn 

Diễn biến 
chính 
 

Bùng nổ 1-1-1851 tại 
Kim Điền (Quảng 
Tây) -> lan rộng khắp 
cả nước -> bị phong 
kiến đàn áp  -> 1864 
thất bại.  

- 1898, diễn ra cuộc 
vận động Duy tân, tiến 
hành cải cách cứu 
vãn tình thế.  

- 1899, bùng nổ ở 
Sơn Đông lan sang 
Trực Lệ, Sơn Tây, 
tấn công sứ quán 
nước ngoài ở Bắc 
Kinh, bị liên quân 8 
nước đế quốc tấn 
công -> thất  bại.  

Lãnh đạo  Hồng Tú Toàn  
Khang Hữu Vi, Lương 
Khải Siêu  

 

Lực lượng  Nông dân 
Quan lại, sĩ phu tiến 
bộ, vua Quang Tự 

Nông dân 

Tính chất, ý 
nghĩa 

Là cuộc khởi nghĩa 
nông dân vĩ đại chống 
phong kiến làm lung 
lay triều đình phong 
kiến Mãn Thanh.  

Cải cách dân chủ, tư 
sản, khởi xướng 
khuynh hướng dân 
chủ tư sản ở Trung 
Quốc.  

Phong trào yêu nước 
chống đế quốc. 
Giáng một đòn mạnh 
vào đế quốc. 
 
 

 - GV: Em rút ra nhận xét gì 
về các cuộc đấu tranh 
chống phong kiến, đế quốc 
ở Trung Quốc cuối thế kỉ 
XIX đầu thế kỉ XX ?  
   (HS khá, giỏi) 
 
 
 
 
 
- GV yêu cầu nhóm 4 cử đại 
diện trình bày.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- HS căn cứ vào phần vừa 
học trả lời.  
  + Các cuộc đấu tranh của 
nhân dân Trung Quốc cuối 
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 
diễn ra sôi nổi nhưng đều 
thất bại. 
- Nhóm 4 cử đại diện trả 
lời: 
Nguyên nhân thất bại là do: 
  + Chưa có tổ chức lãnh 
đạo.  
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- GV bổ sung kết luận:  
 
 
 

  + Do sự bảo thủ, hèn nhát 
của triều đình phong kiến.  
 + Do phong kiến và đế 
quốc cấu kết đàn áp.  
 
 
 
 
 
 
 

- Nguyên nhân thất 
bại:  
 + Chưa có tổ chức lãnh 
đạo.  
 + Do sự bảo thủ, hèn 
nhát của triều đình 
phong kiến.  
 + Do phong kiến và đế 
quốc cấu kết đàn áp.  
 

3. TOÂN TRUNG SÔN VAØ CAÙCH MAÏNG TAÂN HÔÏI (1911) 

16’ * Hoạt động 1: (Cả lớp, cá 
nhân) 
- GV nêu câu hỏi: Nguyên 
nhân bùng nổ cách mạng 
Tân Hợi ?        (HS khá, TB) 
 
 
 
 
- GV dùng lược đồ Cách 
mạng Tân Hợi trình bày diễn 
biến.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV: Qua diễn biến, kết quả 
của Cách mạng Tân Hợi em 
hãy rút ra tính chất, ý nghĩa 
của Cách mạng ? 
 (gợi ý cho HS căn cứ vào 
mục đích ban đầu và kết quả 
của CM). 
 
 
 
 
 
- GV giải thích thêm cho HS vì 
sao không triệt để (hạn chế). 

- HS theo dõi SGK nghe 
GV kể về tiểu sử của Tôn 
Trung Sơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Theo thuyết Tam dân 
của Tôn Trung Sơn. 
  + Mục tiêu: đánh đổ Mãn 
Thanh, thành lập Dân 
quốc, bình đẳng ruộng đất 
cho dân cày.  
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Nguyên nhân sâu xa: 
Nhân dân Trung Quốc >< 
đế quốc, phong kiến.  
  + Ngòi nổ của cách mạng 
là do nhà Thanh trao quyền 
kiểm soát đường sắt cho 
đế quốc -> phong trào đấu 
tranh.  
- HS trả lời : 
  + Mang tính chất cuộc 
cách mạng tư sản. 
  + Lật đổ phong kiến, mở 
đường cho chủ nghĩa tư 
bản phát triển, ảnh hưởng 
đen cuộc đấu tranh gpdt ở 

a. Tôn Trung Sơn và 
Đồng Minh hội 
 
- Tôn Trung Sơn là một 
trí thức có tư tưởng 
cách mạng theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản.  
- 8-1905, Trung Quốc 
Đồng minh hội thành 
lập. Đây là chính đảng 
của giai cấp tư sản. 
- Cương lĩnh chính trị: 
theo chủ nghĩa Tam dân 
của Tôn Trung Sơn.  
- Mục tiêu: đánh đổ Mãn 
Thanh, thành lập Dân 
quốc, bình đẳng ruộng 
đất cho dân cày.  
b. Cách mạng Tân Hợi  
- Nguyên nhân 
 + Nhân dân Trung Quốc 
mâu thuẫn với ĐQ, PK.  
 + Ngòi nổ của cách 
mạng là do nhà Thanh 
trao quyền kiểm soát 
đường sắt cho đế quốc -
> nhân dân, tư sản căm 
phẫn -> bùng nổ phong 
trào đấu tranh.  
- Diễn biến 
 + Khởi nghĩa bung nổ ở 
Vũ Xương (10-10-1911) 
-> lan rộng khắp miền 
Nam, miền Trung.  
 + 29-12-1911, Quốc 
dân đại hội họp ở Nam 
Kinh, bầu Tôn Trung 
Sơn làm Đại Tổng 
thống, đứng đầu Chính 
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V. 
Rút 
kinh 
nghi
ệm 
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……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  + Không thủ tiêu thực sự giai 
cấp phong kiến. 
   + Không đụng chạm đến các 
nước đế quốc xâm lược. 
  + Không giải quyết vấn đề 
ruộng đất cho nông dân. 

châu Á. 
 

phủ lâm thời. 
 + Trước thắng lợi của 
cách mạng, tư sản 
thương lượng với nhà 
Thanh, đế quốc can 
thiệp vào Trung Quốc.  
- Kết quả: vua Thanh 
thoái vị, Tôn Trung Sơn 
buộc phải từ chức, Viên 
Thế Khải làm Đại Tổng 
Thống.  
- Tính chất-ý nghĩa 
 + Là cuộc cách mạng tư 
sản không triệt để.  
 + Lật đổ phong kiến, 
mở đường cho chủ 
nghĩa tư bản phát triển 
và  ảnh hưởng đến  
cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc ở châu Á.   

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- Nguyên nhân của cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến ở Trung Quốc. Tính 
chất, ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.  
2. Dặn dò 
- HS học bài cũ, làm bài tập trong sách BT Lịch sử 11, trả lời các câu hỏi SGK, đọc 
trước bài mới.  
- Chuẩn bị bài mới: 
  + Quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của các nước tư bản phương Tây. 
  + Nêu những nét chính cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối TK XIX-đầu 
TK XX.  
3. Bài tập 
Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu 
thế kỉ XX. 
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Ngày soạn: 2-09-2009    
Tiết : 4            Bài 4.  CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á (TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX)                                   

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp HS nhận thức rõ:  
- Từ sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc mở rộng và hoàn thành việc thống trị các nước Đông Nam 
Á. Hầu hết các nước ở khu vực này, trừ Xiêm (nay là Thái Lan) đều trở thành thuộc địa. Sự áp 
bức, bóc lột của nghĩa thực dân là nguyên nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
ngày càng phát triển ở các nước Đông Nam Á nói riêng.  
- Trong khi giai cấp phong kiến trở thành công cụ, tay sai cho chủ nghĩa thực dân thì giai cấp tư 
sản dân tộc ở các nước thuộc địa mặc dù còn non yếu, đã tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Đặc biệt, giai cấp công nhân ngày một trưởng thành, từng bước vươn lên vũ 
đài đấu tranh giải phóng dân tộc.  
- Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra 
ở các nước In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin. 

2. Kĩ năng  
- Biết sử dụng lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX để trình bày những sự kiện 
tiêu biểu.  
- Phân biệt được những nét chung, nét riêng của các nước trong khu vực Đông Nam Á thời kì 
này.  

3. Tư tưởng 
- Nhận thức đúng về thời kì phát triển sôi động của phong trào giải phóng dân tộc chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân.  
- Có tinh thần đòan kết, hữu nghị, ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, tiến bộ của nhân dân 
các nước trong khu vực. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 
- Các tài liệu, tranh ảnh các nhân vật lịch sử có liên quan đến bài học. 
   2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+  Hãy kể tên các phong trào đấu tranh lớn của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ 
XX. Tại sao nói cuộc vận động Duy tân thất bại ?  

+ Ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng Tân Hợi. Vì sao cuộc cách mạng này là cuộc CM 
không triệt để ?  
- Đáp án: 

+Các phong trào đấu tranh lớn của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 
   .Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. 
   .Cuộc vận động Duy tân. 
   .Phong trào Nghĩa Hòa đoàn. 
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 +Cuộc vận động Duy tân nhanh chóng thất bại là vì: thiều sự hậu thuẫn của nhân dân, vấp phải 
sự kháng cự mạnh mẽ của phái thủ cựu trong giai c61p phong kiến do Thái hậu Từ Hi cầm đầu. 

+ Ý nghĩa lịch sử :Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và  ảnh 
hưởng đến  cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á.   

+CM Tân hợi không triệt để là vì: 
   .Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến. 
   .Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược. 
   .Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước tư bản phương Tây đẩy 
mạnh quá trình xâm lược thuộc địa, các nước ở Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hay phụ 
thuộc của chủ nghĩa đế quốc. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các nước 
Đông Nam Á, nổ ra khá sôi nổi nhưng cuối cùng thất bại. Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử 
của các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, tìm hiểu bài “Các nước Đông Nam Á từ cuối thế 
kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX” chúng ta sẽ rõ.   

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. QUAÙ TRÌNH XAÂM LÖÔÏC CUÛA CHUÛ NGHÓA THÖÏC DAÂN VAØO CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM 

AÙ 

12’ - GV sử dụng lược đồ 
Đông Nam Á cuối thế kỉ 
XIX đầu thế kỉ XX để giới 
thiệu ngắn gọn về khu vực 
Đông Nam Á: vị trí địa lí, 
tầm quan trọng về chiến 
lược, tài nguyên, nền văn 
minh lâu đời.  
*Hoạt động 1: Cá nhân 
  - GV nêu câu hỏi đặt vấn 
đề: Em có nhận xét gì về 
vị trí địa lí của các quốc 
gia Đông Nam Á ? (HS 
TB, yếu) 
 
 
- Tại sao Đông Nam Á lại 
trở thành đối tượng xâm 
lược của các nước tư 
bản phương Tây ? (HS 
Khá, Giỏi) 
 
 
- GV Sử dụng lược đồ, 
trình bày quá trình xâm 
lược các nước Đông Nam 
Á của thực dân phương 
Tây.  
  + Hà Lan và Bồ Đào Nha 
thôn tính Inđônêxia;  
  + Tây Ban Nha rồi Mĩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- HS suy nghĩ và trả lời: 
  + Đông Nam Á là một khu 
vực rộng lớn, đông dân, giàu 
tài nguyên, có vị trí chiến 
lược quan trọng.  
 
- HS trả lời:  
  + Các nước tư bản cần thị 
trường, thuộc địa, mà Đông 
Nam Á là vùng có vị trí chiến 
lược quan trọng, giàu tài 
nguyên, chế độ phong kiến 
suy yếu...  
- GV gọi HS lên bảng trình 
bày lại trên lược đồ.  
 

  a. Nguyên nhân 
- Từ giữa thế kỉ XIX, các 
nước tư bản đẩy mạnh 
xâm chiếm thuộc địa.  
 
 
 
- Đông Nam Á là khu vực 
rộng lớn, đông dân, giàu 
tài nguyên, có vị trí chiến 
lược quan trọng. Từ giữa 
thế kỉ XIX, chế độ pk 
khủng hoảng, suy yếu, 
nhân cơ hội, các nước 
thực dân phương Tây 
hoàn thành xâm lược.  
 
 
 
 
 
b. Quá trình xâm lược  
- Inđônêxia bị thực dân 
Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, rồi Hà Lan xâm 
chiếm. 
- Philippin bị thực dân Tây 
Ban Nha, sau đó Mĩ xâm 
chiếm, thống trị.  
- Miến Điện, Mã Lai bị 
thực dân Anh xâm chiếm.  
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chiếm Philippin;  
  + Thực dân Anh chiếm 
Mã lai, Miến Điện;  
  + Pháp chiếm Việt Nam, 
Lào, Camphuchia;  
  + Anh, Pháp chia nhau 
khu vực ảnh hưởng ở 
Xiêm. Đây là nước duy 
nhất giữ được độc lập 
tương đối về chính trị.    
- GV dẫn dắt sang phần 
mới: Chính sách xâm lược 
thống trị của thực dân đã 
kìm hãm sự phát triển kinh 
tế của khu vực, đời sống 
nhân dân cực khổ nên họ 
vùng lên đấu tranh. 
 

- Việt Nam, Lào, 
Campuchia là thuộc địa 
của Pháp. 
- Xiêm trở thành vùng 
tranh chấp của Anh và 
Pháp. Đây là nước duy 
nhất giữ được độc lập 
tương đối về chính trị. 
 

2. PHONG TRAØO CHOÁNG THÖÏC DAÂN HAØ LAN CUÛA NHAÂN DAÂN INÑOÂNEÂXIA 

10’ 

* Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV sử dụng lược đồ 
Đông Nam Á, chỉ vị trí của 
Inđônêxia và lưu ý HS nắm 
những nét cơ bản sau:  
  + Inđônêxia là nước lớn 
nhất ở Đông Nam Á, một 
quần đảo rộng lớn với hơn 
13600 đảo nhỏ.  
  + Chính sách thống trị 
của thực dân Hà Lan đã 
làm bùng nổ nhiều cuộc 
đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân 
Inđônêxia. 
- GV yêu cầu HS đọc SGK 
trình bày các cuộc đấu 
tranh của nhân dân 
Inđônêxia chống Hà Lan. 
- GV lại tiếp tục nêu vấn 
đề: Đến cuối thế kỉ XIX - 
đầu thế kỉ XX xã hội 
Inđônêxia có biến đổi 
như thế nào ? ( HS TB) 
- Đầu thế kỉ XX, phong trào 
giải phóng dân tộc ở 
Inđônêxia lại phát triển 
mạnh mẽ.  

 
 
 
- HS dựa vào SGK trình bày:  
  + Cuộc khởi nghĩa do Đi-pô-
nê-gô-rô lãnh đạo (1825-
1830). 
  + 10-1873, hàng nghìn quân 
Hà Lan đổ bộ lên A-chê, nhân 
dân A-chê tiến hành cuộc 
chiến tranh du kích linh hoạt  
-> Hà Lan không chinh phục 
được A-chê. 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Xã hội Inđônêxia có nhiều 
biến đổi, sự phân hóa xã hội 
sâu sắc. Giai cấp công nhân 
và tư sản ra đời.  
  + Nhiều tổ chức công nhân 
ra đời như  “Hiệp hội công 
nhân đường sắt” (1905), 
“Hiệp hội công nhân xe lửa” 
(1908)... truyền bá tư tưởng 
dân chủ, đấu tranh đòi độc 
lập dân tộc. 

- Tiêu biểu: 
   
  + Cuộc chiến đấu của 
nhân dân đảo A-chê (10-
1873),ở Tây Xu-ma-tơ-ra 
(1873-1909), Ba Tắc 
(1878-1907)… 
  + Cuộc khởi nghĩa nông 
dân do Sa-min lãnh đạo 
(1890). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cuối TK XIX đầu TK XX, 
xã hội có nhiều biến đổi. 
Giai cấp công nhân và tư 
sản ra đời -> phong trào 
yêu nước mang màu sắc 
mới với sự tham gia của 
giai cấp công nhân và tư 
sản. 
 
 
- Đầu thế kỉ XX, phong 
trào công nhân sớm hình 
thành với sự ra đời của 
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 nhiều tổ chức (?) -> đặt 
cơ sở cho sự thành lập  
Đảng cộng sản (5-1920).  
 

3. PHONG TRÀO CHỐNG THỰC DÂN Ở PHI-LÍP-PIN 

12’ * Hoạt động : Cá nhân  
- Sử dụng lược đồ Đông 
Nam Á, GV giúp HS xác 
định vị trí địa lí của Phi-lip-
pin. 
- GV mở rộng thêm: Phi-
lip-pin là một quốc gia hải 
đảo, được ví như một “dải 
lửa” trên biển (vì sự hoạt 
động của nhiều núi lửa). 
- GV nêu câu hỏi: Nêu 
nguyên nhân diễn ra 
phong trào giải phóng 
dân tộc chống xâm lược  
của nhân dân Phi-lip-pin 
?     (HS Khá, Tb) 
- GV nhận xét, bổ sung.  
- Giáo viên tập trung trình 
bày hai xu hướng chính 
trong phong trào giải 
phóng dân tộc Phi-lip-pin: 
xu hướng cải cách của Hô-
xê Ri-dan với “Liên minh 
Phi-li-ppin” và xu hướng 
bạo động của Bô-ni-pha-xi-
ô (Về các mặt: lãnh đạo, 
lực lượng tham gia, hình 
thức đấu tranh, chủ 
trương, kết quả, ý nghĩa).  
- GV nêu câu hỏi: Em hãy 
rút ra tính chất của cuộc 
khởi nghĩa 1896 ?Vì sao?  
               (HS Khá, giỏi) 
  + Cuộc cách mạng 1896-
1898 đã dẫn tới sự thành 
lập nước CH Phi-lip-pin.  
  + Song núp dưới danh 
nghĩa giúp đỡ nhân dân 
Phi-lip-pin, Mĩ gây chiến 
với Tây Ban Nha và áp đặt 
chủ nghĩa thực dân lên đất 
nước Phi-lip-pin. Nhân dân 
Phi-lip-pin lại tiếp tục cuộc 
đấu tranh chống Mĩ giành 
độc lập dân tộc.  

 
 
- HS trả lời: 
Thực dân Tây Ban Nha đặt 
ách thống trị trên 300 năm -> 
mâu thuẫn giữa nhân dân 
Phi-lip-pin và thực dân Tây 
Ban Nha ngày càng gay gắt 
 -> bùng nổ phong trào đấu 
tranh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời:  
  + Cuộc khởi nghĩa 1896. 
Là cuộc cách mạng mang 
tính chất tư sản, chống đế 
quốc đầu tiên ở Đông Nam A.  
 

a. Nguyên nhân  
- Thực dân Tây Ban Nha 
đặt ách thống trị trên 300 
năm. 
 -> Mâu thuẫn giữa nhân 
dân Phi-lip-pin và thực 
dân Tây Ban Nha ngày 
càng gay gắt -> bùng nổ 
phong trào đấu tranh. 
 
b. Phong trào đấu tranh  
- 1872, nhân dân Ca-vi-tô 
nổi dậy khởi nghĩa.  
- Vào những năm 90 của 
thế kỉ XIX, xuất hiện  hai 
xu hướng chính trong 
phong trào giải phóng dân 
tộc.  
 + Xu hướng cải cách của 
Hô-xê Ri-dan với “Liên 
minh Philippin”. 
 + Xu hướng bạo động 
của Bô-ni-pha-xi-ô. 
- Cuộc cách mạng 1896-
1898 đã thành lập nước 
Cộng hòa Phi-lip-pin.  
- Phong trào đấu tranh 
chống Mĩ. 
  + 1898, Mĩ  gây chiến với 
Tây Ban Nha, hất cẳng 
Tây Ban Nha và chiếm 
Phi-lip-pin.   
- Nhân dân Phi-lip-pin lại 
tiếp tục cuộc đấu tranh 
chống Mĩ đến năm 1902 
thất bại, Phi-lip-pin trở 
thành thuộc địa của Mĩ.  
 

CỦNG CỐ, DẶN DÒ 
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V. 
Rút 

kinh 
nghi

ệm 
 

……
……

…………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn: 7-09-2009    

Tiết : 5           Bài 4.  CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á (TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX)                                   
(TT) 

I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp HS nhận thức rõ:  
- Từ sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc mở rộng và hoàn thành việc thống trị các nước Đông Nam 
Á. Hầu hết các nước ở khu vực này, trừ Xiêm (nay là Thái Lan) đều trở thành thuộc địa. Sự áp 
bức, bóc lột của nghĩa thực dân là nguyên nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
ngày càng phát triển ở các nước Đông Nam Á nói riêng.  
- Trong khi giai cấp phong kiến trở thành công cụ, tay sai cho chủ nghĩa thực dân thì giai cấp tư 
sản dân tộc ở các nước thuộc địa mặc dù còn non yếu, đã tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Đặc biệt, giai cấp công nhân ngày một trưởng thành, từng bước vươn lên vũ 
đài đấu tranh giải phóng dân tộc.  
- Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu ở Lào, Campuchia. 
2. Kĩ năng  
- Biết sử dụng lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX để trình bày những sự kiện 
tiêu biểu.  
- Phân biệt được những nét chung, nét riêng của các nước trong khu vực Đông Nam Á thời kì 
này.  
3. Tư tưởng 
- Nhận thức đúng về thời kì phát triển sôi động của phong trào giải phóng dân tộc chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân.  
- Có tinh thần đòan kết, hữu nghị, ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, tiến bộ của nhân dân 
các nước trong khu vực. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 
- Các tài liệu, tranh ảnh các nhân vật lịch sử có liên quan đến bài học. 
   2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 

2’ 

1. Củng cố 
-Tình hình các nước Đông Nam Á, trước khi thực dân xâm lược, quá trình xâm lược. 
-Những nét lớn trong phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-
nê-xi-a, chống thực dân Tây Ban Nha của nhân dân Phi-líp-pin. 
2. Dặn dò 
-Làm bài tập trong SBT. 
-Đọc trước phần 4, 5,6 và suy nghĩ các câu hỏi 2,3 trang 26. 
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  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
 So sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai xu hướng đấu tranh ở Phi-lip-pin. 
- Đáp án: 

+Giống nhau: đều phản ánh sự trổi dậy của tinh thần dân tộc, muốn đưa đất nước thoát khỏi 
tình trạng thuộc địa, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.Lãnh đạo là tầng lớp trí thức tiểu 
tư sản và tư sản dân tộc. Kết quả đều không đưa lại nền độc lập thực sự cho Phi-líp-pin. 

+ Khác nhau: 
 

 Xu hướng cải cách cũa Hô-xê Ri-dan Xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô 

Mục tiêu Đòi quyền tự do, dân chủ, đòi quyền 
bình đẳng. 

Đòi độc lập dân tộc,bình đẳng về ruộng 
đất cho nông dân  

Phương 
pháp cách 
mạng 

Đấu tranh chính trị, ôn hoà  Đầu tranh bằng con đường bạo lực. 

Kết quả Không lật đổ được ách thống trị của 
Tây Ban Nha. 

Giành được những thắng lợi quan 
trọng như giải phóng nhiều vùng đất 
rộng lớn, thành lập nền cộng hoà, chia 
ruộng đất cho nhân dân. 

 
  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước tư bản phương Tây đẩy 
mạnh quá trình xâm lược thuộc địa, các nước ở Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hay phụ 
thuộc của chủ nghĩa đế quốc. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các nước 
Đông Nam Á, nổ ra khá sôi nổi nhưng cuối cùng thất bại. Để hiểu rõ chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 
“Các nước Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX” .   

4. PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP CUÛA NHAÂN DAÂN CAM-PU-

CHIA 

11’ *Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: Hãy trình 
bày những hiểu biết của 
em về Cam-pu-chia ? (HS 
TB) 
- Dựa trên lược đồ Đông 
Nam Á, GV nêu những nội 
dung cơ bản của phong trào 
đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân Cam-pu-
chia cùng với cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
của nhân dân Việt Nam.  
- Em có nhận xét gì về 
phong trào đấu tranh của 
nhân dân Cam-pu-chia 
cuối thế kỉ XIX ? 
        (HS Khá, giỏi) 
 

 
 
- HS trả lời: Cam-pu-chia là 
một quốc gia láng giềng với 
Việt Nam, là một nước 
nghèo, kinh tế chậm phát 
triển, nhưng lại có lịch sử văn 
hóa lâu đời. 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
Phong trào đấu tranh nổ ra 
liên tục, thu hút đông đảo các 
tầng lớp nhân dân tham gia. 
Trong cuộc đấu tranh của 
nhân dân Cam-pu-chia  có sự 

- 1884, Cam-pu-chia bị 
biến thành thuộc địa của 
Pháp.  
-Ách thống trị của thực 
dân Pháp làm cho nhân 
dân bất bình nổi dậy đấu 
tranh 
-Phong trào đấu tranh: 
  +Cuộc khởi nghĩa do 
hoàng thân Si-vô-tha lãnh 
đạo kéo dài hơn 30 năm 
(1861-1892).  
  +Cuộc khởi nghĩa của A-
cha Xoa (1863-1866) ở 
các tỉnh giáp Việt Nam, 
gây cho Pháp nhiều tổn 
thất.  
  +Cuộc khởi nghĩa của 
Pu-côm-bô (1866-1867) là 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 
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ủng hộ của nhân dân Việt 
Nam. 
 

biểu tượng về liên minh 
chiến đấu giữa nhân dân 
Việt Nam với Cam-pu-chia 
trong cuộc đấu tranh 
chống Pháp.  

5. PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP CUÛA NHAÂN DAÂN LAØO ÑAÀU 

THEÁ KÆ  XX 

10’ *Hoạt động 1: Cá nhân 
- GV nêu câu hỏi cho HS 
sử dụng SGK trình bày 
những cuộc đấu tranh tiêu 
biểu ở Lào.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-GV nêu câu hỏi: Em hãy 
nhận xét chung về phong 
trào đấu tranh chống 
thực dân Pháp của nhân 
dân Lào và Cam-pu-
chia?   (HS Khá, giỏi) 
 
 
 
 
- GV nhấn mạnh sự đoàn 
kết, phối hợp chiến đấu 
của nhân dân Việt Nam ở 
Nam Bộ và Tây Nguyên 
với các cuộc kháng chiến 
của nhân dân Lào và Cam-
pu-chia chống thực dân 
Pháp. Đây là những biểu 
hiện đầu tiên của liên minh 
chiến đấu giữa ba dân tộc 
trên bán đảo Đông Dương 
vì độc lập, tự do của mỗi 
nước. 

 
 
- HS trả lời: 
  + Ở Lào có các cuộc khởi 
nghĩa  
  .Cuộc khởi nghĩa của Pha-
ca-đuốc (1901-1903) đã phát 
triển nhanh chóng, giải phóng 
của tỉnh Xa-van-na-khét,mở 
rộng cả vùng biên giới Lào-
Việt. 
   .Cuộc khởi nghĩa trên cao 
nguyên Bô-lô-ven do Ong 
kẹo, Com-ma-đam chỉ huy 
(1901-1937). 
-HS trả lời: 
+Diễn ra sôi nổi, hình thức 
đấu tranh chủ yếu là khởi 
nghĩa vũ trang. 
+Mục tiêu giành độc lập dân 
tộc song còn ở giai đoạn tự 
phát. 
+Lãnh đạo là sĩ phu hoặc 
nông dân. 
+Kết quả :thất bại. 
+Ý nghĩa :thể hiện tinh thần 
yêu nước và đoàn kết của 
nhân dân 3 nước Đông 
Dương. 

- 1893, Lào trở thành thuộc 
địa của Pháp. 
- Các cuộc đấu tranh: 
  + Cuộc khởi nghĩa của 
Pha-ca-đuốc (1901-1903). 
  + Cuộc khởi nghĩa trên 
cao nguyên Bô-lô-ven do 
Ong kẹo, Com-ma-đam chỉ 
huy (1901-1937). 
  
 

6. XIEÂM GIÖÕA THEÁ KÆ XIX- ÑAÀU THEÁ KÆ XX 

14’ *Hoạt động 1: Cá nhân 
 
- Dựa vào SGK tìm hiểu 
những nội dung cải cách 
của Rama IV, Ra-ma V. 

- HS trả lời nội dung cải cách 
về các mặt (kt, chính trị, quân 
đội, đối ngoại). 
 
 

 
- Giữa thế kỉ XIX, trước 
nguy cơ xâm lược của thực 
dân phương Tây, các vua ở 
Xiêm tiến hành nhiều cải 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-GV nêu câu hỏi: Em hãy 
rút ra tính chất của 
những cải cách của Ra-
ma V? (HS khá, giỏi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Em có nhận xét gì về 
hình thức đấu tranh 
phong trào giải phóng 
dân tộc ở Đông Nam Á 
cuối thế kỉ XIX đầu XX ? 
 (HS Khá, giỏi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-HS trả lời:  
Mang tính chất cách mạng tư 
sản nhưng không triệt để. Vì 
những cacỉ cách đó đã giúp 
Thái Lan phát triển theo 
hướng tư bản chủ nghĩa và 
giành được chủ quyền độc 
lập. 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Hình thức đấu tranh 
phong phú: cải cách, đấu 
tranh vũ trang. 
  + Phong trào diễn ra đơn lẻ, 
chưa có sự phối thống nhất 
giữa các địa phương trong 
toàn quốc.  

cách nhằm đưa đất nước 
phát triển theo hướng tư 
bản chủ nghĩa. 
-Các biện pháp cải cách  
của vua Ra ma V: 
 + Xã hội: xóa bỏ chế độ nô 
lệ vì nợ, giải phóng người 
lao động. 
 +Kinh tế:  
  .Nông nghiệp: để tăng 
nhanh năng suất lúa nmhà 
nước giảm nhẹ thuế ruộng, 
xoá bỏ chế độ lao dịch. 
  .Công thương nghiệp: 
khuyến khích tư nhân bỏ 
vốn kinh doanh, xây dựng 
nhà máy, mở hiệu buôn và 
ngân hàng. 
 +Chính trị: 
   .Cải cách theo khuôn 
mẫu phương Tây. 
   .Đứng đầu nhà nước là 
vua. Bên cạnh vua có Hội 
đồng nhà nước. 
   .Hội đồng Chính phủ có 
12 bộ trưởng 
 +Quân đội, toà án, trường 
học được cải cách theo 
khuôn mẫu phương Tây. 
 +Đối ngoại: Thực hiện 
chính sách ngoại giao mềm 
dẻo (?) 
    
 ->Nhờ vậy, Xiêm không bị 
biến thành thuộc địa mà 
vẫn giữ được độc lập 
tương đối. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- Nguyên nhân chung dẫn đến phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á. 
-Những cuộc đấu tranh tiêu biểu ở các nước. 
2. Dặn dò 
- Học bài cũ, làm BT 5,6,8,9 trong Sách BT tr 18,19.  
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3-Bài tập: 
Giải thích vì sao Xiêm là nước duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc 
địa của các nước tư bản phương Tây. 

V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ngày soạn: 14-09-2009    
Tiết : 06                           Bài 5.  CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH (Thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)  
 

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: 
- Nguyên nhân và quá trình xâm lược châu Phi và Mĩ Latinh của các nước thực dân, đế quốc. 
-Phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích, so sánh… 

3. Tư tưởng 
- Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ cuộc đấu tranh chống CNTD. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lươc đồ châu Phi, lược đồ Mĩ Latinh. 
-Tư liệu có liên quan bài học. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc kỹ trước sách giáo khoa ở nhà để chuẩn bị tham gia xây dựng bài học. 
IV. Tiến trình dạy học 
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  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+ Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh GPDT ở Đông Nam Á cuối TK XIX - đầu TK XX. 
- Đáp án: 
     + Hình thức đấu tranh phong phú: cải cách, đấu tranh vũ trang. 

  + Phong trào diễn ra đơn lẻ, chưa có sự phối thống nhất giữa các địa phương trong toàn quốc.  
  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh là những khu vực rộng lớn, giàu có về tài 
nguyên thiên nhiên, nên sớm trở thành đối tượng xâm lược và thống trị của chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở những nơi này diễn ra như thế 
nào, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu trong bài học hôm nay. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. CHÂU PHI 

17’ 

* Hoạt động 1: (Cá nhân) 
 
- GV sử dụng lược đồ 
trong SGK giới thiệu 
những nét chung về châu 
Phi: 
  + Châu Phi là một lục địa 
lớn, là một trong những 
chiếc nôi của nền văn minh 
nhân loại. Từ lâu nơi này 
do có vị trí chiến lược quan 
trọng, thị trường rộng lớn, 
nhân công rẻ mạt, tài 
nguyên phong phú, đã trở 
thành đối tượng xâm lược 
của chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. 
- Về quá trình phân chia 
châu Phi GV cho học sinh 
dựa vào lược đồ và SGK 
lập bảng thống kê theo 
mẫu. 

Thực 
dân 

Thuộc địa 

                                    

  

 
* Hoạt động 2: Cá nhân 
 
 
 
- GV chia lớp thành 4 
nhóm để thảo luận: 
  + Dựa vào bảng thống 
kê và lược đồ hãy nhận 
xét về sự phân chia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS theo dõi SGK để lập 
bảng thống kê: 
 

Thực 
dân 

Thuộc địa 

Anh 

Ai Cập, Nam Phi, 
Ni-giê-ri-a, bờ 
biển vàng, Gam-
bi-a, Kê-ni-a, U-
gan-đa, Xô-ma-li, 
Xu-đăng. 

Pháp 

Tây Phi, Xích đạo 
châu Phi, Ma-đa-
ga-xca, một phần 
Xô-ma-li, An-giê-
ri, Tuy-ni-di, Xa-
ha-ra. 

Đức Ca-mơ-run, Tô-

a. Khái quát chung 
- Châu Phi là một châu lục 
rộng lớn, giàu có về tài 
nguyên, là một trong 
những chiếc nôi của nền 
văn minh nhân loại. 
- Đây là nơi có vị trí chiến 
lược quan trọng, thị 
trường rộng lớn, nhân 
công rẻ mạt, nên trở thành 
đối tượng xâm lược của 
chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. 
- Từ giữa thế kỉ XIX, các 
nước tư bản phương Tây 
bắt đầu xâm lược châu 
Phi. Đầu thế kỉ XX, việc 
phân chia thuộc địa châu 
Phi căn bản đã hoàn 
thành giữa các nước đế 
quốc: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, 
Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Italia. 
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thuộc địa giữa các 
cường quốc. 
 
- GV có thể giải thích thêm 
vì sao Anh và Pháp lại là 
những nước đi đầu trong 
việc xâm lược châu Phi. 
 
  + GV dẫn dắt: Cùng với 
quá trình xâm lược của 
CNTD phương Tây là quá 
trình đấu tranh chống 
ngoại xâm và giải phóng 
dân tộc. 
 
 
 
 
 
 
 
- Nguyên nhân nào dẫn 
đến phong trào đấu tranh 
của nhân dân châu Phi ? 
 
 
- Dựa vào SGK lập bảng 
theo mẫu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  + Em có nhận xét gì về 
các cuộc đấu tranh đó ? 
                    ( HS TB, Khá) 
 

gô, Tây Nam Phi, 
Tan-da-ni-a.  

Bỉ Công-gô.  

Bồ 
Đào 
Nha 

Mô-dăm-bích, 
Ăng-gô-la, Ghi-
nê. 

 
- Các nhóm thảo luận và cử 
đại diện trình bày và bổ sung 
các vấn đề sau: 
- Sự phân chia không đồng 
đều giữa các đế quốc. 
- Anh và Pháp là những nước 
đi đầu trong công cuộc xâm 
lược và có nhiều thuộc địa ở 
đây nhất. 
- Điều này sẽ gây ra mâu 
thuẫn giữa các nước đế 
quốc. 
- HS:  
  + Nguyên nhân: Do chính 
sách cai trị hà khắc của chủ 
nghĩa thực dân phương Tây. 
  + HS lập bảng: 

TG Phong trào Kết 
quả 

1877-
1898  

Khởi nghĩa 
Mô-ha-mét 
ở Xu đăng  

Thất 
bại  

1830-
1847 

Khởi nghĩa 
Apđencađê 
ở Angiêri  

Thất 
bại  

1879-
1882  

Ptrào” Ai 
cập trẻ” 

Thất 
bại  

1885-
1896  

Đấu tranh 
nhân dân 
Etiôpia  

Thắng 
lợi 

 
- HS: 
  + Nó nổ ra liên tục, sôi nổi, 
tiêu biểu cho tinh thần yêu 
nước. 
  + Đa số đều bị chủ nghĩa tư 
bản phương Tây đàn áp vì 
trình độ tổ chức thấp, chênh 
lệch về lực lượng. 
  + Chỉ có Ê-ti-ô-pi-a và Li-pê-
ri-a giành thắng lợi và giữ 
được nền độc lập. 
  + Phong trào tiếp tục diễn ra 
và phát triển trong thế kỉ XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Phong trào đấu tranh 
 
- Nguyên nhân: Do chính 
sách cai trị hà khắc của 
chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. 
- Tiêu biểu là cuộc đấu 
tranh của nhân dân 
Angiêri, AiCập, Xuđăng. 
Đặc biệt là cuộc đấu tranh 
bảo vệ nền độc lập dân 
tộc của nhân dân Êtiôpia, 
Libêria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kết quả: Phong trào đấu 
tranh chống CNTD của 
nhân dân châu Phi diễn ra 
sôi nổi, nhưng đa số đều 
bị thất bại. 
- Ý nghĩa: thể hiện tinh 
thần yêu nước, tạo tiền đề 
cho giai đoạn đầu thế kỉ 
XX.                                         
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2. KHU VỰC MĨ LA TINH 

18’ 

* Hoạt động 1: Cá nhân 
- GV sử dụng lược đồ Mĩ 
la tinh giới thiệu khái quát 
về khu vực.  
- Từ thế kỉ XVI, phần lớn 
Mĩ Latinh là thuộc địa 
của ai ?  
- Vì sao TBN và BĐN là 
những nước xâm chiếm 
Mĩ Latinh sớm ? 
- Giải thích vì sao có tên 
gọi là Mĩ Latinh ( vì cư dân 
ở đây nói tiếng Tây Ban 
Nha và Bồ Đào Nha-ngữ 
hệ Latinh). 
- Chính sách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân 
ở đây như thế nào ? 
- GV bổ sung thêm về 
chính sách thống trị: 
  + Tàn sát dân bản địa, 
đuổi họ vào rừng sâu. 
  + Chiếm đất lập đồn điền 
  + Buôn bán nô lệ từ châu 
Phi sang,… 
-> Tác động: 
  + Hình thành cộng đồng 
cư dân da trắng, da đỏ và 
da đen. 
  + Đại bộ phận cư dân nói 
tiếng TBN, BĐN thuộc ngữ 
hệ Latinh-> Mĩ Latinh. 
- Trước chính sách thống 
trị như vậy phong trào 
đấu tranh của nhân dân 
ở đây diễn ra như thế 
nào ? Kết quả ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sau khi giành độc lập 
tình hình khu vực Mĩ 

 
 
- HS: 
+ Từ thế kỉ XVI-XVII, đa số 
các nước Mĩ Latinh lần lượt 
biến thành thuộc địa của Tây 
Ban Nha và Bồ Đào Nha.  
 
 
 
 
- HS: 
  + Chế độ thống trị ở đây rất 
phản động, gây ra nhiều tội 
ác rất dã man, tàn khốc (dồn 
đuổi cư dân bản địa, chiếm 
đất lập đồn điền) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS: 
  + Phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc diễn ra rất 
quyết liệt và nhiều nước 
giành được độc lập ngay từ 
đầu thế kỉ XIX. 
  + Từ 1791-1804, cuộc đấu 
tranh của nhân dân Haiti 
bùng nổ và giành được thắng 
lợi. Nước cộng hoà da đen 
đầu tiên ở  Mĩ Latinh ra đời. 
Tuy nhiên, sau đó thực dân 
Pháp trở lại đàn áp. Mặc dù 
thất bại nhưng nó cổ vũ mạnh 
mẽ PTGPDT ở Mĩ Latinh. 
  + Sau đó, hàng loạt cuộc 
đấu tranh nổ ra và nhiều 
nước cộng hoà được thiết 
lập: Ac-hen-ti-na (1816), Mê-
hi-cô và Pê-ru (1821)…. 
 

- Mĩ Latinh là một bộ phận 
châu Mĩ, nó bao gồm toàn 
bộ vùng Trung và Nam Mĩ 
và một phần Bắc Mĩ 
(Mêhicô). 
 
- Từ thế kỉ XVI-XVII, đa số 
các nước Mĩ Latinh lần 
lượt biến thành thuộc địa 
của Tây Ban Nha và Bồ 
Đào Nha. 
- Chế độ thống trị ở đây 
rất phản động, gây ra 
nhiều tội ác rất dã man, 
tàn khốc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc diễn ra rất 
quyết liệt.  
- Từ 1791-1804, cuộc đấu 
tranh của nhân dân Haiti 
bùng nổ và giành được 
thắng lợi. Nước cộng hoà 
da đen đầu tiên ở  Mĩ 
Latinh ra đời đã cổ vũ 
mạnh mẽ PTGPDT ở Mĩ 
Latinh. 
- Sau đó, hàng loạt cuộc 
đấu tranh nổ ra và nhiều 
nước cộng hoà được thiết 
lập: Ác-hen-ti-na (1816), 
Mê-hi-cô và Pê-ru (1821) 
…. 
 
 
 
- Sau khi giành độc lập, 
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V. 
Rút 

kinh 
nghi

ệm 
 

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

…….
..…

……
……
……
……
……
……
……

….. 
 

……
……
……

……………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ngày soạn: 27-08-2009    
Tiết : 7-8                       Bài 6.  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914 - 1918                                   

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: 
- Chiến tranh thế giới thứ nhất là biểu hiện của mâu thuẫn giữa các nước đế quốc vì bản chất của 
CNĐQ là gây chiến tranh xâm lược. Các nước đế quốc thuộc hai phe phải chịu trách nhiệm về 
vấn đề này. 

Latinh như thế nào ? 
- GV bổ sung thêm về 
chính sách của Mĩ: 
  + Đưa ra học thuyết 
“Châu Mĩ của người Mĩ”, 
thành lập tổ chức Liên Mĩ. 
  + Gây chiến với Tây Ban 
Nha hất cẳng TBN. 
  + Thực hiện chính sách 
“cái gậy lớn” và “ngoại giao 
đôla” để khống chế khu 
vực Mĩ Latinh. 
 
- GV liên hệ thêm tình hình 
hiện nay. 
 

- HS: 
  + Sau khi giành độc lập, các 
nước Mĩ Latinh đã có những 
bước tiến bộ về nhiều mặt. 
  +Tuy nhiên, khu vực Mĩ 
Latinh còn phải tiếp tục cuộc 
đấu tranh chống chính sách 
bành trướng của Mĩ trong khu 
vực. 
 
 
 
 
 

các nước Mĩ Latinh đã có 
những bước tiến bộ về 
nhiều mặt. 
- Mĩ âm mưu biến Mĩ 
Latinh thành “cái sân sau”, 
thiết lập nền thống trị độc 
quyền ở đây. 
  + Đưa ra học thuyết 
“Châu Mĩ của người Mĩ”, 
thành lập tổ chức Liên Mĩ. 
  + Gây chiến với Tây Ban 
Nha hất cẳng TBN. 
  + Thực hiện chính sách 
“cái gậy lớn “ và “ngoại 
giao đồng đôla “ để khống 
chế khu vực Mĩ Latinh. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- GV tóm tắt lại nội dung chính bài học: 
  + Cùng với quá trình phát triển từ chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, 
các nước đế quốc tăng cường quá trình xâm chiếm thuộc địa ở khắp Á, Phi, Mĩ Latinh. 
  + Với thủ đoạn cai trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đã làm bùng nổ phong trào đấu 
tranh mạnh mẽ của nhân dân các nước thuộc địa ở châu Phi và Mĩ Latinh. Các cuộc 
đấu tranh nhìn chung đều bị thất bại. 
  + Trong quá trình tranh giành, phân chia thuộc địa giữa các nước thực dân làm cho 
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng thêm gay gắt. 
2. Dặn dò 
- Nắm bài cũ và trả lời các câu hỏi của sách giáo khoa. 
- Xem trước bài tiếp theo. 
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- Biết được các giai đoạn của chiến tranh cũng như qui mô tính chất của cuộc chiến tranh, những 
hậu quả tai hại của nó đối với loài người. 
- Hiểu được vì sao chỉ co Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là Lênin đã đứng vững trước thử 
thách của chiến tranh, lãnh đạo giai cấp vô sản và các dân tộc trong đế quốc Nga thực hiện khẩu 
hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”, đấu tranh giành hoà bình và cải tạo 
xã hội.    

2. Kĩ năng  
- Phân biệt được các khái niệm: Chiến tranh đế quốc, chiến tranh cách mạng, chiến tranh chính 
nghĩa, chiến tranh phi nghĩa. 
- Trình bày diễn biến chính của cuộc chiến tranh trên lược đồ thế giới. 
- Kĩ năng phân tích, đánh giá, phân biệt được nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp.     

3. Tư tưởng 
- Bồi dưỡng tinh thần đấu tranh chống chiến tranh, yêu chuộng hoà bình. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ chiến tranh thế giới thứ nhất. 
- Bảng thống kê hậu quả chiến tranh. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi thế kỉ 
XIX đầu thế kỉ XX. 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Trong lịch sử xã hội loài người đã có nhiều cuộc chiến tranh diễn ra, 
nhưng tại sao cuộc chiến tranh năm 1914-1918 lại gọi là Chiến tranh thế giới thứ nhất ? Nguyên 
nhân, diễn biến, kết quả của cuộc chiến này ra sao ? Chúng ta sẽ đi vào bài học hôm nay để tìm 
hiểu về vấn đề đó. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH 

9’   

* Hoạt động 1: (cá nhân) 
- GV dẫn dắt: Cuối thế kỉ 
XIX đầu thế kỉ XX, trong hệ 
thống CNTB thế giới nảy 
sinh nhiều vấn đề nội bộ, 
chia rẽ sâu sắc. Hãy cho 
biết: Nguyên nhân vì sao 
dẫn đến điều đó ? 
 
 
- Những biểu hiện nào 
cho thấy nội bộ các 
nước đế quốc mâu thuẫn 

 
 
 
 
- HS: 
-Do sự phát triển không đều 
của chủ nghĩa tư bản làm cho 
so sánh lực lượng giữa các 
nước đế quốc thay đổi. 
- Do việc tranh giành phân 
chia thị trường thuộc địa. 
-> Mâu thuẫn gay gắt. 
 

1. Nguyên nhân 
- Do sự phát triển không 
đều của chủ nghĩa tư bản 
dẫn đến mâu thuẫn sâu 
sắc trong nội bộ các nước 
đế quốc. 
- Mâu thuẫn các nước 
nước đế quốc dẫn đến 
hình thành hai khối đế 
quốc đối lập: 
  + 1882, phe Liên minh 
gồm Đức, Áo- Hung và 
Itallia thành lập. 
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gay gắt ? 
 
- GV sử dụng bản đồ thế 
giới để minh hoạ về các 
cuộc chiến tranh tranh 
giành thuộc địa của các 
nước đế quốc. 
 
- GV khẳng định như vậy 
rõ ràng là các nước đế 
quốc mâu thuẫn gay gắt -> 
tất yếu sẽ dẫn đến chiến 
tranh. Tuy nhiên, để che 
đậy dư luận trong và ngoài 
nước chúng đã lợi dụng 
cơ hội nào để gây chiến 
? 
-> Duyên cớ chiến tranh. 
- GV:  
  + 28-7, Áo-Hung tuyên 
chiến với Xéc-bi. 1-8, Đức 
tuyên chiến với Nga, 3-8, 
tuyên chiến với Pháp. 4-8, 
Anh tuyên chiến với Đức. 
Chiến tranh thế giới thứ 
nhất bùng nổ. 

- HS: 
- Biểu hiện qua các cuộc 
chiến tranh giữa các nước đế 
quốc với nhau: 
  + Chiến tranh Trung-Nhật  
(1894-1895). 
  + Mĩ -TâyBan Nha (1898).  
  + Anh - Bô-ơ (1899-1902). 
  + Nga - Nhật (1904-1905). 
- Sự hình thành hai khối đế 
quốc đối lập, đỉnh cao là cuộc 
Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
 
 
 
 
 
 

  + Phe Hiệp ước gồm 
Anh, Pháp, Nga. 
- Cả 2 khối đều ráo riết 
gây chiến tranh để giành 
giật thị trường thuộc địa 
lẫn nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Duyên cớ: Vụ ám sát 
thái tử Áo- Hung ở Xéc-bi 
(28-6-1914). 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

II. DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH   

23’ 

* Hoạt động 1: Thảo luận 
nhóm 
- GV chia lớp thành 4 
nhóm, giao nhiệm vụ: 
- Nhóm 1: 
- Chiến tranh giữa 5 nước 
đế quốc bùng nổ như thế 
nào ? 
- Nhóm 2: 
 
  + Trình bày chiến sự năm 
1914 dựa vào lược đồ và 
nội dung SGK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhóm 3: 
  + Trình bày chiến sự năm 

 
 
- Nhóm 1: 
  + 28-7-1914, Áo-Hung tuyên 
chiến với Xéc-bi. 
  + 1-8-1914, Đức tuyên chiến 
với Nga. 3-8, tuyên chiến với 
Pháp. 
  + 4-8, Anh tuyên chiến với 
Đức. 
- Nhóm 2: 
  + Đức dự định tấn công 
đánh bại Pháp chớp nhoáng, 
rồi tấn công Nga. 
  + Nga tấn công Đông Phổ, 
buộc Đức phải điều quân từ 
mặt trận phía Tây để đối phó, 
Pari được cứu nguy. 
  + 9-1914, Pháp phản công 
giành thắng lợi , quân Anh đổ 
bộ vào lục địa châu Âu, kế 
hoạch “đánh nhanh thắng 
nhanh” của Đức bị thất bại. 
- Nhóm 3: 
  + 1915, Đức dốc sức cùng 

1. Giai đoạn thứ nhất 
(1914-1916) 
- 28-7-1914, Áo-Hung 
tuyên chiến với Xéc-bi. 
- 1-8-1914, Đức tuyên 
chiến với Nga. 3-8 tuyên 
chiến với Pháp. 
- 4-8, Anh tuyên chiến với 
Đức. 
-> Chiến tranh đế quốc 
bùng nổ. 
- Mở đầu cuộc chiến Đức 
dự định tấn công đánh bại 
Pháp chớp nhoáng, rồi tấn 
công Nga. 
- Nga tấn công Đông Phổ, 
buộc Đức phải điều quân 
từ mặt trận phía Tây để 
đối phó, Pari được cứu 
nguy. 
- 9-1914, Pháp phản công 
giành thắng lợi , quân Anh 
đổ bộ vào lục địa châu Au, 
kế hoạch “đánh nhanh 
thắng nhanh” của Đức bị 
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1915->1916 dựa vào SGK 
và lược đồ. 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhóm 4: 
  + Tìm hiểu qua giai đoạn 
này tình hình kinh tế, chính 
trị, xã hội hai bên như thế 
nào ? 
- GV tổng kết:  
  + Giai đoạn 1 chiến sự 
diễn ra hết sức ác liệt, gây 
thiệt hại người và của cho 
cả hai bên rất lớn nhưng 
chưa đem lại ưu thế cho 
bên nào. Trong khi đó 
phong trào phản đối chiến 
tranh lan rộng. Tình thế 
cách mạng xuất hiện ở 
nhiều nước. 
  + Bước sang giai đoạn 
1917-1918, nhiều biến cố 
diễn ra làm cho cục diện 
chiến tranh có nhiều thay 
đổi. 
* Hoạt động 2: (Cá nhân) 
 
 
- GV cho HS lập niên biểu 
diễn biến giai đoạn 2 theo 
mẫu: 

Thời 
gian 

Chiến 
sự 

Kết 
quả 

   

 
- GV treo bảng niên biểu 
đã chuẩn bị sẵn và kết hợp 
lược đồ trình bày diễn biến 
giai đoạn 2. 
- Trước hết hãy tìm hiểu 
xem tình hình nước Nga 
năm 1917 diễn ra biến cố 
gì ?  
- GV phân tích thêm thái 
độ của nhà nước Xô Viết 
đối với chiến tranh. 
- Trong khi Nga rút ra 

Ao-Hung tấn công Nga, cả 
hai bên cầm cự, thiệt hại 
nặng nề, kinh tế suy thoái. 
  + 1916, Đức chuyển trọng 
tâm về mặt trận phía Tây, mở 
chiến dịch Véc-đoong. 
  + Cuối 1916 trở đi, Đức, Ao 
phòng ngự cả hai mặt trận. 
 
- Nhóm 4: 
  + Đời sống nhân dân các 
nước khốn cùng, bọn trùm 
công nghiệp chiến tranh giàu 
to nhờ buôn bán vũ khí. 
  + Mâu thuẫn xã hội gay gắt. 
Phong trào phản đối chiến 
tranh lên cao, tình thế cách 
mạng xuất hiện nhiều nước. 
 
 
 
 
- HS:  
  + Dựa vào SGK tự lập.  
 
 
 
 
  + 2-1917, cách mạng DCTS 
lật đổ chế độ Nga hoàng. 
Chính phủ lâm thời tư sản 
tiếp tục theo đuổi chiến tranh. 
 
 
 
 
  + 10-1917, cách mạng 
XHCN tháng Mười Nga thắng 
lợi, nhà nước Xô Viết được 
thành lập. Nga rút ra khỏi 
cuộc chiến. 
 
- HS: 
  + 4-1917, Mĩ nhảy vào vòng 
chiến, ưu thế thuộc về Anh, 
Pháp, Nga. 
  + 1918, quân Mĩ đổ bộ vào 
châu Âu. Liên quân Anh- 
Pháp-Mĩ tấn công trên nhiều 
mặt trận. 
  + 11-11-1918, Đức kí hiệp 
ước đầu hàng vô điều kiện. 

thất bại. 
- 1915, Đức dốc sức cùng 
Ao-Hung tấn công Nga, cả 
hai bên cầm cự, thiệt hại 
nặng nề, kinh tế suy thoái. 
- 1916, Đức chuyển trọng 
tâm về mặt trận phía Tây, 
mở chiến dịch Véc-đoong. 
Đức bị thất bại. 
- Cuối 1916 trở đi, Đức, 
Ao-Hung phòng ngự trên 
cả hai mặt trận. 
- Đời sống nhân dân các 
nước khốn cùng, bọn trùm 
công nghiệp chiến tranh 
giàu to nhờ buôn bán vũ 
khí. 
- Mâu thuẫn xã hội gay 
gắt. Phong trào phản đối 
chiến tranh lên cao, tình 
thế cách mạng xuất hiện 
nhiều nước. 
 
                                  
2. Giai đoạn thứ hai 
(1917-1918) 
- 2-1917, cách mạng 
DCTS lật đổ chế độ Nga 
hoàng. Chính phủ lâm thời 
tư sản tiếp tục theo đuổi 
chiến tranh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2-4-1917, Mĩ nhảy vào 
vòng chiến, ưu thế thuộc 
về Anh, Pháp, Nga. 
- 11-1917, cách mạng 
XHCN tháng Mười Nga 
thắng lợi, nhà nước Xô 
Viết được thành lập rút ra 
khỏi cuộc chiến. 
- 7-1918, quân Mĩ đổ bộ 
vào châu Âu. Liên quân 
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khỏi vòng chiến thì Mĩ có 
hành động gì ? Tác động 
của nó ? 
 
- GV có thể nói thêm về bối 
cảnh Mĩ tham chiến. 
 
 
 
 

Chiến tranh kết thúc với sự 
thất bại hoàn toàn của phe 
Đức-Áo-Hung. 
 

Anh-Pháp-Mĩ tấn công 
trên nhiều mặt trận. Các 
nước đồng minh của Đức 
đầu hàng (?) 
- 11-11-1918, Đức kí hiệp 
ước đầu hàng vô điều 
kiện. Chiến tranh kết thúc 
với sự thất bại hoàn toàn 
của phe Đức-Áo-Hung.                                 

III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH 

5’ 

* Hoạt động 1: (Cá nhân) 
- Cuộc chiến tranh thế 
giới thứ nhất kết thúc để 
lại hậu quả gì cho nhân 
loại ? 
 
- GV: 
  + Sử dụng bảng thống kê 
thiệt hại về người và của 
trong Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 
 
- Em hãy rút ra tính chất 
của cuộc Chiến tranh thế 
giới thứ nhất ?  

 
 
- HS: 
  + Chiến tranh đã để lại thảm 
hoạ nặng nề: 10 triệu người 
chết, 20 triệu người bị 
thương, nền kinh tế châu Âu 
bị kiệt quệ. 
  + Chi phí cho chiến tranh lên 
tới 85 tỉ đôla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Chiến tranh đã để lại 
thảm hoạ nặng nề đối với 
nhân loại: 10 triệu người 
chết, 20 triệu người bị 
thương, nền kinh tế châu 
Âu bị kiệt quệ. Chi phí cho 
chiến tranh lên tới 85 tỉ 
đôla. 
- Cách mạng tháng Mười 
Nga thắng lợi, nhà nước 
Xô Viết được thành lập 
đánh dấu bước chuyển 
biến to lớn trong cục diện 
chính trị thế giới. 
- Tinh chất: Chiến tranh 
thế giới thứ nhất là cuộc 
chiến tranh đế quốc, phi 
nghĩa. 
 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

5’ 

1. Củng cố: GV tóm tắt lại một vài nét chính của bài 
- Do tranh chấp thị trường thuộc địa mà cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã diễn ra .Đây là 
một cuộc chiến tranh phi nghĩa do các nước đế quốc tiến hành. Lúc đầu chỉ có 5 cường quốc 
Châu Âu tham chiến, sau đó lôi kéo 33 nước trên thế giới và nhiều thuộc địa tham gia.  
- Chiến sự diễn ra ở nhiều nơi, trên nhiều lục địa, biển và đại dương, song chiến trường chính 
vẫn là Châu Au. 
- Trong giai đoạn đầu ưu thế thuộc về phe Đức, Ao-Hung. Trong giai đoạn hai ưu thế thuộc về 
phe Hiệp ước. 
- Chiến tranh kết thúc đế lại nhiều hậu quả nặng nề cho cả hai phía. 
- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã làm cho cục diện chính trị thế giới có nhiều 
biến đổi to lớn. 
2. Dặn dò 
- Nắm bài học và trả lời các câu hỏi của sách giáo khoa của bài. 
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. 
- Lập niên biểu về những sự kiện chính trong Chiến tranh thế giới thứ nhất theo mẫu: 
 

Thời gian Sự kiện chính Kết cục 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ngày soạn: 27-08-2009     Chương III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI 
Tiết : 09                                 Bài 7.  NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI                                                                 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Học sinh kết hợp kiến thức nhiều bộ môn để hiểu được sự phát triển của văn học nghệ thuật từ 
đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 
- Các trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội không tưởng. 
- Ảnh hưởng của những thành tựu văn hoá đối với sự phát triển của xã hội. 

2. Kĩ năng  
- Biết liên hệ kiến thức các bộ môn, biết phân tích, đánh giá tác dụng của những thành tựu văn 
hoá,… 

3. Tư tưởng 
- Giáo dục ý thức say mê học tập, tìm tòi, nghiên cứu, sáng tác. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Sưu tầm một số tranh ảnh minh hoạ, một số mẩu chuyện kể có liên quan bài học để minh hoạ.   
  2. Chuẩn bị của trò  
- Chuẩn một số tranh ảnh minh hoạ theo sự phân công. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Trình bày diễn biến giai đoạn thứ nhất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Trong tiến trình phát triển của nhân loại, thời cận đại con người đã để lại 
những thành tựu to lớn về văn hoá. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những thành tựu văn 
hóa đó và nó có tác động như thế nào đối với tiến trình phát triển của nhân loại.  
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Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ TRONG BUỔI ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI          

 - GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê theo mẫu: 
  + Những thành tựu văn hoá trong buổi đầu thời cận đại. 

Lĩnh 
vực 

Tác giả Tác phẩm nổi tiếng 

Văn 
học 

Coóc-nây  
(1606-1684) 

Đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp. 

La-phông-
ten (1621-
1695) 

Nhà ngụ ngôn, nhà văn cổ điển Pháp 
các tác phẩm có tác dụng giáo dục mọi lứa tuổi, mọi thời đại. 

Mô-li-e  
(1622-1673)  
 

Nhà hài kịch cổ điển Pháp. Tác phẩm thể hiện khát vọng 
công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người. 

Âm 
nhạc 

Bét-tô-ven 
(1770-1827) 

Nhà soạn  nhạc thiên tài người Đức. Các tác phẩm thấm 
đượm tinh thần dân chủ, cách mạng. Nổi tiếng các bản giao 
hưởng 3, 5, 9. 

Mô-da 
(1756-1791) 

Nhà soạn nhạc người Ao có những cống hiến lớn cho nghệ 
thuật hợp xướng. 
 

Hội 
hoạ 

Rem-bram  
(Hà lan ) 
1606- 1669 

Nổi tiếng về tranh chân dung, tranh phong cảnh với nhiều 
chất liệu sơn dầu, hình hoạ, khắc kim loại,… 

Tư 
tưởng 

Mông-te-xki-
ơ (1689-
1755) 
Vôn-te 
(1694-1778), 
Rút-xô 
(1712-1778), 
Mê-li-ê 
(1644-1792) 
và nhóm 
Bách khoa 
toàn thư. 
 

Những nhà tư tưởng lớn - “mở đường cho CM Pháp (1789) 
bùng nổ và thắng lợi”. 

 
  + Tác dụng: 
. Phản ánh hiện thực xã hội của cácnước trên thế giới. 
. Hình thành quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản, tấn công vào thành trì của chế độ 
phong kiến, góp phần vào thắng lợi của chủ nghĩa tư bản. 
 

2. THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

 

* Hoạt động 1: (HĐ nhóm) 
- GV cho HS hoạt động 
nhóm. 
- Nhóm 1:        
  + Tìm hiểu về thành tựu 
văn học: Tác giả, tác phẩm 

 
- Nhóm 1: 
 
  + Các tác giả nổi tiếng như 
Vích-to-Huy-gô, Lép-tôn-xtôi, 
Mác-Tuên. 

a. Về ăn học 
- Phương Tây 
Các tác giả nổi tiếng như: 
  + Vích-to-Huy-gô (1802-
1885) có những tác phẩm 
lớn về thơ, tiểu thuyết, nổi 
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tiêu biểu ở phương Tây. 
 
 
 
- Nhóm 2: 
  + Tìm hiểu về thành tựu 
văn học: Tác giả, tác phẩm 
tiêu biểu ở phương Đông.  
 
 
 
 
- GV minh hoạ thêm về tác 
giả hoặc tác phẩm tiêu 
biểu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhóm 3:  
  + Tìm ra nội dung cơ bản 
của các tác phẩm văn học 
trong thời kì này đã phản 
ánh điều gì ? 
- Nhóm 4:  
  + Tìm hiểu những thành 
tựu về nghệ thuật. Hãy 
trình bày hiểu biết của 
nhóm về một trong những 
thành tựu đó. 
 
- GV minh hoạ thêm. 
 
 
 
 
 
 

  + Các tác phẩm nổi tiếng 
Những người khốn khổ; 
Chiến tranh và hoà bình, An-
na Ka-rê-ni-na; Những cuộc 
phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ, 
Những người I-nô-xăng đi du 
lịch,... 
- Nhóm 2: 
  + Lỗ Tấn nhà văn cách 
mạng nổi tiếng của Trung 
Quốc với các tác phẩm lớn 
như: Nhật kí người điên, A.Q. 
chính truyện.  
  + Ra-bin-đra-nát Ta-go nhà 
văn hoá lớn của An Độ với 
nhiều tập thơ, tiểu thuyết, bút 
kí, ca khúc,... 
 
 
 
- Nhóm 3: Nội dung phản ánh 
được đời sống nhân dân 
đương thời, đặc biệt là những 
người lao động nghèo khổ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhóm 4: 
Về nghệ thuật: 
  + Các lĩnh vực như kiến 
trúc, âm nhạc, điêu khắc,… 
cũng rất phát triển. Cung điện 
Véc-xai là một công trình 
nghệ thuật đặc sắc hoàn 
thành 1708. 
  + Tiêu biểu có các nhà văn 
hoá lớn như Vangốc (Hà 
Lan), Lê-vi-tan (Nga), Trai-
cốp-xki,… 
 
 
 
 

bật là tiểu thuyết Những 
người khốn khổ,… 
  + LépTôn-xtôi (1828-
1910) nhà văn Nga với 
các tác phẩm nổi tiếng: 
Chiến tranh và hoà bình, 
An-na Ka-rê-ni-na, Phục 
sinh. 
+ Mác-Tuên (1835-1910) 
nhà văn lớn của Mĩ  với 
các tẩm phẩm nổi tiếng: 
Những cuộc phiêu lưu của 
Tôm Xoay ơ, Những 
người I-nô-xăng đi du lịch.  
+ Ngoài ra, còn có nhiều 
nhà văn, nhà thơ nổi tiếng 
khác như: Puskin (Nga), 
Ban-dắc (Pháp), An-đéc-
xen (Đan Mạch), Giắc 
Lơn-đơn (Mĩ),… 
- Phương Đông: văn học 
có bước tiến đáng kể: 
  + Lỗ Tấn nhà văn cách 
mạng nổi tiếng của Trung 
Quốc với các tác phẩm 
lớn như: Nhật kí người 
điên, A.Q. chính truyện.  
  + Ra-bin-đra-nát Ta-go 
nhà văn hoá lớn của An 
Độ với nhiều tập thơ, tiểu 
thuyết, bút kí, ca khúc... 
  + Ngoài ra còn có nhieu 
nhà văn nhà thơ khác 
như: Hô -xê Ri-dan(Phi-
lip- pin); Hô-xê Mac-ti nhà 
văn lớn ở Cu-ba... 
- Nội dung: Phản ánh 
được đời sống nhân dân 
đương thời, đặc biệt là 
những người lao động 
nghèo khổ. 
b. Về nghệ thuật 
- Kiến trúc: Cung điện Véc 
xai (Pháp) là một công 
trình nghệ thuật đặc sắc 
hoàn thành 1708; bảo 
tàng Anh; bảo tàng Luvrơ 
ở Pháp,... 
- Hội hoạ: có nhiều hoạ sĩ 
danh tiếng như: Van-gốc 
(Hà Lan); Phu-gi-ta (Nhật); 
Pi-cát-xô (Tây Ban Nha)... 
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- Âm nhạc: nổi bật như 
Trai-cốp-xki với các tác 
phẩm nổi tiếng Con đầm 
pích, các vở balê: Hồ 
thiên nga, Người đẹp ngủ 
trong rừng,... 
                                        

3. TRÀO LƢU TƢ TƢỞNG TIẾN BỘ VÀ SỰ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
KHOA HỌC TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

 * Hoạt động 3: Cá nhân 
- Sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản từ giữa thế kỉ 
XIX đã gây ra nhiều đau 
khổ cho nhân dân lao 
động. Trong hoàn cảnh đó, 
một số nhà tư tưởng tiến 
bộ đương thời đã nghĩ đến 
việc xây dựng một xã hội 
mới công bằng hơn. 
- Hãy trình bày hiểu biết 
của mình về chủ nghĩa xã 
hội không tưởng ? 
 
 
- GV giải thích thêm vì sao 
gọi nó là không tưởng, 
minh hoạ thêm. 
- Giới thiệu về những tư 
tưởng tiến bộ ở Đức, ở 
Anh,… 
 
- Tiếp thu những tư tưởng 
tiến bộ, và trên cơ sở của 
thực tiễn bấy giờ CNXH 
khoa học xuất hiện. 
 
 
 
 
 
 
 
- Hãy trình bày về nội 
dung của CNXHKH và vai 
trò của nó đối với thực 
tiễn ? 
 
 
- Điểm khác của CNXH 
khoa học với các học 
thuyết trước đó ? 

 
- HS: 
  + Trào lưu tư tưởng tiến bộ 
mà đại diện là Xanh-xi-mông, 
Phu-ri-ê, Ô-oen. Nội dung tư 
tưởng tiến bộ : Họ muốn xây 
dựng một xã hội mới không 
có chế độ tư hữu, không có 
bóc lột.  
-> Tuy nhiên đó chỉ là không 
tưởng.  
 
 
 
 
 
 
- HS: 
* Mác và Ang-ghen đã sáng 
lập ra chủ nghĩa xã hội khoa 
học trên cơ sở: 
  + Triết học cổ điển Đức. 
  + Kinh tế chính trị Anh. 
  + Chủ nghĩa xã hội không 
tưởng Pháp. 
* Chủ nghĩa Mác-Lênin là 
cương lĩnh cách mạng cho 
cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản, xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản và mở ra một 
kỉ nguyên mới cho sự phát 
triển của khoa học. 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: Mác và Ăng-ghen 
xây dựng học thuyết của 
mình trên quan điểm, lập 
trường cua giai cấp công 
nhân, thực tiễn đấu tranh của 

 
a. Chủ nghĩa xã hội không 
tưởng 
- Trào lưu tư tưởng tiến 
bộ mà đại diện là Xanh-xi-
mông, Phu-ri-ê, Ô-oen.  
- Nội dung tư tưởng tiến 
bộ:   
  + Họ muốn xây dựng 
một xã hội mới không có 
chế độ tư hữu, không có 
bóc lột, nhân dân làm chủ 
các phương tiện sản xuất 
của mình. 
   
+ Tuy nhiên đó chỉ là 
không tưởng. 
b. Triết học Đức 
Những quan điểm mới về 
nhận thức thế giới và xã 
hội của Hê-ghen, Phoi-ơ-
bách 
c. Kinh tế-chính trị Anh: 
Những lí luận mới về kinh 
tế chính trị của A-đam 
Xmit, Ri-các-đô. 
d. Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 
- Hoàn cảnh 
  + CNTB chuyển sang 
giai đoạn CNĐQ. 
  + Phong tào công nhân 
phát triển mạnh. 
- Mác và Ăng-ghen đã 
sáng lập, được Lê-nin 
phát triển. 
- Chủ nghĩa xã hội khoa 
học dựa trên cơ sở: 
  + Kế thừa có chọn lọc và 
phát triển những thành 
tựu của khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội mà 
con người đã đạt được từ 
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V. 
Rút 
kinh 
nghi
ệm 
 

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…….
..…
……
……
…………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 10                                               Bài 8.  ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI  

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Về các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI -> giữa thế kỉ XIX. 
- Các nước tư bản chuyến sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
- Phong trào công nhân thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX và sự ra đời của CNXH khoa học. 
- Về các châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh từ giữa thế kỉ XIX -> đầu thế kỉ XX. 
- Về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và kết cục của nó. 
- Về những thành tựu văn hoá thời cận đại. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thông hoá kiến thức, phân tích sự kiện, khái 
quát rút ra kết luận, lập bản thống kê.  

3. Tư tưởng 
- Củng cố một số tư tưởng cơ bản được tiến hành giáo dục ở các bài.  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 

phong trào cách mạng thế 
giới -> hệ thống lí luận vừa 
khoa học, vừa cách mạng. 

đầu thế kỉ XIX. 
- Học thuyết gồm 3 bộ 
phận chính: triết học, kinh 
tế-chính trị và chủ nghĩa 
xã hội khoa học. 
- Vai trò 
  + Chủ nghĩa Mác-Lênin 
là cương lĩnh cách mạng 
cho cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản, xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. 
  + Mở ra một kỉ nguyên 
mới cho sự phát triển của 
khoa học.          

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố: HS trả lời các câu hỏi sau: 
- Nêu những thành tựu văn hoá tiêu biểu thời cận đại. 
- Nêu những thành tựu văn học, nghệ thuật, tư tưởng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? 
2. Dặn dò 
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.  
- Chuẩn bị bài mới.  
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- Một vài tranh ảnh, lược đồ cho bài tổng kết. 
- Bảng thống các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc kỹ trước SGK ở nhà. 
- Xem lại những nội dung cơ bản của phần lịch sử thế giới cận đại. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Học thuyết CNXH khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với 
sự phát triển của xã hội ? 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’)  
- Phần lịch sử thế giới cận đại từ cách mạng Hà Lan đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất và 
Cách mạng tháng Mười Nga có những nội dung: 
    + 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 và sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản, 
phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. 
Để hiểu rõ các nội dung trên bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức đã học. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN  

6’ * Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV hướng dẫn HS xác 
định những sự kiện lịch sử 
cơ bản của thời cận đại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV phát phiếu học tập 
cho học sinh lập bảng hệ 
thống về các sự kiện chính 
của lịch sử thế giới cận đại 
(theo mẫu ) 
 

Thời 
gian 

Sự kiện –
nội dung 
cơ bản 

Kết 
quả, 

ý 
nghĩa 

   

   
 

 
- HS trả lời: 
  + 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 chủ nghĩa 
tư bản, phong trào đấu tranh 
của các dân tộc chống chủ 
nghĩa thực dân. 
- Mâu thuẫn của các nước đế 
quốc dẫn đến cuộc Chiến 
tranh thế giới thứ nhất. 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 chủ 
nghĩa tư bản, phong trào 
đấu tranh của các dân tộc 
chống chủ nghĩa thực 
dân. 
- Mâu thuẫn của các nước 
đế quốc dẫn đến cuộc 
Chiến tranh thế giới thứ 
nhất.                                         
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2. NHẬN THỨC ĐÖNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU 

29’ * Hoạt động 2: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: 
 + Nguyên nhân sâu xa, 
nguyên nhân trực tiếp 
làm bùng nổ các cuộc 
cách mạng tư sản ? 
 
 
 
 
 
 
- GV có thể gợi mở cho HS 
nhớ và chốt lại: 
  + Cách mạng tư sản Anh 
nổ ra do vua Sac-lơ I tập 
trung lưc lượng chống 
Quốc hội.  
  + Chiến tranh giành độc 
lập của 13 thuộc địa Anh ở 
Bắc Mĩ nổ ra nhân sự kiện 
chè Bô-xtơn. 
- Lãnh đạo, động lực của 
các cách mạng tư sản ? 
 
 
 
- GV nhắc lại: CM tư sản 
Anh: tư sản, quí tộc mới; 
CM tư sản Pháp: tư sản; 
Chiến tranh giành độc lập: 
Tư sản, chủ nô. 
- GV nêu câu hỏi: Hình 
thức diễn biến của các 
cuộc CMTS như thế nào 
? Hãy dẫn chứng ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kết quả, tính chất, ý 
nghĩa, hạn chế của các 
cuộc cách mạng tư sản ? 
 
 

 
 
- HS trả lời 
  + Nguyên nhân sâu xa là do 
mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất TBCN với quan hệ 
sản xuất phong kiến đã lỗi 
thời. 
  + Nguyên nhân trực tiếp dẫn 
tới sự bùng nổ của các cuộc 
cách mạng tư sản ở từng 
nước khác nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời 
  + Lãnh đạo chủ yếu là giai 
cấp tư sản.  
  + Động lực CM: quần chúng 
nhân dân.  
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Hình thức diễn biến của 
các cuộc CMTS không giống 
nhau. 
  + CM tư sản Anh: nội chiến. 
  + Chiến tranh giành độc lập 
của 13 thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ: Chiến tranh giành độc lập. 
  + CM tư sản Pháp: nội 
chiến, chống giặc ngoại xâm 
... 
- HS 
  + Lật đổ chế độ phong kiến 
ở những mức độ nhất định. 
  + Tính chất đều là CMTS 
nhưng mức độ triệt để và hạn 
chế khác nhau. 
 
 
 

a. Thắng lợi của cách 
mạng tư sản và sự xác 
lập của chủ nghĩa tư bản  
- Nguyên nhân sâu xa là 
mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất TBCN với quan 
hệ sản xuất phong kiến đã 
lỗi thời. 
- Nguyên nhân trực tiếp có 
sự khác nhau ở từng 
nước. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Động lực CM: quần 
chúng nhân dân 
- Lãnh đạo CM: chủ yếu là 
giai cấp tư sản hoặc quí 
tộc tư sản hoá. 
 
 
 
 
- Hình thức diễn biến của 
các cuộc CMTS không 
giống nhau (có thể là nội 
chiến, chiến tranh giành 
độc lập, cải cách...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kết quả: Lật đổ chế độ 
phong kiến ở những mức 
độ nhất định, mở đường 
cho CNTB. 
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- GV hướng dẫn HS rút ra 
kết qua chung và kết quả 
riêng của từng cuộc CM. 
Từ đó giải thích cho HS 
hiểu Vì sao CM tư sản 
Pháp là cuộc cách mạng 
triệt để nhất, song vẫn có 
những hạn chế. 
- Hình thành cho HS khái 
niệm CMTS  để phân biệt 
với CMXHCN sau này. 
- CMCN bùng nổ sớm 
nhất ở đâu ? Hệ quả 
CMCN ? 
 
 
 
 
 
 
 
* Hoạt động 3: Thảo luận 
nhóm 
- GV chia lớp làm 4 nhóm 
và đưa câu hỏi cho các em 
thảo luận. 
  + Nhóm 1: Sự phát triển 
KT của các nước Anh, 
Pháp trong những năm 
1850 -1860 thể hiện ở 
những điểm nào ? 
  + Nhóm 2: Vì sao vào 
những thập niên cuối của 
thế kỉ XIX, các nước Mĩ, 
Đức phát triển vượt Anh, 
Pháp ? 
 
 
 
 
  + Nhóm 3: Những thành 
tựu về khoa học-kĩ thuật? 
  + Nhóm 4: Tình hình và 
đặc điểm của CNĐQ ở các 
nước Anh, Đức, Pháp, 
Nhật, Mĩ ? 
 
 
- GV nhận xét và bổ sung 
thêm (Giới thiệu Giáo án 
10 Tr-220-221). 

 
 
 
 
 
 
- HS: 
  + Sự phát minh ra máy móc, 
đẩy mạnh sản xuất làm cơ sở 
cho việc giữ vững và phát 
triển chủ nghĩa tư bản. 
 + Xã hội phân chia thành 2 
giai cấp: TS và VS đối lập 
nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Nhóm 1: Sự phát triển KT 
của các nước Anh, Pháp 
trong những năm 1850-1860 
thể hiện ở sự kiện chuyển 
sang giai đoạn ĐQCN. 
+ Nhóm 2: Những thập niên 
cuối của thế kỉ XIX, các nước 
Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, 
Pháp là do ứng dụng thành 
tựu khoa học-kĩ thuật vào sx 
(thể hiện qui luật phát triển 
không đều). 
+ Nhóm 3: Những thành tựu 
về khoa học kĩ thuật trong các 
lĩnh vực... 
+ Nhóm 4: Đặc điểm của 
CNĐQ trong CN, tài chính, 
ngân hàng. 
- Mỗi đq còn có đặc điểm 
riêng.  
 
 
- HS trả lời  
  + Giai cấp VS>< TS. 
  + Đq >< đq. 
  + Người nghèo >< người 
giàu.  
  + Các tập đoàn tư bản... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Cách mạng công 
nghiệp Anh và quá trình 
công nghiệp hoá ở châu 
Au vào thế kỉ XIX 
- CM công nghiệp khởi 
đầu ở Anh, sau đó la 
Pháp, Đức, Mĩ. 
- Hệ quả của CMCN 
  + Sự phát minh ra máy 
móc, đẩy mạnh sản xuất 
làm cơ sở cho việc giữ 
vững và phát triển chủ 
nghĩa tư bản. 
  + Xã hội phân chia thành 
2 giai cấp TS và VS đối 
lập nhau. 
c. Sự phát triển của 
CNTB ở các nước lớn 
Âu-Mĩ vào những năm 
1850-1870, sự tiến bộ 
của khoa học-kĩ thuật 
vào cuối thế kỉ XIX-đầu 
thế kỉ XX và việc các 
nước tư bản Au- Mĩ 
chuyển sang giai đoạn 
ĐQCN 
- Sự phát triển KT của các 
nước Anh, Pháp trong 
những năm 1850-1860 thể 
hiện ở sự kiện chuyển 
sang giai đoạn ĐQCN. 
- Những thập niên cuối 
của thế kỉ XIX, các nước 
Mĩ, Đức phát triển vượt 
Anh, Pháp là do ứng dụng 
thành tựu khoa học-kĩ 
thuật vào sx (thể hiện qui 
luật phát triển không đều). 
- Những thành tựu về 
khoa học-kĩ thuật. 
 
- Tình hình và đặc điểm 
của CNĐQ ở các nước 
Anh, Đức, Pháp, Nhật, Mĩ. 
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V. 
Rút 
kinh 
nghi
ệm 
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* Hoạt động 4: Cá nhân 
- GV hỏi: Những mâu 
thuẫn cơ bản của chế độ 
tư bản ? 
 
 
 
 
- GV gợi mở HS trả lời các 
câu hỏi: CNXH khoa học 
ra đời trong hoàn cảnh 
nào ? Nội dung ? 
 
- Vì sao các nước tư bản 
phương Tây tiến hành 
xâm lược các nước 
phương Đông ? 
- Chế độ thống trị của 
CNTB được thiết lập ở 
các nước thuộc địa và 
phụ thuộc như thế nào ? 
- Phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc của 
các nước Á, Phi, Mĩ 
Latinh mang những đặc 
điểm chung nào ? 

 
 
 
 
 
 
 
-HS trả lời từng câu hỏi   
HS1:Những mâu thuẫn cơ 
bản của chế độ tư bản  
  + Giai cấp VS >< TS. 
  + Đq >< đq. 
  + Người nghèo >< người 
giàu.  
  + Các tập đoàn tư bản... 
  + Nhân dân các nước thuộc 
địa >< đq. 
HS2:CNXHKH  ra đời khi giai 
cấp VS và giai cấpTS thuẫn 
gay gắt với nhau. Phong trào 
công nhân phát triển mạnh từ 
tự phát đến tự giác. 
 
 
 

 
 
 
d. Những mâu thuẫn cơ 
bản của chế độ tư bản  
  + Giai cấp VS >< TS. 
  + Đq >< đq. 
  + Người nghèo >< người 
giàu.  
  + Các tập đoàn tư bản... 
  + Nhân dân các nước 
thuộc địa >< đq. 
e. Phong trào công nhân  
- Chủ nghĩa xã hội khoa 
học ra đời (hoàn cảnh, nội 
dung). 
- Phong trào công nhân 
đầu thế kỉ XIX đầu thế kỉ 
XX. 
g. Phong trào đấu tranh 
chống CNTD  
- Do yêu cầu phát triển 
của CNTB... 
- Chế độ thống trị của 
CNTB được thiết lập ở 
các nước thuộc địa và phụ 
thuộc (những nét lớn về 
kinh tế, chính trị, xã hội) 
- Phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc của các 
nước Á, Phi, Mĩ Latinh 
mang những đặc điểm 
chung (giai cấp thống trị 
phong kiến, phong trào 
đấu tranh, nguyên nhân 
thất bại, hình thức đấu 
tranh) 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

3’ 

1. Củng cố 
- Hệ thống hoá những vấn đề đã học.  
2. Dặn dò 
- Trả lời các câu hỏi cuối bài. 
- Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 
- Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc CMTS theo mẫu: 

Các cuộc CMTS thời cận 
đại 

Những điểm chung Những điểm riêng 

   

   

- Chuẩn bị ôn tập và kiểm tra 1 tiết.  
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………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 11                                                                       KIỂM TRA 1 TIẾT 
 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Những nội dung cơ bản về Nhật Bản, An Độ, Trung Quốc và Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt bài viết, lựa chọn, phân tích sự kiện, nêu lên mối quan hệ giữa các 
sự kiện lịch sử. 

3. Tư tưởng 
- Giáo dục cho học sinh tính trung thực, độc lập trong làm bài.  
II. Phƣơng pháp kiểm tra: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Đề kiểm tra (in sẵn), đáp án, thang điểm. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình kiểm tra 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Phát đề và làm bài (44’) 
V. Kết quả kiểm tra 

Lớp Sĩ số 
Giỏi Khá Trung bình Yếu-kém Ghi 

chú SL % SL % SL % SL % 

           

           

           

           

           

           

           

TS           

V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
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Họ và tên :                                               BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT  
Lớp:11A   
A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng . 
Câu1: Đầu thế kỉ XVII, tình hình An Độ như thế nào ? 
A- Diễn ra cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến . 
B- Các tập đoàn phong kiến liên kết với nhau. 
C- Chế độ phong kiến Ấn Độ ổn định và phát triển . 
D- Chế độ phong kiến An Độ phân liệt . 
Câu2:Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình ở các nước tư bản như thế nào ? 
A- Phát triển đồng đều về kinh tế ,chính trị. 
B- Phát triển không đồng đều về kinh tế, chính trị 
C- Chậm phát triển về mọi mặt . 
D- Chỉ phát triển về quân sự . 
Câu3: Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng  
 

Thời gian Sự kiện 

a-12-1911 1-Chiến tranh thuốc phiện bắt đầu bùng nổ  

b-6- 1940 2-Hiệp ước Nam Kinh được kí kết  

c-8-1942 3-Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc bùng nổ  

d-1-1851 4-Điều ước Tân Sửu được kí kết                                                                              

e-1901 5- Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng thống  

 Câu 4:  a)Điền tiếp vào chỗ (...) những thông tin về hậu quả nặng nề do cuộc Chiến tranh thế giới 
thứ nhất gây ra 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã gây ra những thảm hoạ hết sức nặng nề đối với 
nhân loại : khoảng ...........bị lôi cuốn vào vòng khối lửa, ...................chết,..................... bị thương 
,nền kinh tế ...........................bị kiệt quệ . 
            b) Điền tiếp vào chỗ (...) những thông tin về tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân 
Hợi  
Cách mạng Tân Hợi là cuộc........................................................., đã lật đổ 
............................................., chấm dứt chế độ ...............................tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, 
mở đường cho ............................................. 
B- PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu1:Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có 
tính chất như một cuộc cách mạng tư sản ? 
Câu 2: Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu 
thế kỉ XX. Tại sao nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? 
Câu 3:Nêu và giải thích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). 

ĐÁPÁN 
A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Câu 1 (0,5 điểm)   đáp án A 
Câu 2 (0,5 điểm)   đáp án B 
Câu 3 (1điểm)   đáp án a -5; b -1; c -2; d -3 ; e -4 
Câu 4 (1 điểm)   
a)Điền tiếp vào chỗ (...) những thông tin về hậu quả nặng nề do cuộc Chiến tranh thế giới thứ 
nhất gây ra . 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã gây ra những thảm hoạ hết sức nặng nề đối với 
nhân loại : khoảng ..1,5 tỉ người...bị lôi cuốn vào vòng khối lửa, ....10 triệu người...chết,.trên 20 
triệu người... bị thương ,nền kinh tế ...châu Âu.....bị kiệt quệ . 
 b) Điền tiếp vào chỗ (...) những thông tin về tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi  
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Cách mạng Tân Hợi là cuộc..cách mạng dân chủ tư sản..., đã lật đổ ..triều đại Mãn Thanh..., 
chấm dứt chế độ ...quân chủ chuyên chế....tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho ...chủ 
nghĩa tư bản phát triển ...... 
B- PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu1: (3 điểm ) 
a)Nội dung cơ bản của cuộc Duy Tân Minh Trị (2 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)  
+Về chính trị : thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, thực hiện quyền bình đẳng giữa 
các công dân  
+Về kinh tế : thống nhất tiền tệ, thị trường; xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến; tăng 
cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng ... 
+Về quân sự : Quân đội tổ chức và huấn luyện kiểu 
phương Tây; chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, đạn dược . 
+Về văn hóa – giáo dục : giáo dục bắt buộc, chú trọng giảng dạy nội dung khoa học kĩ thuật; cử 
học sinh giỏi đi du học.   
b) Cuộc cải cách Minh Trị mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản là vì:(1 điểm) 
-Giải quyết được những nhiệm vụ của cách mạng tư sản, gạt bỏ những cản trở của chế độ phong 
kiến  
- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
Câu 2:  
a)Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ 
XX (2 điểm) 
-Diển ra sôi nổi, mạnh mẽ với phạm vi rộng khắp tong cả nước . 
-Hình thức đấu tranh phong phú: khởi nghĩa vũ trang, cải cách, thu hút đông đảo mọi tầng lớp 
tham gia. 
-Giai cấp tư sản lớn mạnh thành lập được tổ chức Đồng minh hội và đưa cuộc đấu tranh của 
nhân dân Trung Quốc đến đỉnh cao với thắng lợi của cách mạng Tân Hợi 
 b)Nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì :(1 điểm) 
 +Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến. 
+Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược. 
+Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
Câu 3: (1 điểm) 
a) (0,5 điểm) Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 
Đây là cuộc chiến tranh đế quốc, chiến tranh xâm lược, chiến tranh phi nghĩa  
b) (0,5 điểm)Giải thích 
-Chiến tranh đế quốc vì chỉ đem lại nguồn lợi cho giai cấp tư sản 
    -Chiến tranh xâm lược nhằm cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của đối phương. 
    -Chiến tranh phi nghĩa : cả hai bên đều phi nghĩa, tổn phí và hậu quả của nó đè nặng lên đời 
sống của người dân lao động và nhân dân các thuộc địa . 
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I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Những nét chính trong tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Nga đầu thế kỉ XX. 
- Những diễn biến chính của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười Nga 1917.  
- Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết. 
- Ý nghĩa Cách mạng tháng Mười Nga. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử. 
- Biết khai thác tranh ảnh, để hiểu rõ nội dung các vấn đề lịch sử. 

3. Tư tưởng 
- Bồi dưỡng thái độ cách mạng, nhận thức đúng đắn về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới. 
- Hiểu rõ mồi quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười Nga. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ nước Nga đầu thế kỉ XX. 
- Tranh ảnh về Cách mạng tháng Mười Nga.  
- Tư liệu về Cách mạng tháng Mười Nga và Lênin. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Làm bài tập. 
- Đọc kỹ sách giáo khoa trước ở nhà. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Trả bài kiểm tra, nhận xét bài làm của học sinh. 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Đầu thế kỉ XX có một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại đã mở ra một kỉ 
nguyên mới cho lịch sử loài người. Đó là: Cách mạng tháng Mười Nga-Cách mạng tháng Mười 
Nga đã nổ ra và thắng lợi, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới xuất hiện. Chính 
quyền Xô Viết đã làm được gì, cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ chính quyền 
Xô Viết ra sao, Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa như thế nào ? Bài học hôm nay chúng ta 
sẽ được biết những vấn đề đó. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI  NGA NĂM 1917 
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng 

6’ 

**Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV sử dụng lược đồ giới 
thiệu về đế quốc Nga.  
- Hãy cho biết những nét 
chính về tình hình chính 
trị của nước Nga đầu thế 
kỉ XX ? 
 

 
 
 
- Nga là một nước quân chủ 
chuyên chế, tàn tích phong 
kiến đã kìm hãm sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản Nga. 
- Nga hoàng tham gia Chiến 

a. Chính trị 
- Đầu thế kỉ XX, Nga là 
một nước quân chủ 
chuyên chế, đứng đầu là 
Nga hoàng  
- Nga hoàng đẩy nhân dân 
Nga tham gia vào cuộc 
chiến tranh đế quốc gây 
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- GV khai thác thông tin 
trong bức ảnh “Người lính 
Nga ngoài mặt trận” để 
thấy sự thiệt hại nặng nề 
của Nga trong chiến tranh, 
nó như giọt nước cuối 
cùng tràn bát nước đầy, 
đưa nước Nga tiến sát đến 
một cuộc cách mạng. 
- Em có nhận xét gì về 
tình cảnh người nông 
dân, công nhân Nga 
trước cách mạng ? 
 
- GV tổng hợp và kết luận: 
Cách mạng bùng nổ là 
điều không thể tránh khỏi. 

tranh thế giới thứ nhất đẩy 
nước Nga vào khủng hoảng 
trầm trọng. 
- Nga liên tiếp bị bại trận 
trong chiến tranh. 
 
 
 
 
 
 
- Nông dân, công nhân bị bóc 
lột nặng nề, bần cùng hoá, 
nạn đói, nạn thất nghiệp trầm 
trọng, số người chết, bị 
thương ngoài mặt trận tăng 
cao,… 
 
 

nên những hậu quả kinh 
tế xã hội nghiêm trọng. 
*Kinh tế: suy sụp, lạc hậu, 
kiệt quệ vì chiến tranh, 
nạn đói xảy ra ở nhiều 
nơi. Công- nông nghiệp 
đều bị đình đốn. 
b. Xã hội 
- Đời sống của nông dân, 
công nhân và hơn 100 
dân tộc khác trong đế 
quốc Nga vô cùng cơ cực.  
- Phong trào phản đối 
chiến tranh đòi lật đổ Nga 
hoàng diễn ra khắp nơi.  
-> Nước Nga tiến sát đến 
một cuộc cách mạng. 
-> Cách mạng bùng nổ là 
điều không thể tránh khỏi. 

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười 

10’ *Hoạt động 1: Cá nhân 
 
- Yêu cầu học sinh đọc 
sách và tóm tắt diễn biến 
của Cách mạng tháng Hai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tại sao ở Nga tồn tại 
cục diện hai chính quyền 
song song tồn tại ? 
 
 
 
 
 
- GV nêu câu hỏi: Em 
nhận xét gì về tính chất 
của cuộc cách mạng 
tháng Hai? So sánh với 
các cuộc cách mạng tư 
sản đầu thời cận đại . 
 

 
- Mở đầu là cuộc biểu tình 
của 9 vạn công nhân ở thủ đô 
Pê-tơ-rô-grát.  
- Sau đó phong trào lan 
nhanh khắp thành phố, 
chuyển từ tổng bãi công 
chình trị chuyển sang khởi 
nghĩa vũ trang.  
- Quân khởi nghĩa chiếm các 
công sở, bắt giam các bộ 
trưởng và tướng tá Nga 
hoàng, chế độ quân chủ sụp 
đổ. 
- Chỉ trong 8 ngày, quần 
chúng cả nước đã vùng dậy 
lật đổ chế độ cũ, bầu ra các 
đại biểu công-nông-binh. Giai 
cấp tư sản thành lập Chính 
phủ lâm thời. Nga trở thành 
một nước cộng hoà. 
- Cách mạng tháng Hai thắng 
lợi. Cục diện hai chnh quyền 
song song tồn tại hình thành. 
- HS trả lời: 
- Nó phản ánh tương quan 
lực lượng giữa giai cấp tư 
sản và giai cấp vô sản, chưa 
bên nào đủ sức loại trừ đối 
phương. 
- Cách mạng tháng Hai là một 
cuộc cách mạng DCTS kiểu 

a. Cách mạng tháng Hai 
1917 
- 2-1917, cách mạng bùng 
nổ bằng  cuộc biểu tình 
của 9 vạn công nhân ở 
thủ đô Pê-tơ-rô-grát.  
- Sau đó, phong trào lan 
nhanh khắp thành phố, 
chuyển từ tổng bãi công 
chính trị sang khởi nghĩa 
vũ trang.  
- Chỉ trong 8 ngày, quần 
chúng cả nước đã vùng 
dậy lật đổ chế độ cũ, bầu 
ra các  xô viết đại biểu 
công-nông-binh. Giai cấp 
tư sản thành lập Chính 
phủ lâm thời. Nga trở 
thành một nước Cộng 
hoà. 
- Cách mạng DCTS tháng 
Hai thắng lợi. Cục diện hai 
chính quyền song song 
tồn tại hình thành. 
 
 
-Tính chất: 
-Cách mạng tháng Hai là 
một cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản kiểu mới. 
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- GV bổ sung, so sánh với 
các cuộc cách mạng tư 
sản trước đây, rút ra tính 
chất của nó để hs hiểu rõ 
hơn. 
 
 
*Hoạt động2: Cá nhân 
 
- Cách mạng tháng Hai 
thắng lơị, cục diện hai 
chính quyền song song tồn 
tại. Hai chính quyền này 
đại diện cho hai lợi ích giai 
cấp khác nhau nên không 
thể cùng tồn tại và xung 
đột là điều không thể tránh 
khỏi. 
- Trước tình hình này, 
đảng Bôn-sê-vích Nga có 
chủ trương và hành 
động gì ? 
- GV tóm tắt diễn biến 
Cách mạng tháng Mười. 
GV có thể trình bày thêm 
sự nhạy bén kịp thời trong 
chỉ đạo cách mạng của Lê-
nin: “Vô luận bằng cách 
nào cũng không được để 
chính quyền nằm trong tay 
Kê-ren-ki và bè lũ cho đến 
ngày 25-10”. 

mới do g/c VS lãnh đạo, động 
lực cách mạng là liên minh 
công nông. Đã lật đổ được 
chế độ Nga hoàng, tạo ra khả 
năng thủ tiêu chủ nghĩa tư 
bản thiết lập chủ nghĩa xã hội. 
 
- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích 
đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục 
làm cách mạng lật đổ chính 
phủ tư sản lâm thời. 
- 8 tháng đấu tranh chuyển 
biến từ đấu tranh hoà bình 
đến đấu tranh vũ trang, tiến 
tới khởi nghĩa giành chính 
quyền. 
- Đầu 10-1917, Lê-nin trực 
tiếp về nước lãnh đạo cách 
mạng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đảng Bôn-sê-vích chủ 
trương đấu tranh hoà bình để 
tập hợp lực lượng đủ sức lật 
đổ giai cấp tư sản. Sau đó 
chuyển sang khởi nghĩa vũ 
trang giành chính quyền.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.Thắng lợi Cách mạng 
XHCN tháng Mười 1917 
 
- 4-1917, Lê-nin thông qua 
Luận cương tháng tư chỉ 
ra mục tiêu và đường lối 
chuyển từ cách mạng 
DCTS sang cách mạng 
XHCN. 
- Trước hết chủ trương 
đấu tranh hoà bình để tập 
hợp lức lượng. Đầu 10-
1917, không khí CM bao 
trùm cả nước. Lê nin về 
nước trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng khởi nghĩa vũ 
trang giành chính quyền.  
- Đêm 24-10, khởi nghĩa 
bắt đầu. 
- Đêm 25-10, quân khởi 
nghĩa chiếm Cung điện 
Mùa Đông. Chính quyền 
tư sản sụp đổ. Tiếp theo, 
cách mạng thắng lợi ở 
Mát-xcơ-va. 
- Đầu 1918, thắng lợi 
hoàn toàn trên đất nước 
Nga.               

 II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT 
  1 . Xây dựng chính quyền Xô Viết 

10’ * Hoạt động 1: Cá nhân 
 
- Trong khi cuộc tấn công 
Cung điện Mùa Đông đang 
diễn ra thì Đại hội Xô viết 
toàn Nga lần thứ hai khai 
mạc.  
 
- Đại hội đã có những 
quyết định gì và đem lại 
lợi ích cho ai ? 
 

 
 
- Đại hội Xô viết toàn Nga lần 
II (25-10-1917) tuyên bố 
thành lập chính quyền Xô 
viết. 
  + Nhiệm vụ: 
     - Đập tan bộ máy nhà 
nước cũ .Xây dựng bộ máy 
nhà nước mới của nhân dân 
lao động.  
     - Thông qua Sắc lệnh hoà  
bình và Sắc lệnh ruộng đất đã 

 - Đêm 25-10-1917, Đại 
hội Xô viết toàn Nga lần II, 
tuyên bố thành lập chính 
quyền Xô Viết do Lê-nin 
đứng đầu. 
  + Nhiệm vụ: 
     - Đập tan bộ máy nhà 
nước cũ .Xây dựng bộ 
máy nhà nước mới.  
     - Thông qua Sắc lệnh 
hoà bình và Sắc lệnh 
ruộng đất.  
  + Biện pháp: 
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đáp ứng được nguyện vọng 
cấp thiết của quần chúng.  
  + Biện pháp: 
     - Thủ tiêu tàn tích của chế 
độ phong kiến, xoá bỏ các 
đẳng cấp phong kiến, đặc 
quyền của Giáo hội, nam nữ 
bình đẳng. 
     - Xây dựng lực lượng 
Hồng Quân để bảo vệ chính 
quyền xô viết 
     - Nhà nước tiến hành quốc 
hữu hoá các nhà máy, xí 
nghiệp của giai cấp tư sản. 
     - Thành lập Hội đồng kinh 
tế quốc dân tối cao để xây 
dựng nền kinh tế của chế độ 
mới. 
 

     - Thủ tiêu tàn tích của 
chế độ phong kiến, xoá bỏ 
các đẳng cấp phong kiến, 
đặc quyền của Giáo hội, 
nam nữ bình đẳng. 
     - Xây dựng lực lượng 
Hồng quân để bảo vệ 
chính quyền Xô viết. 
     - Nhà nước tiến hành 
quốc hữu hoá các nhà 
máy, xí nghiệp của giai 
cấp tư sản. 
     - Thành lập Hội đồng 
kinh tế quốc dân tối cao 
để xây dựng nền kinh tế 
của chế độ mới.        

2. Bảo vệ chính quyền Xô viết 

6’ *Hoạt động 1: Cá nhân 
- Chính quyền Xô viết 
vừa mới thành lập đã 
đứng trước thử thách gì 
? 
 
-> Lê-nin: “giành chính 
quyền đã khó, giữ chính 
quyền càng khó hơn”. 
- Liên hệ đến tình hình 
nước ta sau Cách mạng 
tháng Tám 1945. 
- Trước tình hình đó, 
chính quyền Xô viết có 
chủ trương gì ? Kết quả 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nguyên nhân nào đã dẫn 

- Quân đội 14 nườc đế quốc 
cấu kết với bọn phản cách 
mạng trong nước tấn công 
tiêu diệt nước Nga xô viết. 
Cuộc chiến đấu chống thù 
trong giặc ngoài trong điều 
kiện vô cùng khốc liệt. 
 
 
 
 
 
- 1919, Nga thực hiện Chính 
sách Cộng sản thời chiến, 
huy động tối đa của cải, nhân 
lực phục vụ cho cuộc chiến 
đấu. 
- Nội dung: 
  + Nhà nước kiểm soát toàn 
bộ nền công nghiệp. 
  + Trưng thu toàn bộ lưng 
thực thừa. 
  + Thi hành chính sách 
cưỡng bức đối với toàn dân 
(16 -50 tuổi). 
- Hồng quân và nhân dân 
Nga đã đẩy lùi được bọn 
phản cách mạng. Đến 1920, 
chiến sự chấm dứt, nhà nước 
Xô viết được bảo vệ.  
 
 

 - Cuối 1918 quân đội 14 
nước đế quốc câu kết với 
bọn phản cách mạng 
trong nước tấn công tiêu 
diệt nước Nga Xô viết. 
Cuộc chiến đấu chống thù 
trong giặc ngoài trong điều 
kiện vô cùng khốc liệt. 
 
 
 
-1919, Nga thực hiện 
chính sách Cộng sản thời 
chiến, với nội dung: 
  + Nhà nước kiểm soát 
toàn bộ nền công nghiệp. 
  + Trưng thu toàn bộ lưng 
thực thừa. 
  + Thi hành chế độ lao 
động cưỡng bức. 
 
 
 
 
 
 -> Chính sách cộng sản 
thời chiến đã huy động tối 
đa của cải, nhân lực phục 
vụ cho cuộc chiến đấu. 
Cuối 1920, Nga đã đẩy lùi 
được sự can thiệp của đế 
quốc, nhà nước Xô viết 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 

đến thắng lợi công cuộc 
chống thù trong giặc ngoài 
của nước Nga ? 
- Hướng dẫn HS xem hình 
25 “Bạn đã ghi tên tình 
nguyện chưa”. 

- Chính sách cộng sản thời 
chiến đã huy động được nhân 
tài, vật lực của đất nước, sức 
mạnh và sự ủng hộ của nhân 
dân.  
- Lòng yêu nước được phát 
huy mạnh mẽ. 
- Hồng quân chiến đấu mạnh 
mẽ, dũng cảm. 
 

được bảo vệ. 
 

      III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI                   

7’ * Hoạt động 1:  Cá nhân 
- GV hướng dẫn HS so 
sánh về sự khác biệt Cách 
mạng tháng Mười với các 
cuộc cách mạng tư sản 
trước đó. Từ đó:  
- Nêu ý nghĩa thắng lợi 
Cách mạng tháng Mười 
Nga 1917 ? 
 
 
 
 
- GV liên hệ Cách mạng 
tháng Mười với Bác Hồ và 
cách mạng Việt Nam. 
 

 
- Trong nước: 
  + Cách mạng tháng Mười 
làm thay đổi vận mệnh đất 
nước và số phận nhân dân 
Nga. 
  + Mở ra kỉ nguyên nhân dân 
lao động làm chủ đất nước và 
vận mệnh của mình. 
- Thế giới: 
  + Cách mạng tháng Mười 
làm thay đổi cục diện thế giới. 
  + Cổ vũ mạnh mẽ, để lại 
nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu cho cách mạng thế 
giới trong đó có Việt Nam. 

- Trong nước 
  + Cách mạng tháng 
Mười làm thay đổi vận 
mệnh đất nước và số 
phận nhân dân Nga. 
  + Mở ra kỉ nguyên mới 
nhân dân lao động làm 
chủ đất nước và vận 
mệnh của mình  
- Thế giới  
  + Cách mạng tháng 
Mười làm thay đổi cục 
diện thế giới. 
  + Cổ vũ mạnh mẽ, để lại 
nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu cho cách mạng 
thế giới, trong đó có Việt 
Nam. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố: GV tóm tắt lại nội dung chính của bài 
- Tình hình nước Nga năm 1917 dưới chế độ Nga hoàng đứng trước một cuộc cách 
mạng. Cuộc cách mạng tháng Hai đã lật đổ chế độ Nga hoàng, nền cộng hoà được 
thành lập. 
- 10-1917, cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười Nga bùng nổ chấm dứt tình trạng hai 
chính quyền song song tồn tại. 
- Chính quyền Xô viết thành lập sau cách mạng tháng Mười đứng trước tình thế khó 
khăn thù trong giặc ngoài. Tuy nhiên, chính quyền Xô viết đã lãnh đạo nhân dân đập tan 
được thù trong giặc ngoài, bảo vệ được chính quyền cách mạng. 
- Cách mạng XHCN tháng Mười Nga thắng lợi có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và 
trên thế giới.  
2. Dặn dò 
- Nắm bài học cũ và trả lời các câu hỏi SGK của bài. 
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. 
- Tìm kiếm tham khảo những tư liệu về cách mạng tháng Mười và Lê-nin. 
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Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 13                                 Bài 10.  LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)                                                             

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức:  Giúp học sinh nhận thức được: 
- Với chính sách kinh tế mới, nhân dân Xô viết đã vượt qua được những khó khăn to lớn trong 
quá trình khôi phục đất nước sau chiến tranh.  
- Những nội dung và thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong 
hai thập niên 1921-1941. 

2. Kĩ năng  
- Bồi dưỡng, giáo dục tình cảm cách mạng, HS nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt và những 
thành tựu vĩ đại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
- Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội đối với 
tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.  

3. Tư tưởng 
- Rèn luyện kĩ năng phân tích tư liệu lịch sử, để hiểu bản chất sự kiện lịch sử. 
- Tăng cường khả năng đối chiếu, so sánh các sự kiện lịch sử để hiểu rõ hơn đặc trưng lịch sử 
của từng sự kiện (So sánh Chính sách cộng sản thời chiến với Chính sách kinh tế mới). 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ Liên Xô năm 1940. 
- Tranh ảnh về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
- Một số tư liệu, mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Sau khi đánh bại được thù trong, giặc ngoài, nhân dân Xô viết bước vào 
thời kỳ khai phá một con đường mới: con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Quá trình này diễn ra 
như thế nào, bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC PHỤC KINH TẾ (1921 - 1925) 
  1. Chính sách kinh tế mới 

12’ Hoạt động1: Cá nhân - HS - Hoàn cảnh 
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- GV yêu câu HS nhắc lại 
trong thời kỳ khó khăn: 
chống thù trong giặc ngoài 
chính quyền Xô Viết đã 
thực hiện chính sách gì, 
chính sách này bây giờ có 
còn phù hợp nữa không ? 
- Trước tình đó chính 
quyền Xô viết đã có chủ 
trương gì ? 
- GV phân tích HS thấy rõ 
những mặt tích cực của 
Chính sách kinh tế mới 
trong nông nghiệp, công 
nghiệp và các mặt khác.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Với chủ trương tích cực 
như vậy, Chính sách 
kinh tế mới có  ý nghĩa, 
tác dụng như thế nào ? 
Hướng dẫn HS so sánh số 
liệu các ngành kinh tế  của 
nước Nga trong các năm 
1921 và 1923 trong sách 
giáo khoa. 
-> Từ sự hồi phục và phát 
triển nhanh về kinh tế đã 
dẫn đến sự ổn định về 
chính trị-xã hội, đời sống 
nhân dân được cải thiện, 
nhà nước vô sản được 
củng cố. 
 

Chính phủ thi hành chính 
sách Cộng sản thời chiến, 
chính sách đó lúc này không 
còn phù hợp nữa. 
 
 
-HS: thực hiện chính sách 
kinh tế  mới. Nội dung: 
+ Nông nghiệp: Thay thế chế 
độ trưng thu lương thực thừa 
bằng chế độ thu thuế lương 
thực. 
  + Công nghiệp 
     -Tập trung khôi phục công 
nghiệp nặng. 
     - Cho phép tư nhận được 
thuê hoặc xây dựng những xí 
nghiệp nhỏ có sự kiểm soát 
của nhà nước. 
     - Khuyến khích tư bản 
nước ngoài đầu tư kinh 
doanh ở Nga.  
     - Nhà nước nắm giữ 
những ngành kinh tế quan 
trọng 
+ Thương nghiệp, tiền tệ: Tư 
nhân được tự do buôn bán, 
đẩy mạnh mối quan hệ giữa 
nông thôn với thành thị,… 
- HS: 
  + Đây là sư chuyển đổi kịp 
thời đầy sáng tạo từ nền kinh 
tế tập trung, độc quyền sang 
một nền kinh tế nhiều thành 
phần và tự do buôn bán dưới 
sư điều tiết của nhà nước. 
  + Đây là công lao to lớn và 
đóng góp xuất sắc của Lênin 
vào kho tàng lý luận của 
CNXH khoa học. 
 - Ngày nay, công cuộc cải 
cách, đổi mới ở một số nước 
XHCN đã tiếp thu tinh thần cơ 
bản đó để vận dụng phù hợp 
vào tình hình thực tiễn ở từng 
nước. 

  + Nền kinh tế bị tàn phá 
nghiêm trọng. 
  + Tình hình chính trị 
không ổn định, các lực 
lượng phản cách mạng 
nổi dậy chống phá nhiều 
nơi. 
  + 3-1921, Đảng Bôn-sê-
vích quyết định thực hiện 
Chính sách Kinh tế mới.  
- Nội dung  
  + Nông nghiệp: Thay thế 
chế độ trưng thu lương 
thực thừa bằng chế độ thu 
thuế lương thực. 
  + Công nghiệp 
     -Tập trung khôi phục 
công nghiệp nặng. 
     - Cho phép tư nhận 
được thuê hoặc xây dựng 
những xí nghiệp nhỏ có 
sự kiểm soát của nhà 
nước. 
     - Khuyến khích tư bản 
nước ngoài đầu tư kinh 
doanh ở Nga.  
     - Nhà nước nắm giữ 
những ngành kinh tế quan 
trọng 
  + Thương nghiệp, tiền tệ: 
Tư nhân được tự do buôn 
bán, đẩy mạnh mối quan 
hệ giữa nông thôn với 
thành thị,… 
-> Thực chất là sự chuyển 
đổi kịp thời từ nền kinh tế 
Nhà nước nắm độc quyền 
sang nền kinh tế nhiều 
thành phần và tự do buôn 
bán dưới sư kiểm soát 
của Nhà nước. 
- Tác dụng 
  + Thúc đẩy kinh tế quốc 
dân chuyển biến rõ rệt, 
giúp nhân dân vượt qua 
khó khăn hoàn thành khôi 
phục kinh tế. 
  + Để lại nhiều bài học 
kinh nghiệm đối với công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nhiều nước trên 
thế giới. 
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2. Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

7’ 

*Hoạt động 2: Cá nhân 
 
- GV dẫn dắt: Trong bối 
cảnh thế giới chỉ một mình 
nước Nga XHCN còn lại là 
TBCN, công cuộc xây 
dựng và phát triển đất 
nước đặt ra yêu cầu gì ? 
-> Đại hội Xô viết toàn Liên 
bang lần thứ nhất cuối 12-
1922 dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Lê-nin, Liên bang 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Xô viết đã tuyên bố thành 
lập gồm 4 nước cộng hoà: 
Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-
xi-a và Ngoại Cap-ca-dơ. 
 
- GV sử dụng lược đồ giới 
thiệu về 4 nước cộng hoà 
đầu tiên và đến năm 1940 
là 15 nước trong Liên bang 
Xô viết. 
-> Đánh giá vai trò của Lê-
nin trong việc hình thành 
Liên bang Xô viết. 

 
 
- Công cuộc xây dựng CNXH 
và bảo vệ an ninh quốc 
phòng đòi hỏi các dân tộc 
trên lãnh thổ Xô viết phải liên 
minh chặt chẽ nhằm tăng 
cường sức mạnh mọi mặt. 
- Cuối 12-1922, Liên bang 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Xô viết được thành lập (gọi 
tắt là Liên Xô). 
 
 
- Những tư tưởng chỉ đạo của 
Lênin đã chỉ ra con đường 
giải quyết đúng đắn vấn đề 
dân tộc trên đất nước Xô viết. 
- Việc thành lập Liên bang Xô 
viết là thành tựu cuối cùng 
được thực hiện dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của Lê-nin. 
 
 

- Cuối 12-1922, Liên bang 
Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Xô viết được thành 
lập (gọi tắt là Liên Xô). 
- Nguyên tắc: Sự bình 
đẳng về mọi mặt, quyền 
tự quyết của các dân tộc, 
sự giúp đỡ lẫn nhau và 
xây dựng thành công 
CNXH. 
 
 
 
 

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1925 - 1941 ) 
  1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên  

12’ 

Hoạt động 3: Cá nhân 
 
- Sau khi hoàn thành 
công cuộc khôi phục 
kinh tế 1921-1925, tình 
hình Liên Xô lúc này như 
thế nào ? 
 
 
 
 
- Trước tình hình đó 
nhiệm vụ của Liên Xô lúc 
này là gì ? 
 
- Kết quả thực hiện các 
kế hoạch 5 năm đầu tiên 
ra sao ? 
+ Trên lĩnh vực công 
nghiệp ? 
- Đến hè 1937, sản xuất 

 
 
- Sau khi hoàn thành nhiệm 
vụ khôi phục kinh tế, Liên Xô 
vẫn một nước nông nghiệp 
lạc hậu. 
- Bị các nước đế quốc bao 
vây, cô lập. 
 
HS: 
- Nhiệm vụ là tiến hành công 
nghiệp hóa XHCN: Ưu tiên 
phát triển công nghiệp nặng, 
cụ thể là công nghiệp chế tạo 
máy móc và công cụ, năng 
lượng, công nghiệp khai 
khoáng, công nghiệp quốc 
phòng,… 
- Công nghiệp hóa XHCN là 
nhiệm vụ trung tâm trong suốt 
thời kỳ quá độ nên phải có kế 

- Hoàn cảnh  
  + Sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ khôi phục kinh 
tế, Liên Xô vẫn một nước 
nông nghiệp lạc hậu. 
  + Bị các nước đế quốc 
bao vây, cô lập. 
- Nhiệm vụ trọng tâm là 
tiến hành công nghiệp hóa 
XHCN với đường lối ưu 
tiên phát triển công nghiệp 
nặng. 
- Kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất (1928-1932), kế 
hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1933-1937) đã hoàn 
thành trước thời hạn. Liên 
Xô từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu trở thành 
một cường quốc công 
nghiệp XHCN. 
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CN đã vượt 428% so với 
1929 và gấp 8 lần so với 
1931. Tổng sản phẩm 
công nghiệp vượt qua Anh, 
Pháp, Đức cộng lại, đứng 
đầu châu Âu và đứng thứ 
hai thế giới, sau Mĩ. 
+ Trong lĩnh vực nông 
nghiệp? 
- GV phân tích những khó 
khăn trong công tác tập thể 
hoá nông nghiệp. Từ đó 
HS thấy được thành tựu to 
lớn. 
 
+ Trong lĩnh vực văn hóa 
giáo dục ? 
Từ 1921-1940, khoảng 60 
triệu người dân đã thoát 
nạn mù chữ, Liên xô đứng 
đầu thế giới về tốc độ 
thanh toán nạn mù chữ. 
 
+ Trên lĩnh vực xã hội có 
sự thay đổi gì ? 
 
 
 
 
 
 
- Những thành tựu của 
Liên Xô trong công cuộc 
xây dựng CNXH là hết sức 
to lớn, nó chứng tỏ được 
tính ưu việt và hấp dẫn của 
CNXH. 

hoạch dài hạn với những mục 
tiêu phù hợp. 
HS: 
- Kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất (1928-1932), kế hoạch 5 
năm lần thứ hai (1933-1937) 
đã hoàn thành trước thời hạn. 
Liên Xô từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu trở thành một 
cường quốc công nghiệp. 
 
 
 
 
+ Nông nghiệp: Công cuộc 
tập thể hoá đã đưa 93% nông 
dân với trên 90% diện tích 
canh tác vào nông nghiệp tập 
thể, qui mô sản xuất lớn, cơ 
sở vật chất kỉ thuật được cơ 
giới hoá. 
HS: 
- Văn hoá giáo dục: Thanh 
toán nạn mù chữ, hoàn thành 
phổ cập giáo dục tiểu học cả 
nước, phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở ở thành phố. 
HS: 
- Xã hội: Cơ cấu giai cấp thay 
đổi, các giai cấp bóc lột bị xoá 
bỏ, chỉ còn giai cấp công 
nhân, nông dân tập thể và 
tầng lớp trí thức XHCN. 
 
 

  + Công nghiệp: 1937, 
sản lượng công nghiệp 
chiếm 77,4% tổng sản 
phẩm quốc dân. 
  +Nông nghiệp: Công 
cuộc tập thể hoá đã đưa 
93% nông dân với trên 
90% diện tích canh tác 
vào nông nghiệp tập thể, 
qui mô sản xuất lớn, cơ 
sở vật chất kỉ thuật được 
cơ giới hoá. 
  + Văn hoá giáo dục: 
Thanh toán nạn mù chữ, 
hoàn thành phổ cập giáo 
dục tiểu học cả nước, phổ 
cập giáo dục trung học cơ 
sở ở thành phố. 
  + Xã hội: Cơ cấu giai cấp 
thay đổi, các giai cấp bóc 
lột bị xoá bỏ, chỉ còn giai 
cấp công nhân, nông dân 
tập thể và tầng lớp trí thức 
XHCN. 
- 1937, kế hoạch 5 năm 
lần thứ ba đang thực hiện 
thì bị gián đoạn bởi chiến 
tranh xâm lược của phát 
xít Đức. 
 

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô 

6’ 

Hoạt động 4: Cá nhân 
 
- Bên cạnh những thành 
tựu về kinh tế, trên lĩnh 
vực ngoại giao, Liên Xô 
đạt được những thành 
tựu gì ? 
 

- HS 
- Tuy tồn tại trong vòng vây 
của CNTB nhưng Liên Xô 
kiên trì bền bỉ đấu tranh để 
từng bước phá vỡ chính sách 
bao vây và cô lập về kinh tế 
và ngoại giao của CNĐQ. 
- Từ 1922 -> 1925 các cường 
quốc tư bản như Đức, Anh, 
Pháp, Nhật lần lượt đặt quan 
hệ ngoại giao với Liên Xô. 
- Đầu 1925, Liên xô thiết lập 
quan hệ ngoại giao với hơn 
20 nước trên thế giới. 

- Từng bước thiết lập 
quan hệ ngoại giao với 
một số nước láng giềng ở 
châu Á và châu Âu. 
- Từng bước phá vỡ chính 
sách bao vây và cô lập về 
kinh tế và ngoại giao của 
các nước ĐQ. 
-> Vị thế Liên Xô ngày 
càng nâng cao trên trường 
quốc tế. 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 14          
         Chương II. CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN  TRANH THẾ GIỚI 
                                                                                           (1914- 1918) 
              Bài 11.  TÌNH HÌNH CÁC NƢỚC TƢ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  
                                                                                            (1918-1939)                                                            

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức:  Giúp học sinh nắm được: 
- Tình hình chung của các nước TBCN trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới; việc xác 
lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 
- Thực trạng, bản chất của CNTB trong những năm 1918 - 1939, những mâu thuẫn. Sự khủng 
hoảng, tính chất phản động của các nước tư bản hiếu chiến dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa phát 
xít và sự xuất hiện nguy cơ chiến tranh thế giới mới. 
- Cuộc đấu tranh cách mạng của công nhân và nhân dân lao động phát triển, đạt tới cao trào vào 
những năm 1918 - 1923. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản và vai trò của nó đối với phong trào 
cách mạng thế giới trong những năm 1919 - 1939. 
- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và những hậu quả của nó. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện khả năng nhận thức, phân tích, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử đã học. 
- Bồi dưỡng phương pháp liên hệ kiến thức lịch sử quá khứ với cuộc sống hiện tại. 

3. Tư tưởng 
- Bồi dưỡng lòng tin vào phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống CNTB, CNPX, nguy 
cơ chiến tranh,giáo dục tinh thần quốc tế chân chính.  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

- 1933, Mĩ công nhận và đặt 
quan hệ và đặt quan hệ ngoại 
giao với Liên Xô. 
-> Vị thế Liên Xô ngày càng 
nâng cao trên trường quốc tế. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

5’ 

1. Củng cố:Học sinh trả lời các câu hỏi 
- Hoàn cảnh, nội dung, tác dụng của Chính sách kinh tế mới ở Nga năm 1921? 
- Những thành tựu cơ bản của Liên Xô qua việc thực hiện các kế hoạch 5 năm từ 1925-
1941. 
2. Dặn dò 
- Nắm bài cũ và trả lời các câu hỏi của SGK. 
- Làm bài tập SBT trang 46, 47, 48, 49. 
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. 
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1. Chuẩn bị của thầy 
- Một vài tranh ảnh, tài liệu liên quan đến bài học. 
- Bản đồ thế giới hoặc bản đồ châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc kỹ trước SGK ở nhà. 
- Chuẩn bị bài mới theo hướng dẫn của GV (Quan sát hình 29-Tr.60 SGK). 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Nêu những nội dung của Chính sách kinh tế mới và tác động của Chính sách kinh tế mới đối 
với nền kinh tế nước Nga ? 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc, một trật tự thế giới 
mới được thiết lập nhưng mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa vẫn chưa được 
giải quyết, quan hệ hoà bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong 
manh. Từ 1918-1939, trong sự phát triển chung của các cường quốc tư bản Mĩ, Anh, Pháp, Đức, 
Italia, Nhật Bản đã trải qua một quá trình phát triển với nhiều biến động to lớn dẫn tới Chiến tranh 
thế giới thứ hai. Vậy quá trình phát triển đó của các nước tư bản diễn ra như thế nào ? Nguyên 
nhân nào đưa tới chiến tranh thế giới thứ hai ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm được 
những vấn đề trên. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI - OASINHTƠN 

9’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV hướng dẫn cho học 
sinh tìm hiểu khái niệm “Hệ 
thống Véc-xai - 
Oasinhtơn”. 
  + Đó là các hiệp ước 
được kí kết tại Hội nghị 
hoà bình ở Véc-xai (1919-
1920) sau đó tại Oasinhtơn 
(1921-1922) nhằm phân 
chia quyền lợi giữa các 
nước thắng trận. 
- GV nêu câu hỏi: Với là 
hệ thống Véc-xai -
Oasinhtơn trật tự thế giới 
mới được thiết lập như 
thế. Em có nhận xét gì về 
tính chất của hệ thống 
này ? 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: Hệ thống Véc-
xai-Oasinhtơn đã phản ánh 
tương lực lượng mới giữa 
các nước tư bản. Các 
nước thắng trận Anh, 
Pháp, Mĩ có nhiều quyền 
lợi, xâm phạm chủ quyền 
và lãnh thổ của nhiều quốc 
qia, dân tộc, gây nên 
những mâu thuẫn trong nội 
bộ các nước đế quốc. 
 

- Chiến tranh thế giới thứ 
nhất kết thức, các nước tư 
bản đã tổ chức Hội nghị 
hoà bình ở Véc-xai (1919-
1920) và Oasinhtơn(1921 
-1922) nhằm phân chia 
quyền lợi. Một trật tự thế 
giới mới được thiết lập 
thường được gọi là hệ 
thống Véc-xai - 
Oasinhtơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hệ thống Véc-xai - 
Oasinhtơn mang lại nhiều 
quyền lợi cho nước tư bản 
thắng trận, xác lập sự áp 
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- GV nêu lại câu hỏi đã cho 
HS chuẩn bị trước ở nhà. 
  + Dựa vào lược đồ (hình 
29) hãy so sánh sự thay 
đổi lãnh thổ các châu Âu 
năm 1923 so với năm 
1919 ? 

 
 
- HS trả lời: Lãnh thổ các 
nước châu Âu thay đổi 
nhiều, một số nước mới 
thành lập (Đức, Áo-Hung, 
Ba lan, Nam Tư, Tiệp 
Khắc,...)  

đặt, nô dịch với các nước 
bại trận, gây nên mâu 
thuẫn sâu sắc giữa các 
nước đế quốc. 

2. CAO TRÀO CÁCH MẠNG  1918 - 1923 Ở CÁC NƢỚC TƢ BẢN. QUỐC TẾ CỘNG SẢN                                      

11’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: 
  + Nguyên nhân làm 
bùng nổ cao trào cách 
mạng 1918- 1923 ? 
 
- GV củng cố, mở rộng 
thêm về ảnh hưởng Cách 
mạng tháng Mười, về hậu 
quả của Chiến tranh thế 
giới thứ nhất. 
- GV hỏi: Mặc dù không 
giành thắng lợi nhưng 
cao trào cách mạng 
1918-1923 đưa tới hệ quả 
quan trọng gì ? 
*Hoạt động 2: Thảo luận 
nhóm 
- GV chia lớp làm 4 nhóm 
và yêu cầu: 
 
Nhóm 1: Quốc tế Cộng sản 
ra đời trong hoàn cảnh và 
điều kiện như thế nào ? 
Nhóm 2: Hoạt động của 
Quốc tế Cộng sản ? 
 
Nhóm 3: Vai trò của Quốc 
tế cộng sản ? 
Nhóm 4: Nguyên nhân 
Quốc tế Cộng sản giải thể 
? 
 
 
 
 
- GV nhận xét trình bày 
của HS và chốt lại trong 
thời gian tồn tại từ 1919 -> 
1943, Quốc tế Cộng sản 
đã tiến hành 7 lần Đại hội, 

 
 
- HS trả lời 
  + Do hậu quả của Chiến 
tranh thế giới thứ nhất. 
  + Tác động của cách 
mạng tháng Mười Nga. 
 
 
 
- HS trả lời: Các Đảng 
Cộng sản đã thành lập ở 
nhiều nước như Đức, Áo, 
Hung, Ba Lan, Phần Lan,... 
 
- HS cử đại diện nhóm trả 
lời: 
Nhóm 1 
- Nhiều Đảng Cộng sản ra 
đờỉ ở các nước. 
- Thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười Nga và sự tồn 
tại của nhà nước Xô viết. 
- Những cố gắng của Lê 
nin và Đảng Bôn-sê-vích. 
-> Sự phát triển của phong 
trào cách mạng thế giới đòi 
hỏi phải có một tổ chức 
quốc tế để tập hợp lực 
lượng và chỉ đạo phong 
trào. 
Nhóm 2: 
Quốc tế Cộng sản hoạt 
động chủ yếu thông qua 
các đại hội .Đặc biệt đại 
hội II và Đại hội VII. 
Nhóm 3: 
  + Vạch ra đường lối đúng 
đắn kịp thời cho từng thời 
kì phát triển của cách 
mạng thế giới. 

a. Cao trào cách mạng 
1918 - 1923 
- Do hậu quả của Chiến 
tranh thế giới thứ nhất và 
tác động của Cách mạng 
thánh Mười Nga, một cao 
trào cách mạng đã bùng 
nổ ở châu Âu trong những 
1918-1923. 
 
 
- Trong cao trào CM 1919-
1923, các Đảng cộng sản 
đã được thành lập ở nhiều 
nước. 
b. Quốc tế Cộng sản 
- Hoàn cảnh và điều kiện 
thành lập 
  + Sự ra đời của nhiều 
đảng cộng sản. 
  + Thắng lợi của Cách 
mạng tháng Mười Nga và 
sự tồn tại của nhà nước 
Xô viết. 
  + Những cố gắng của Lê 
nin và Đảng Bôn-sê-vích, 
2-3-1919, Quốc tế Cộng 
sản thành lập tại Mát-xcơ-
va. 
- Hoạt động 
  + 1919->1943, Quốc tế 
Cộng sản đã tiến hành 7 
lần Đại hội. Quan trọng 
nhất là: 
  + Đại hội II: thông qua 
Luận cương của Lê-nin về 
vai trò của Đảng Cộng 
sản; về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa. 
  + Đại hội VII: chủ trương 
thành lập mặt trận thống 
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vạch ra đường lối đúng 
đắn kịp thời cho từng thời 
kì phát triển của cách 
mạng thế giới. 

  + Để lại nhiều bài học 
kinh nghiệm quí báu cho 
phong trào cách mạng thế 
giới . 
Nhóm 4: 
  + Phong trào cách mạng 
thế giới phát triển đa dạng. 
Thế giới có nhiều thay đổi. 
  + Sự chỉ đạo chung 
không còn phù hợp.  

nhất chống phát xít, chống 
chiến tranh. 
- Vai trò 
  + Vạch ra đường lối 
đúng đắn kịp thời cho 
từng thời kì phát triển của 
cách mạng thế giới. 
  + Để lại nhiều bài học 
kinh nghiệm quí báu cho 
phong trào cách mạng của 
giai cấp công nhân và sự 
nghiệp giải phóng các dân 
tộc bị áp bức. 

3. CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929 - 1933 VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ                                         

10’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- Nguyên nhân cuộc 
khủng hoảng kinh tế 
1929 - 1933 ? Điểm khác 
biệt của cuộc khủng 
hoảng này so với các 
cuộc khủng hoảng chu kì 
của CNTB ? 
- GV dẫn chứng: các cuộc 
khủng hoảng trước đó chỉ 
gây thiệt hại khoảng 7% về 
sản xuất công nghiệp và 
thương mại thì cuộc KH 
1929-1933 sản xuất công 
nghiệp giảm 38%, thương 
mại 60%, nền sản xuất của 
CNTB bị tàn phá nghiêm 
trọng. 
- Hậu qủa của cuộc khủng 
hoảng ? 
 
 
 
 
 
- GV cần phân tích rõ giới 
cầm quyền ở các nước tư 
bản đã tìm lối thoát bằng 
hai con đường chính: 
  + Mĩ, Anh, Pháp tiến 
hành cải cách KT-XH để 
vượt qua khủng hoảng. 
  + Đức, I-ta-li-a, Nhật tìm 
lối thoát bằng những hình 
thức thống trị mới. Đó là 
thiết lập chế độ độc tài 
phát xít. 

 
- HS trả lời  
  + Các nước tư bản sản 
xuất ồ ạt, chạy theo lợi 
nhuận dẫn đến tình trạng 
hàng hoá ế thừa, cung 
vượt quá xa cầu. 
  + Điểm khác: đây là cuộc 
khủng hoảng về cơ cấu 
kinh tế của CNTB, bao 
trùm toàn bộ thế giới tư 
bản, lớn nhất về phạm vi, 
trầm trọng nhất về mức độ 
và kéo dài nhất về thời 
gian. 
 
 
- HS trả lời  
- Kinh tế: tàn phá nặng nề 
nền kinh tế của các nước 
tư bản 
- Chính trị-xã hội: bất ổn 
định. Những cuộc đấu 
tranh, biểu tình diễn ra ở 
nhiều nơi. 
- Cuộc KH đe doạ đến sự 
tồn tại của CNTB. 

a. Nguyên nhân     
- Các nước tư bản sản 
xuất ồ ạt, chạy theo lợi 
nhuận dẫn đến tình trạng 
hàng hoá ế thừa, cung 
vượt quá xa cầu. 
- 2-1929, khủng hoảng 
kinh tế bùng nổ ở Mĩ rồi 
lan ra toàn bộ thế giới tư 
bản. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Hậu quả    
- Kinh tế: tàn phá nặng nề 
nền kinh tế của các nước 
tư bản 
- Chính trị - xã hội: bất ổn 
định. Công nhân thất 
nghiệp, nông dân mất 
ruộng rơi vào tình trạng 
đói khổ. Những cuộc đấu 
tranh, biểu tình diễn ra ở 
nhiều nơi. 
- Quan hệ quốc tế: hình 
thành hai khối đế quốc đối 
lập: một bên là Anh, Pháp, 
Mĩ và một bên là Đức, I-
ta-li-a, Nhật. Cả hai khối 
ráo riết chạy đua vũ trang 
báo hiệu nguy cơ một 
cuộc chiến tranh mới. 
                  

4. PHONG TRÀO MẶT TRẬN NHÂN DÂN CHỐNG PHÁT XÍT VÀ NGUY CƠ CHIẾN TRANH 
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6’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- Nguyên nhân ? 
 
 
 
 
- GV mở rộng thêm với các 
nguyên nhân đó, MTND 
chống phát xít đã thành lập 
ở nhiều nước: Pháp, Italia, 
Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây 
Ban Nha,... 
 
 
 
- GV yêu cầu HS đọc SGK 
về diễn biến phong trào ở 
Pháp và Tây Ban Nha rồi 
rút ra kết luận về kết quả 
của phong trào. 
- GV liên hệ những hoạt 
động của MTND Pháp ở 
Việt Nam trong cao trào 
dân chủ 1936-1939.  
 
- Đặc điểm của phong 
trào ? 
 

- HS  
  + Chủ nghĩa phát xít xuất 
hiện và nguy cơ chiến 
tranh thế giới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS: 
  + Được sự chỉ đạo của 
Quốc tế cộng sản và các 
Đảng Cộng sản. 
  + Phong trào lan rộng 
khắp các nước tư bản. 
  + Mang tính quần chúng 
rộng lớn. 
 

a. Nguyên nhân 
- Chủ nghĩa phát xít xuất 
hiện và nguy cơ chiến 
tranh thế giới. 
 
 
 
 
 
b. Tiêu biểu 
- Pháp: 5-1936, MTND 
Pháp giành thắng lợi, bảo 
vệ được nền dân chủ, đưa 
nước Pháp thoát khỏi 
hiểm hoạ phát xít. 
- Tây Ban Nha: 2-1936, 
Chính phủ MTND giành 
thắng lợi và nhận được sự 
ủng hộ của phong trào 
cách mạng thế giới, 
nhưng do so sánh lực 
lượng quá chênh lệnh nên 
cuối cùng bị thất bại.  
c. Đặc điểm 
- Được sự chỉ đạo của 
Quốc tế Cộng sản và các 
Đảng Cộng sản. 
-Phong trào lan rộng khắp 
các nước tư bản. 
- Mang tính quần chúng 
rộng lớn. 
 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

3’ 

1. Củng cố: GV kiểm tra nhận thức của các em bằng các câu hỏi: 
- Nêu các giai đoạn phát triển của CNTB giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-
1939) 
- Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến 
tranh thế giới ? 
2. Dặn dò 
- Học bài cũ, làm bài tập trong SBT và trả lời các câu hỏi trong SGK. 
- Sưu tầm tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong Quốc tế thứ ba. 
- Đọc trước bài 12. 
 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 15            Bài 12.  NƢỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Những nét chính về các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 
Đặc biệt là cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở Đức. 
- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Đức, quá trình chủ nghĩa phát 
xít lên cầm quyền và chuẩn bị phát động chiến tranh. 

2. Kĩ năng  
- Bồi dưỡng khả năng khai thác tư liệu để hiểu những vấn đề lịch sử. 
- Rèn luyện tư duy độc lập, khả năng so sánh của các sự kiện lịch sử khác nhau để tìm ra bản 
chất của chúng.  

3. Tư tưởng 
- Hiểu rõ bản chất phản động, tàn bạo của chủ nghĩa phát xít nói chung và phát xít Đức nói riêng. 
- Nâng cao lòng yêu mến hoà bình, chống chiến tranh. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Bản đồ chính trị châu Âu những năm 1914 - 1923. 
- Một số tranh ảnh, tư liệu phục vụ bài học. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Học bài cũ, làm bài tập đầy đủ. 
- Đọc kỹ trước SGK ở nhà. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+ Nêu các giai đoan phát triển của CNTB giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới. 
+ Nêu nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ? 

- Đáp án: 
+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, nước Đức đã trải qua những 
biến động thăng trầm như thế nào ? Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức ra sao ? Chúng đã 
thực hiện những chính sách phản động gì để châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới mới ? Bài 
học hôm nay giúp em sẽ rõ vấn đề trên.  

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. NƢỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 
  1. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923 

10’ Hoạt động 1: Cá nhân   a. Hoàn cảnh lịch sử  
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- GV nêu câu hỏi: Hoàn 
cảnh lịch sử nào bùng nổ 
cao trào cách mạng 1918-
1923 ? 
- GV gợi mở  
 + Chiến tranh thế giới thứ 
nhất đã gây hậu quả tới 
nước Đức như thế nào ? 
 + Hoà ước Vecxai đã tác 
động to lớn như thế nào 
đến nước Đức ? 
- GV nêu vấn đề: Quan sát 
hình 32 Tr 64-SGK em 
thấy nội dung hình này 
phản ánh tình hình của 
nước Đức như thế nào ? 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Cá nhân  
- Cao trào cách mạng 
1918-1923 diễn ra như thế 
nào ? 

- HS trả lời  
  + Đức là nước bại trận, 
hoàn toàn suy sụp về kinh tế, 
chính trị, quân sự. 
  + Với hoà ước Véc-xai, Đức 
mất 1/8 đất đai, gần ½ dân 
số. Toàn bộ thuộc địa bị mất. 
Phải bồi thường chiến phí 
100 tỷ mác. 
-> Đời sống nhân dân vô 
cùng tăm tối và khốn quẫn. 
-> Phong trào đấu tranh bùng 
nổ.  
- HS trả lời: 
Bức tranh phản ánh sự mất 
giá trầm trọng của đồng mác, 
biểu hiện trình trạng hỗn loạn 
về kinh tế, tài chính của nước 
Đức. Tình trạng đó làm cho 
đời sống nhân dân vô cùng 
cơ cực, mâu thuẫn xã hội lên 
cao, tình hình chính trị bất ổn. 
- HS đọc sách giáo khoa rồi 
trả lời. 

- Sau CTTG I, Đức là 
nước bại trận bị chiến 
tranh tàn phá nghiêm 
trọng. 
- 6-1919, hoà ước Véc-xai 
được kí kết. Nước Đức 
phải chịu những điều kiện 
hết sức nặng nề, trở nên 
kiệt quệ và rối loạn chưa 
từng thấy.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Diễn biến  
- Phong trào cách mạng 
dâng cao trong những 
năm 1919-1923, dẫn đến 
sự thành lập Đảng cộng 
sản Đức (12-1918). 
-10-1923 phong trào tạm 
lắng.  

2. Những năm ổn định tạm thời (1924 - 1929) 

6’ Hoạt động 3: Cá nhân  
- Vì sao nước Đức có thể 
phục hồi, ổn định và phát 
triển trong những năm 
1924-1929 ? 
- GV chốt lại như vậy sự 
phục hồi của nước Đức 
phần lớn là phụ thuộc vào 
bên ngoài và thiếu cơ sở 
vững chắc. 
- Tình hình của nước Đức 
trong những năm 1924-
1929 ? (kinh tế, chính trị, 
xã hội). 

- HS 
- Nhờ sự ủng hộ, tiếp sức của 
các nước tư bản chủ yếu là 
Mĩ. Nhưng thực chất là dọn 
đường cho tư bản nước 
ngoài đầu tư vào Đức và biến 
Đức thành lực lượng xung 
kích chống Liên Xô. 
 
 
- HS trả lời: 
+ Kinh tế: được khôi phục và 
phát triển. 1929, sản xuất 
công nghiệp vươn lên đứng 
đầu châu Âu. 
+ Chính trị: Chế độ cộng hoà 
Vaima được củng cố, tăng 
cường đàn áp phong trào 
công nhân, truyền bá tư 
tưởng phục thù. 
+ Đối ngoại: vị trí quốc tế 
được phục hồi (tham gia Hội 
Quốc Liên).                                       

- Từ cuối 1923, tình hình 
nước Đức dần dần ổn 
định.  
 
 
  + Kinh tế: được khôi 
phục và phát triển. Năm 
1929, sản xuất công 
nghiệp vươn lên đứng đầu 
châu Âu. 
 
 
  + Chính trị: Chế độ cộng 
hoà Vaima được củng cố, 
tăng cường đàn áp phong 
trào công nhân, truyền bá 
tư tưởng phục thù. 
 
 
 
  + Đối ngoại: địa vị quốc 
tế được phục hồi (tham 
gia Hội Quốc Liên).                                        

II. NƢỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 
  1. Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền                      
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9’ *Hoạt động 4: Cá nhân 
- GV hướng dẫn HS khai 
thác SGK để thấy được tác 
động của cuộc khủng 
hoảng kinh tế thế giới đến 
nước Đức và mức độ thiệt 
hại mà Đức phải gánh 
chịu. 
 
 
 
- Nguyên nhân vì sao chủ 
nghĩa phát xít lên cầm 
quyền ở Đức ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV chốt lại và nêu ra sự 
kiện 30-1-1933, Tổng 
thông Hin-đen-bua chỉ định 
Hit-le làm Thủ tướng và 
thành lập chính phủ mới, 
mở ra thời kì đen tối trong 
lịch sử nước Đức. 

- HS phải nắm được tác động  
+ Kinh tế: sản xuất công 
nghiệp giảm 47% so với 
những năm trước khủng 
hoảng, Hàng ngàn nhà máy, 
xí nghiệp bị đóng cửa. Hơn 5 
triệu người bị thất nghiệp. 
Mâu thuẫn xã hội gay gắt, 
cuộc đấu tranh của quần 
chúng -> khủng hoảng chính 
trị trầm trọng. 
- HS trả lời: 
+ Do giai cấp tư sản cầm 
quyền không đú mạnh để duy 
trì nền cộng hoà tư sản vượt 
qua khủng hoảng, đã dung 
túng cho chủ nghĩa phát xít 
hành động. 
+ Hoạt động tuyên truyền, 
kích động chủ nghĩa phục 
thù, chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc của Đảng Quốc xã. 
+ Truyền thống quân phiệt 
của nước Đức,... 

- Khủng hoảng kinh tế giới 
đã tác động đến nước 
Đức làm cho kinh tế, 
chính trị, xã hội khủng 
hoảng trầm trọng. 
 
 
 
 
 
 
- Để đối phó lại khủng 
hoảng, Đảng Quốc xã 
đứng đầu là Hít-le đã chủ 
trương phát xít hoá bộ 
máy nhà nước, thiết lập 
chế độ độc tài. 

2. Nước Đức trong những năm 1933-1939               

10’ Hoạt động 5: Thảo luận 
nhóm 
- GV chia lớp làm 3 nhóm 
và đưa ra câu hỏi: 
Chính phủ Hit-le đã thực 
hiện chính sách về kinh tế, 
chính trị và đối ngoại như 
thế nào ? 
 + Nhóm 1: Chính trị. 
 + Nhóm 2:  Kinh tế. 
 + Nhóm 3: Đối ngoại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Các nhóm cử đại diện trả 
lời: 
- Nhóm 1:  
- Chính trị: Hít-le thiết lập nền 
chuyên chính độc tài, khủng 
bố công khai các Đảng phái 
dân chủ, đặt Đảng cộng sản 
ra ngoài vòng pháp luật , lật 
đổ nền cộng hoà Vaima. 
- Nhóm 2:  
- Kinh tế: tổ chức nền kinh tế 
theo hướng tập trung, mệnh 
lệnh, phục vụ cho nhu cầu 
quân sự. Các nghành công 
nghiệp, đặc biệt là công 
nghiệp quân sự được phục 
hồi và hoạt động hết sức 
khẩn trương. Các ngành giao 

- Về chính trị: Hít-le thiết 
lập nền chuyên chính độc 
tài, khủng bố công khai, 
lật đổ nền cộng hoà Vai-
ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 -Kinh tế: tổ chức nền kinh 
tế theo hướng tập trung, 
mệnh lệnh, phục vụ cho 
nhu cầu quân sự, nhằm 
chuẩn bị cho việc phát 
động chiến tranh xâm 
lược.  
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Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 16          Bài 13.  NƢỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
                                                
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Sự vươn lên của nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, đặc biệt là thời kì bùng phát của 
kinh tế Mĩ trong thập 20 của thế kỉ XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét và bổ sung: 
+ 26-11-1936, Đức kí với 
Nhật Bản “Hiệp ước chống 
Quốc tế Cộng sản”, hình 
thành khối phát xít Đức-
Italia- Nhật Bản, nhằm tiến 
tới phát động cuộc chiến 
tranh để phân chia lại thế 
giới. 
-> Hít-le thi hành chính 
sách đối nội phản động, 
chính sách đối ngoại hiếu 
chiến -> nền hoà bình ở 
châu Âu và thế giới bị đe 
doạ.   

thông vận tải, xây dựng 
đường sá được tăng cường 
để giải quyết nạn thất nghiệp 
và phục vụ nhu cầu quân sự, 
nhằm chuẩn bị cho việc phát 
động chiến tranh xâm lược. 
- Nhóm 3:  
- Đối ngoại: 
  + Nước Đức tuyên bố rút ra 
khỏi Hội Quốc liên. 
  + 1935, ban hành lệnh Tổng 
động viên, thành lập đội quân 
thường trực, xây dựng nước 
Đức thành một trại lính khổng 
lồ với đạo quân 1.500.000 
người cùng 30.000 xe tăng và 
khoảng 4.000 máy bay, ráo 
riết chuẩn bị chiến tranh xâm 
lược. 

 
 
 
 
 
 
 
- Đối ngoại 
  + 10-1933, Đức rút ra 
khỏi Hội Quốc liên để tự 
do hành động. 
  + 1935, ban hành lệnh 
Tổng động viên, thành lập 
đội quân thường trực, xây 
dựng nước Đức thành 
một trại lính khổng lồ, 
chuẩn bị tiến hành các kế 
hoạch chiến tranh xâm 
lược. 
 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

3’ 

1. Củng cố: Nêu các câu hỏi để củng cố kiến thức cho học sinh: 
- Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế 
giới ? 
- Chính phủ Hít-le đã thực hiện các chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào 
trong những năm 1933 - 1939 ?  
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT, trả lời nhửng câu hỏi SGK, chuẩn bị bài mới. 
- Sưu tầm một số tranh ảnh và tài liệu về chủ nghĩa phát xít Đức và nhân vật Hit-le. 
- Bài tập: Tại sao cách mạng dân chủ tư sản tháng 11-1948 ở Đức không thể chuyển 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ? 
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- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với nước Mĩ.Chính sách mới của Tổng 
thống Ru-dơ-ven trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, bước vào một thời kì phát triển 
mới. 

2. Kĩ năng  
- Bồi dưỡng khả năng khai thác tư liệu để hiểu những vấn đề lịch sử. 
- Rèn luyện tư duy độc lập, khả năng so sánh các sự kiện lịch sử khác nhau để tìm ra bản chất 
của sự kiện. 

3. Tư tưởng 
- Hiểu rõ bản chất của tư bản Mĩ, mặt trái của xã hội tư bản và những mâu thuẫn, nan giải trong 
lòng nước Mĩ. 
- Hiểu rõ qui luật đấu tranh giai cấp, đấu tranh chống áp bức. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Bản đồ nước Mĩ hoặc bản đồ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.  
- Một số tranh ảnh, tư liệu về nước Mĩ. 
- Bảng, biểu đồ về tình hình kinh tế xã hội Mĩ (vẽ to). 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Học bài cũ, làm bài tập đầy đủ. 
- Đọc kỹ trước SGK ở nhà. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Chính phủ Hit-le đã thực hiện các chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào trong 
những năm1933-1939 ? 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Trong những năm 1918-1939, nước Mĩ trải qua những bước thăng trầm 
đầy kịch tính: từ sự phồn vinh của nền kinh tế trong thập niên 20 đến sự khủng hoảng và suy 
thoái nặng nề chưa từng có trong lịch sử nước Mĩ trong những năm 1929-1933. Chính sách mới 
của Ru-dơ-ven đã đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng và duy trì được sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. Để hiểu rõ những bước thăng trầm đó, chúng ta tìm hiểu bài 13. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. NƢỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 
  1. Tình hình kinh tế 

8’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV sử dụng bản đồ giới 
thiệu vị trí của Mĩ (theo 
SGV). 
- Vì sao nói Chiến tranh 
thế giới thứ nhất đã đem 
lại “những cơ hội vàng” 
cho nước Mĩ ? 
 
 

 
 
 
 
- HS trả lời: Vì  
+ Mĩ là nước thắng trận. 
+ Mĩ trở thành chủ nợ của 
các nước châu Âu. 
+ Thu lợi nhuận lớn nhờ buôn 
bán vũ khí, hàng hoá. 

- Những năm 20 của thế kỉ 
XX, kinh tế Mĩ bước vào 
thời kì phồn vinh và trở 
thành nước tư bản giàu 
mạnh nhất thế giới. 
- Nguyên nhân 
+ Là nước thắng trận. 
+ Mĩ trở thành chủ nợ của 
các nước châu Âu. 
+ Thu lợi nhuận lớn nhờ 
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- Biểu hiện của sự phồn 
vinh ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Những biểu hiện trên đây 
chứng tỏ điều gì ? 
 
 
 
 
 
 
 
- Những hạn chế của nền 
kinh tế Mĩ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV chốt lại những mặt 
hạn chế đó chính là 
nguyên nhân dẫn tới 
khủng hoảng kinh tế 1929-
1933. 

+ Mĩ chú trọng áp dụng thành 
tựu của khoa học-kỉ thuật, sử 
dụng phương pháp quản lí 
tiên tiến, mở rộng qui mô và 
chuyên môn hoá sản xuất.      
- HS dựa vào phần chữ nhỏ 
trong SGK trình bày.  
+ 1923 -> 1929 sản lượng 
công nghiệp tăng 69%.  1929, 
chiếm 48% sản lượng công 
nghiệp toàn thế giới. 
+ Đứng đầu thế giới về sản 
xuất ô tô, thép, dầu hoả. 
+ 1929, nắm trong tay 60% 
dự trữ vàng của thế giới, là 
chủ nợ của thế giới. 
- HS trả lời: 
+ Kinh tế Mĩ tăng trưởng ở 
mức độ cao. 
+ Thực lực kinh tế của Mĩ rất 
mạnh hơn nhiều so với các 
nước tư bản chủ nghĩa châu 
Âu.   
+ Nhưng ngay trong thời kì 
ổn định đó kinh tế Mĩ đã bộc 
lộ những hạn chế.                    
- HS: 
+ Nhiều ngành công nghiệp 
chỉ sử dụng 60-80% công 
suất. 
+ Nạn thất nghiệp thường 
xuyên xảy ra, sản xuất ồ ạt 
chạy theo lợi nhuận, phát 
triển không đồng bộ giữa các 
ngành, mất cân đối giữa cung 
và cầu. 

buôn bán vũ khí, hàng 
hoá. 
+ Mĩ chú trọng áp dụng 
thành tựu của khoa học kĩ 
thuật vào sản xuất. 
- Biểu hiện 
  + 1923-1929, sản lượng 
công nghiệp tăng 69%. 
1929, chiếm 48% sản 
lượng công nghiệp toàn 
thế giới. 
  + Đứng đầu thế giới về 
sản xuất ô tô, thép, dầu 
hoả. 
  + 1929, nắm trong tay 
60% dự trữ vàng của thế 
giới, là chủ nợ của thế 
giới.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hạn chế  
  + Nhiều ngành công 
nghiệp chỉ sử dụng 60 -> 
80% công suất. 
  + Nạn thất nghiệp 
thường xuyên xảy ra, sản 
xuất ồ ạt chạy theo lợi 
nhuận, phát triển không 
đồng bộ giữa các ngành, 
mất cân đối giữa cung và 
cầu. 

2. Tình hình chính trị, xã hội                          

7’ Hoạt động 2: Cá nhân  
- GV giảng giải trong thời 
kì phồn vinh của kinh tế 
Mĩ, gắn liền với sự cầm 
quyền của các Tổng thống 
Đảng Cộng hoà. 
Ở Mĩ, hai Đảng Dân chủ 
và Đảng Cộng hoà thay 
phiên nhau cầm quyền. Về 
hình thức tưởng chừng 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nắm quyền là các Tổng 
thống của Đảng Cộng 
hoà. 
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đảng đối lập nhau nhưng 
thực tế lại thống nhất trong 
chính sách đối nội, đối 
ngoại. 
- Chính phủ của Đảng 
Cộng hoà đã thực hiện 
những chính sách gì ? 

 
 
 
 
- HS 
- Chính phủ của Đảng Cộng 
hoà đề cao sự phồn vinh của 
nền kinh tế, thi hành chính 
sách ngăn chặn công nhân 
đấu tranh, đàn áp những tư 
tưởng tiến bộ.                                       

- Chính phủ của Đảng 
Cộng hoà đề cao sự phồn 
vinh của nền kinh tế, thi 
hành chính sách ngăn 
chặn công nhân đấu 
tranh, đàn áp những tư 
tưởng tiến bộ.                                       
 
 
 
- Ở Mĩ, hố sâu ngăn cách 
giữa giàu và nghèo quá 
lớn, những người lao 
động luôn phải đối mặt với 
nạn thất nghiệp, bất công, 
nạn phân biệt chủng tộc. 
-> Phong trào đấu tranh 
của công nhân diễn ra sôi 
nổi. 
- 5-1921, Đảng Cộng sản 
Mĩ thành lập.  

II. NƢỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM (1929 - 1939)    
  1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ                               

10’ Hoạt động 3: Thảo luận 
nhóm  
- GV chia lớp làm 4 nhóm 
và nêu các câu hỏi 
  + Nhóm 1: Nguyên nhân 
dẫn đến khủng hoảng ? 
 
  + Nhóm 2: Diễn biến.  
 
 
 
 
  + Nhóm 3: Hậu quả.  
 
 
 
 
  + Nhóm 4: Nhận xét về 
sự khủng hoảng, suy thoái 
ở nước Mĩ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- HS cử đại diện nhóm trả lời: 
+ Nhóm 1:  
Nguyên nhân: do chủ nghĩa 
tự do thái quá, sản xuất ồ ạt, 
chạy theo lợi nhuận dẫn tới 
tình trạng cung vượt quá xa 
cầu làm bùng nổ kinh tế thừa. 
+ Nhóm 2:  
Khủng hoảng bắt đầu trong 
lĩnh vực tài chính ngân hàng 
diễn ra từ 10-1929 đến 1932 
là trầm trọng nhất.  
 
+ Nhóm 3:  
1932, sản lượng công nghiệp 
còn 53,8% so với năm 1929, 
11,5 vạn công ty thương 
nghiệp, 58 công ty đường sắt 
bị phá sản. 10 vạn ngân hàng 
đóng cửa, 75% dân trại bị 
phá sản, hàng chục triệu 
người thất nghiệp. Phong trào 
đấu tranh lan rộng toàn nước 
Mĩ. 
+ Nhóm 4: 
Khủng hoảng diễn ra trầm 
trọng gây thiệt hại lớn cho 

- Nguyên nhân: do sản 
xuất ồ ạt, chạy theo lợi 
nhuận dẫn tới tình trạng 
cung vượt quá xa cầu làm 
bùng nổ kinh tế thừa.  
 
 
 
 
 
- Diễn biến: Khủng hoảng 
diễn ra từ 10-1929 đến 
1932 là trầm trọng nhất. 
 
 
 
- Hậu quả  
  + 1932, sản lượng công 
nghiệp còn 53,8% so với  
1929. 
  + 11,5 vạn công ty 
thương nghiệp, 58 công ty 
đường sắt bị phá sản. 
  + 10 vạn ngân hàng 
đóng cửa, 75% dân trại bị 
phá sản. 
  + Hàng chục triệu người 
thất nghiệp. Phong trào 
đấu tranh lan rộng toàn 
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- GV cho học sinh quan sát 
biểu đồ tỉ lệ thất nghiệp ở 
Mĩ và rút ra nhận xét. 

nền kinh tế. 
Mâu thuẫn xã hội gia tăng. 
Phong trào đấu tranh của 
nhân dân bùng nổ.                       

nước Mĩ.                        

2. Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven                              

12’ Hoạt động 4: Cá nhân  
- GV giới thiệu vài nét về 
Tổng thống Ru-dơ-ven. 
- Hướng dẫn học sinh khai 
thác SGK để tìm ra nội 
dung, biện pháp của Chinh 
sách mới ? 
 
 
 
- GV mở rộng: Đạo luật 
ngân hàng nhằm đóng tất 
cả các ngân hàng sau đó 
lại một số ngân hàng có 
khả năng phục hồi với sự 
kiểm soát chặt chẽ của 
chính phủ và thiết lập chế 
độ bảo đảm tốt đối với tiền 
gởi của khách hàng, việc 
mua bán chứng khoán đặt 
dưới sự giám sát của nhà 
nước. 
- Thực chất của Chính 
sách mới ? 
 
 
 
- GV cho học sinh quan sát 
biểu đồ thu nhập quốc dân 
của Mĩ 1929-1941 để thấy 
được kết quả của Chính 
sách mới. 
 
 
 
 
- GV nêu câu hỏi: Chính 
phủ Ru-dơ-ven thi hành 
chính sách đối ngoại như 
thế nào ? 

 
 
 
- HS trả lời 
+ Nhà nước can thiệp tích 
cực vào đời sống kinh tế. 
+ Giải quyết nạn thất nghiệp 
thông qua các đạo luật:  ngân 
hàng, phục hưng công 
nghiệp, điều chỉnh nông 
nghiệp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
Nhà nước dùng sức mạnh và 
biện pháp điều tiết kinh tế, 
giải quyết các vấn đề chính trị 
xã hội, vai trò của nhà nước 
được tăng cường. 
- HS dựa vào SGK và phát 
biểu: 
+ Giải quyết việc làm cho 
người thất nghiệp, xoa dịu 
mâu thuẫn xã hội. 
+ Khôi phục được sản xuất. 
+ Thu nhập quốc dân tăng 
liên tục từ sau năm 1933. 
 
 
- HS trả lời: Ru-dơ-ven thi 
hành chính sách đối ngoại 
mềm dẻo, thiết thực và có 
hiệu quả. Đó là: Thực hiện 
chính sách láng giềng thân 
thiện. 11-1933, công nhận và 
đặt quan hệ ngoại giao với 
Liên Xô. Trung lập với các 
xung đột quân sự ngoài châu 

- Cuối 1932, Ru-dơ-ven 
đã thực hiện một hệ thống 
các chính sách biện pháp 
của nhà nước trên các 
lĩnh vực, được gọi chung 
là Chính sách mới. 
- Nội dung 
  + Nhà nước can thiệp 
tích cực vào đời sống kinh 
tế. 
  + Giải quyết nạn thất 
nghiệp thông qua các đạo 
luật:  ngân hàng, phục 
hưng công nghiệp, điều 
chỉnh nông nghiệp. 
=> Nhà nước dùng sức 
mạnh và biện pháp điều 
tiết kinh tế, giải quyết các 
vấn đề chính trị xã hội, vai 
trò của nhà nước được 
tăng cường. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kết quả 
  + Giải quyết việc làm cho 
người thất nghiệp, xoa dịu 
mâu thuẫn xã hội. 
  + Khôi phục được sản 
xuất. 
  + Thu nhập quốc dân 
tăng liên tục từ sau  1933. 
 
- Chính sách ngoại giao  
  + Thực hiện chính sách 
láng giềng thân thiện. 
  + 11-1933, công nhận và 
đặt quan hệ ngoại giao với 
Liên Xô . 
  + Trung lập với các xung 
đột quân sự ngoài châu 
Âu. 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 17         Bài 14.  NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Những vấn đề cơ bản về tình hình nước Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 
- Những bước phát triển thăng trầm của nền kinh tế Nhật trong 10 năm đầu sau chiến tranh và tác 
động của nó đối với tình hình chính trị, xã hội. 
- Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) và quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước của giới 
cầm quyền Nhật Bản, đưa Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh ở châu Á và trên thế giới. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng tài liệu, tranh ảnh. Tăng cường khả năng so sánh, phân tích sự kiện, 
khái quát rút ra kết luận,lập bản thống kê.  

3. Tư tưởng 
- Hiểu rõ bản chất tàn bạo, phản động của phát xít Nhật và tội ác chiến tranh của chúng đối với 
nhân dân châu Á và thế giới. 
- Bồi dưỡng tinh thần chống chủ nghĩa phát xít và các biểu hiện của nó. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Tranh ảnh, tư liệu về Nhật Bản trong những năm 1918-1939. 
- Lược đồ châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+ Nêu những nét cơ bản trong chính sách mới của Rudơven. 
+ Nêu các giai đoạn phát triển của lịch sử nước Mĩ trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế 

giới 1918-1939. 
- Đáp án: 

+ 
+ 

Âu. 

CỦNG CỐ, DẶN DÒ 

5’ 

1. Củng cố: Nêu các câu hỏi để củng cố kiến thức cho học sinh: 
- Tình hình nứơc Mĩ trong những năm 1919 - 1929 như thế nào ? 
- Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven đã đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng 
hoảng như thế nào ? 
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT, trả lời những câu hỏi SGK, chuẩn bị bài mới. 
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+ 
  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á được xếp vào hàng ngũ các cường 
quốc tư bản. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Nhật Bản phát triển như thế nào. 
Chúng ta cùng tìm hiểu bài 14. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 
  1. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh (1918 - 1923) 

8’ Hoạt động : Cá nhân  
 
- GV sử dụng lược đồ để 
giới thiệu vị trí của nước 
Nhật. 
- Vì sao sau chiến tranh, 
Nhật có nhiều lợi thế để 
phát triển công nghiệp ? 
 
 
 
 
 
 
- GV yêu cầu theo dõi SGK 
tìm ra những biểu hiện 
tăng trưởng kinh tế của 
Nhật trong và sau chiến 
tranh. 
- GV nhận xét và bổ sung 
thêm. 
- Nguyên nhân nào Nhật 
lâm vào khủng hoảng ? 
- GV sử dụng tranh Thủ đô 
Nhật Bản sau trận động 
đất năm 1922 nhằm giúp 
HS thấy rõ Nhật là nước 
thường xảy ra động đất. 
- Tác động của cuộc khủng 
hoảng ?  
 
 

 
 
- HS trả lời 
+ Nhật không bị chiến tranh 
tàn phá . 
+ Thu lợi nhuận do sản xuất 
vũ khí . 
+ Lợi dụng châu Âu có chiến 
tranh, Nhật tranh thủ sản xuất 
hàng hoá và xuất khẩu. 
- HS trả lời 
Trong 6 năm (1914-1919) sản 
lượng công nghiệp tăng 5 lần, 
tổng giá trị xuất khẩu tăng 4 
lần, dự trữ vàng và ngoại tệ 
tăng gấp 6 lần. 
 
 
 
 
 
- HS 
+ Dân số tăng quá nhanh. 
+ Thiếu nguyên liệu sản xuất 
và thị trường tiêu thụ. 
+ Mất cân đối giữa công và 
nông nghiệp. 
+ Do trận động đất (1922) ở 
Tô-ki-ô. 
 
- HS 
+ Xã hội: đời sống của người 
lao động không được cải 
thiện. Phong trào đấu tranh 
của nông dân bùng lên mạnh 
mẽ. 
+ Phong trào bãi công của 
công nhân cũng lan rộng.   
+ 7-1922, Đảng Cộng sản 
Nhật Bản thành lập. 

a.Kinh tế  
- Sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất, Nhật có nhiều lợi 
thế để phát triển công 
nghiệp. 
- Nguyên nhân  
  + Nhật không bị chiến 
tranh tàn phá. 
  + Thu lợi nhuận do sản 
xuất vũ khí. 
  + Lợi dụng châu Âu có 
chiến tranh, Nhật tranh thủ 
sản xuất hàng hoá và xuất 
khẩu. 
- Biểu hiện 
Trong 6 năm (1914-1919) 
sản lượng công nghiệp 
tăng 5 lần, tổng giá trị xuất 
khẩu tăng 4 lần, dự trữ 
vàng và ngoại tệ tăng gấp 
6 lần. 
- Từ 1920 -> 1921, Nhật 
lâm vào khủng hoảng. 
  + Đời sống của người 
lao động không được cải 
thiện. Phong trào đấu 
tranh nông dân bùng lên 
mạnh mẽ. Tiêu biểu là 
cuộc “Bạo động lúa gạo” 
vào mùa thu 1918. 
  + Phong trào bãi công 
của công nhân cũng lan 
rộng ở các trung tâm công 
nghiệp. Trên cơ sở đó, 7- 
1922, Đảng Cộng sản 
Nhật Bản thành lập. 

2. Nhật Bản trong những năm ổn định (1924 - 1929) 

7’ Hoạt động : Nhóm  a. Kinh tế 
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GV chia lớp làm 4 nhóm  
+ Nhóm 1: Tìm ra điểm nổi 
bật của kinh tế Nhật giai 
đoạn 1924-1929 ?  
 
 
 
+ Nhóm 2: Nguyên nhân ? 
 
 
 
 
+ Nhóm 3: Điểm giống và 
khác nhau giữa nước Mĩ và 
Nhật trong thập niên đầu 
sau chiến tranh ? 
 
 
 
 
 
+ Nhóm 4: Tại sao có cùng 
lợi thế như nhau sau chiến 
tranh mà kinh tế Nhật bấp 
bênh không ổn định còn 
kinh tế Mĩ phát triển ổn 
định ? 
 

 
+ Nhóm 1: 
- Từ 1924-1929 kinh tế Nhật 
bấp bênh, không ổn định.  
+ Nhóm 2: 
Nhật Bản là một nước nghèo 
nguyên liệu, nhiên liệu phải 
nhập khẩu quá mức, tính 
cạnh tranh yếu do phải phụ 
thuộc vào thị trường nguyên 
liệu.  
+ Nhóm 3: 
- Giống nhau: cùng là nước 
thắng trận, thu được nhiều lợi 
lộc trong và sau chiến tranh, 
không bị tổn thất gì nhiều. 
- Khác nhau: 
+ Kinh tế Nhật bấp bênh, 
không ổn định, chỉ phát triển 
một thời gian ngắn rồi lâm 
vào khủng hoảng. 
+ Kinh tế Mĩ phát triển phồn 
vinh trong suốt thập niên 20 
của thế kỉ XX. 
+ Nhóm 4: 
- Mĩ: chú trọng cải tiến kĩ 
thuật, đổi mới quản lý sản 
xuất, sức cạnh tranh cao, 
nguyên liệu dồi dào, vốn lớn. 
- Nhật: một nước nghèo 
nguyên liệu, nhiên liệu phải 
nhập khẩu quá mức, tính 
cạnh tranh yếu, công nghiệp 
không được cải thiện, nông 
nghiệp trì trệ, sức mua của 
người dân thấp. 

- Từ 1924 -> 1929, kinh tế 
Nhật bấp bênh, không ổn 
định.  
  + 1926, sản lượng công 
nghiệp phục hồi và vượt 
mức trước chiến tranh. 
  + 1927, khủng hoảng tài 
chính bùng nổ. 
 
 
b. Chính trị -  xã hội  
  + Trong những năm đầu 
thập niên 20 của thế kỉ 
XX, Nhật Bản thi hành một 
số cải cách chính trị. 
  + Những năm cuối thập 
niên 20, Chính phủ Ta-na-
ca đã thực hiện chính 
sách đối nội và đối ngoại 
hiếu chiến. Hai lần xâm 
lược Trung Quốc song 
đều thất bại.  
 
 
 

II. KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 - 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HOÁ BỘ MÁY 
NHÀ NƢỚC Ở NHẬT BẢN  
   1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản 

7’ Hoạt động 1: Cá nhân 
- GV nhắc lại: từ đầu 1927 
ở Nhật đã xuất hiện những 
dấu hiệu của cuộc khủng 
hoảng kinh tế. Khủng 
hoảng diễn ra trầm trọng 
nhất từ trong nông nghiệp. 
- Tại sao khủng hoảng 
trong nông nghiệp là trầm 
trọng nhất ? 
 
- Biểu hiện ? 
 

- HS 
+ Nông nghiệp phụ thuộc vào 
thị trường bên ngoài. 
- Biểu hiện 
+ Sản lượng công nghiệp 
1931 giảm 32,5 % so với  
1929. 
+ Nông nghiệp giảm 1,7%. 
+ Ngoại thương giảm 80%. 
+ Đồng yên sụt giá nghiêm 
trọng. 
- Hậu quả 
+ Nông dân bị phá sản. 

- Khủng hoảng kinh tế thế 
giới (1929-1933) tác động 
vào nền kinh tế Nhật làm 
cho kinh tế bị giảm sút 
trầm trọng, nhất là trong 
nông nghiệp. 
- Biểu hiện 
  + Sản lượng công 
nghiệp 1931 giảm 32,5 % 
so với 1929. 
  + Nông nghiệp giảm 
1,7%. 
  + Ngoại thương giảm 
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- Hậu quả ? 
 
- GV bổ sung và kết luận: 
 Nông dân bị phá sản, 2/3 
nông dân mất ruộng đất. 
Công nhân thất nghiệp lên 
tới 3 triệu người. Mâu 
thuẫn xã hội và các cuộc 
đấu tranh của nhân dân 
lao động diễn ra quyết liệt. 
1929, có 276 cuộc bãi 
công nổ ra, 1930, có 907 
và năm 1931, có 998 cuộc 
bãi công. 

+ Công nhân thất nghiệp lên 
tới 3 triệu. 
+ Mâu thuẫn xã hội và các 
cuộc đấu tranh của nhân dân 
lao động bùng nổ quyết liệt. 
 
 
 
 

80%. 
  + Đồng yên sụt giá 
nghiêm trọng. 
- Hậu quả 
  + Nông dân bị phá sản. 
  + Công nhân thất nghiệp 
lên tới 3 triệu người. 
  + Mâu thuẫn xã hội và 
các cuộc đấu tranh của 
nhân dân lao động diễn ra 
quyết liệt. 
 

2. Quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước 

11’ Hoạt động 1: cá nhân 
- GV yêu cầu học sinh 
nhắc lại nước Đức, Mĩ đã 
giải quyết khủng hoảng 
như thế nào ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đặc điểm của quá trình 
phát xít hoá bộ máy nhà 
nước ở Nhật ? 

 
- HS trả lời 
Nước Đức chọn con đường 
phát xít hoá bộ máy chính 
quyền, thiết lập nền chuyên 
chính độc tài, khủng bố công 
khai, chuẩn bị phát động 
chiến tranh. 
Nước Mĩ tiến hành cải cách 
dân chủ thực hiện Chính sách 
mới dùng sức mạnh, biện 
pháp của nhà nước để điều 
tiết nền kinh tế, giải quyết các 
vấn đề chính trị-xã hội. 
 
- HS trả lời 
+ Diễn ra kết hợp giữa chủ 
nghĩa quân phiệt với nhà 
nước, tiến hành chiến tranh 
xâm lược. 
+ Quá trình quân phiệt hoá ở 
Nhật kéo dài trong thập niên 
30. 
 

 - Để thoát khỏi khủng 
hoảng, giới cầm quyền 
Nhật chủ trương quân 
phiệt hoá bộ máy nhà 
nước, gây chiến tranh 
xâm lược. 
 
 
 
- Đặc điểm của quá trình 
quân phiệt hoá: 
  + Diễn ra kết hợp giữa 
chủ nghĩa quân phiệt với 
nhà nước, tiến hành chiến 
tranh xâm lược. 
  + Quá trình quân phiệt 
hoá ở Nhật kéo dài trong 
thập niên 30. 
- Cùng với quá trình quân 
phiệt hoá, Nhật đẩy mạnh 
chiến tranh xâm lược 
thuộc địa. 1931, Nhật 
đánh chiếm vùng Đông 
Bắc Trung Quốc nhằm 
làm bàn đạp để tấn công 
châu Á . 
-> Nhật Bản trở thành lò 
lửa chiến tranh ở châu Á 
và thế giới.    
 

3. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản 

4’ Hoạt động: Cá nhân  
- GV hướng dẫn HS tự 
học. Dựa vào SGK rút ra 
các nội dung: 
+ Lãnh đạo phong trào. 

- HS trả lời 
+ Lãnh đạo: Đảng Cộng sản. 
+ Hình thức đấu tranh: bãi 
công, biểu tình, thành lập Mặt 
trận nhân dân. 

 - Trong những năm 30 
của thế kỉ XX, cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa 
quân phiệt ở Nhật diễn ra 
sôi nổi. 
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V. 
Rút 
kinh 
nghi
ệm 
 

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…….
..…
……………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 18                                                                 KIỂM TRA HỌC KÌ I                                                                 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
-  

2. Kĩ năng  
-  

3. Tư tưởng 
-  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
-  
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Đề kiểm tra (in sẵn), đáp án, thang điểm. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình kiểm tra 

+ Mục tiêu. 
+ Hình thức. 
+ Lực lượng tham gia. 
+ Tác dụng. 
 

+ Mục đích: phản đối chính 
sách xâm lược hiếu chiến của 
chính quyền Nhật. 
- Lực lượng: công nhân, nông 
dân, binh lính, một bộ phận 
giai cấp tư sản. 
+ Tác dụng: Góp phần làm 
chậm quá trính quân phiệt 
hoá bộ máy nhà nước ở 
Nhật.                               
 
 

  + Lãnh đạo: Đảng cộng 
sản. 
  + Hình thức đấu tranh: 
bãi công, biểu tình, thành 
lập Mặt trận nhân dân. 
  + Mục đích: phản đối 
chính sách xâm lược hiếu 
chiến của chính quyền 
Nhật. 
  + Tác dụng: Góp phần 
làm chậm quá trính quân 
phiệt hoá bộ máy nhà 
nước ở Nhật.              

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- Khủng hoảng 1929 - 1933 ở Nhật và hậu quả của nó. 
- Đặc điểm của quá trình quân phiệt hoá ở Nhật.  
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT, trả lời những câu hỏi SGK, chuẩn bị bài mới. 
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  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Phát đề và làm bài (44’) 
V. Kết quả kiểm tra 

Lớp Sĩ số 
Giỏi Khá Trung bình Yếu-kém Ghi 

chú SL % SL % SL % SL % 

           

           

           

           

           

           

           

TS           

VI. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
Ngày 15-12-2009              KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Tiết: 18 
    A-ĐỀ                    
  Câu 1: (4 điểm) 
   Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản. Tại sao nói cuộc Duy tân 
Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản ? 
  Câu 2: (3 điểm) 
  Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì ? Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh 
thế giới thứ nhất. 
  Câu 3:(3 điểm) 
   So sánh sự khác biệt giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với các cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản thời cận đại theo các nội dung: nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách mạng, 
chính quyền nhà nước, xu thế phát triển của cách mạng. 
                                                             --------------o--------------- 
  B-  ĐÁP ÁN  

Câu 
hỏi 

Nôi dung Thang 
điểm 

 
 
 
 
 
 1 

* Nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản  
 Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt 
cải cách tiến bộ. Đó là cuộc Duy Tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các 
lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá-giáo dục… 
+Về chính trị: thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các công dân. Năm 1889, Hiến pháp mới được ban 
hành, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. 
+Về kinh tế: thi hành các chính sách thống nhất tiền tệ, thị trường, xóa bỏ 
độc quyền ruộng đất của phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản 
chủ nghĩa ở nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng ...  
 +Về quân sự: Quân đội tổ chức và huấn luyện kiểu phương Tây, chế độ 
nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh, chú trọng đóng tàu chiến, sản 
xuất vũ khí, đạn dược… 
+Về văn hóa-giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng 
giảng dạy nội dung khoa học-kĩ thuật, cử học sinh giỏi đi du học ở phương 

 
1,0 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
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Tây.  
 * Nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản là vì 
: 
+Giải quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản: gạt bỏ những cản 
trở của chế độ phong kiến. 
+Cải cách Minh Trị đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật. 
 

 
 
1,0 

2 *Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả: 
- Chiến tranh đã để lại thảm hoạ nặng nề đối với nhân loại: khoảng 1,5 triệu 
người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, 20 triệu người bị 
thương, nền kinh tế châu Au bị kiệt quệ.  
- Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá huỷ. Chi 
phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ… 
  *Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
- Tinh chất: Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, chiến 
tranh xâm lược, phi nghĩa. 
- Giải thích 
 +Chiến tranh đế quốc vì :chỉ đem lại nguồn lợi cho giai cấp tư sản. 
 +Chiến tranh xâm lược nhằm cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của đối 
phương. 
 +Chiến tranh phi nghĩa : cả hai bên đều phi nghĩa, tổn phí và hậu quả của 
chiến tranh đè nặng lên đời sống của người dân lao động và nhân dân các 
nước thuộc địa . 
 

1,5 
 
 
 
 
 
1,5 

3 So sánh cách mạng tháng 2-1917 với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản 
thời cận đại theo các nội dung: nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách 
mạng, chính quyền nhà nước, xu thế phát triển của cách mạng. 
 

 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,75 
 
 
 
0,75 

Nội dung  Cách mạng tháng 2-1917 Cách mạng tư sản thời cận 
đại  

 
Nhiệm vụ  
 
 

-Đánh đổ chế độ phong kiến 
Nga hoàng  
-Xoá bỏ tàn tích phong kiến . 
-Thực hiện dân chủ 
 

-Đánh đổ chế độ phong kiến . 
-Xoá bỏ tàn tích phong kiến . 
-Thực hiện dân chủ 
 
 

Lãnh đạo 
 

-Giai cấp vô sản 
 

-Giai cấp tư sản  
 

Động lực  
 
 

-Công nhân, nông dân, binh 
lính  
 

-Tư sản và nông dân. 
 
 

Chính quyền 
nhà nước 
 

-Xô viết đại biểu công nhân, 
binh lính và Chính phủ lâm 
thời tư sản 
 

-Chuyên chính tư sản 
 
 
 

Xu hướng 
phát triển 

-Tiến lên làm cách mạng 
XHCN và xây dựng CNXH 
 

-Tiến lên chủ nghĩa tư bản  



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 19          
      Chương III. CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
           Bài 15.  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939) 

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Phong trào Ngũ tứ và mở đầu thời kì cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ở Trung Quốc. Những 
diễn biến chính của cách mạng Trung Quốc trong các thập niên 20 và 30 của thế kỉ XX. 
- Những đặc điểm của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918-1939 do Đảng 
Quốc đại của giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, đối chiếu các sự kiện lịch sử khác nhau để hiểu được ý nghĩa của 
chúng.  

3. Tư tưởng 
- Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập dân tộc. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Tranh ảnh, tư liệu giới thiệu tiểu sử của Mao Trạch Đông, M.Gandi. 
- Đoạn trích về “Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Thông báo điểm học kì I và hướng dẫn vài nét về đáp án đề thi HKI (5’) 
  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã ảnh hưởng sâu sắc đến cục 
diện thế giới. Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh, các nước châu Á đã có những chuyển biến to 
lớn về kinh tế, chính trị, xã hội. Những điều đó đã khiến cho cuộc đấu tranh giành độc lập ở đây 
cũng có những bước phát triển mới, ta tìm hiểu điều này qua  bài học 15. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC (1919-1939) 
1.Phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc  

10’ Hoạt động 1: Cá nhân 
- Nguyên nhân bùng nổ 
phong trào Ngũ tứ ? 
 
 
 
 
 
- GV trình bày diễn biến và 
giúp học sinh tìm ra những 
điểm mới của phong trào 
Ngũ tứ ? 
 

 
 
- Yếu tố bên trong là quyết 
định bất công của các nước 
đế quốc về vấn đề Sơn Đông. 
-Yêú tố bên ngoài là tác động 
của cách mạng tháng Mười 
Nga. 
- HS trả lời 
- Phong trào lan rộng khắp cả 
nước, tính quần chúng rộng 
lớn. 
- Lực lượng giai cấp công 

 a. Phong trào Ngũ tứ 
- Nguyên nhân 
  + Quyết định bất công 
của các nước đế quốc về 
vấn đề Sơn Đông. 
  + Tác động của Cách 
mạng tháng Mười Nga. 
- Diễn biến  
  + 4-5-1919, 3000 học 
sinh, sinh viên yêu nước ở 
Bắc Kinh biểu tình đòi 
trừng trị những phần tử 
bán nước trong chính phủ. 
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- Ý nghĩa của phong trào 
Ngũ tứ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV chuyển tiếp: Từ sau 
phong trào Ngũ tứ cách 
mạng Trung Quốc đã có 
những chuyển biến sâu 
sắc, điều đó thể hiện qua 
những sự kiện nào ? 
- GV nhận xet và bổ sung 
thêm khi chủ nghĩa Mác-
Lênin truyền bá vào Trung 
Quốc cũng phải trải qua sự 
cọ sát với các trào lưu tư 
tưởng khác như: tư tưởng 
tư sản, chủ nghĩa vô chính 
phủ, chủ nghĩa xã hội giả 
hiệu… 

nhân đóng vai trò nòng cốt. 
- Mục tiêu đấu tranh không 
chỉ chống phong kiến như 
cách mạng Tân Hợi mà 
chống cả đế quốc và phong 
kiến. 
 
 
 
 
 
- HS trả lời  
- Mở đầu cao trào cách mạng 
chống đế quốc chống phong 
kiến ở Trung Quốc. 
- Giai cấp công nhân Trung 
Quốc bước lên vũ đài chính 
trị như một lực lựơng cách 
mạng độc lập. 
- Đánh dấu bước chuyển biến 
của cách mạng Trung Quốc 
từ CMDCTS kiểu cũ sang 
CMDCTS kiểu mới. 
- HS trả lời  
- Sau phong trào Ngũ tứ, việc 
truyền bá chủ nghĩa Mác-
Lênin vào Trung Quốc phát 
triển nhanh chóng. 
- 7-1921 Đảng Cộng sản 
Trung Quốc thành lập. Từ 
đây, giai cấp vô sản TQ có 
chính đảng, từng bước nắm 
ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.  

  + Phong trào nhanh 
chóng lan rộng khắp 22 
tỉnh và 150 thành phố 
trong ca nước, lôi cuốn 
đông đảo các tầng lớp 
nhân dân tham gia, đặc 
biệt là công nhân. 
-Mục tiêu đấu tranh chống 
đế quốc và chống phong 
kiến triệt để. 
- Ý nghĩa  
  + Mở đầu cao trào cách 
mạng chống đế quốc 
chống phong kiến ở Trung 
Quốc. 
  + Giai cấp công nhân 
Trung Quốc bước lên vũ 
đài chính trị như một lực 
lựơng cách mạng độc lập. 
  + Đánh dấu bước 
chuyển biến của cách 
mạng Trung Quốc từ 
CMDCTS kiểu cũ sang 
CMDCTS kiểu mới. 
b. Sự thành lập Đảng 
Cộng sản Trung Quốc  
- Sau phong trào Ngũ tứ, 
việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác-Lênin vào Trung 
Quốc phát triển nhanh 
chóng. 
- 7-1921, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc thành lập. Từ 
đây, giai cấp vô sản Trung 
Quốc có chính đảng, từng 
bước nắm ngọn cờ lãnh 
đạo cách mạng.  

2. Chiến tranh Bắc phạt (1926 - 1927) và Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937)                     

8’ 

Hoạt động 2: Thảo luận 
nhóm 
- GV nêu vấn đề 
  + Nhóm 1: nêu tóm tắt 
diễn biến chính của chiến 
tranh Bắc phạt. 
 
 
 
 
 
 
  + Nhóm 2: Nguyên nhân 
thất bại của chiến tranh 

- Từng nhóm đọc SGK, tìm ý, 
thống nhất ý kiến. Trình bày 
trên 1 trang giấy khổ A4. 
  + Nhóm 1: 
12-4-1927, Quốc dân đảng 
làm chính biến ở Thượng 
Hải, tàn sát, khủng bố đẫm 
máu những người cộng sản. 
7-1927, chính quyền rơi vào 
tay Tưởng Giới Thạch, cuộc 
chiến tranh Bắc phạt chấm 
dứt.  
  + Nhóm 2: Nguyên nhân 
thất bại của chiến tranh Bắc 

a. Chiến tranh Bắc phạt 
- Trong những năm 1926-
1927, Đảng Cộng sản hợp 
tác với Quốc dân đảng 
tiến hành cuộc chiến tranh 
Bắc phạt lật đổ tập đoàn 
quân phiệt Bắc Dương. 
- 12-4-1927, tập đoàn 
Tưởng Giới Thạch làm 
chính biến đẫm máu ở 
Thượng Hải, thành lập 
chính phủ ở Nam Kinh. 
- 7-1927, chính quyền rơi 
vào tay Tưởng Giới 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

Bắc phạt.  
 
  + Nhóm 3: Nêu nét chính 
của cuộc nội chiến. 
 
  + Nhóm 4: Những nét 
chính về kháng chiến 
chống Nhật. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, chốt ý.  

phạt.  
    .Sự phản bội của tập đoàn 
Tưởng Giới Thạch. 
    .So sánh lực lượng không 
có lợi cho cách mạng. 
    .Sai lầm về đường lối của 
những người lãnh đạo Đảng. 
  +Nhóm 3:  
    . Kéo dài 10 năm.  
    .Quân Tưởng 4 lần vây 
quét tiêu diệt cách mạng 
nhưng đều thất bại . Lần vây 
quét thứ năm (1933-1934) lực 
lượng cách mạng bị thiệt hại 
nặng.    
    .10-1934, Đảng Cộng sản 
tiến hành cuộc Vạn lý Trường 
Chinh. Tại Hội nghị Tuân 
Nghĩa (tỉnh Quý Châu), Mao 
Trách Đông trở thành người 
lãnh đạo Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. 
    .7-1937 nội chiến kết thúc.  
  + Nhóm 4: 
    .7-1937, Nhật phát động 
chiến tranh xâm lược Trung 
Quốc. 
     .Cách mạng Trung Quốc 
chuyển sang thời kì kháng 
chiến chống Nhật. Quốc dân 
đảng hợp tác với Đảng Cộng 
sản, thành lập Mặt trận dân 
tộc thống nhất chống Nhật.             
- HS các nhóm khác bổ sung. 
 

Thạch, cuộc chiến tranh 
Bắc phạt chấm dứt.  
b. Nội chiến Quốc - 
Cộng (1927-1937)     
- Kéo dài 10 năm. Quân 
Tưởng 4 lần vây quét 
nhằm tiêu diệt cách mạng 
nhưng đều thất bại. Lần 
vây quét thứ năm (1933-
1934) lực lượng cách 
mạng bị thiệt hại nặng.    
- 10-1934, Đảng Cộng sản 
tiến hành cuộc Vạn lý 
trường chinh. Tại Hội nghị 
Tuân Nghĩa (tỉnh Quý 
Châu), Mao Trạch Đông 
trở thành người lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. 
 
 
 
- 7-1937, Nhật phát động 
chiến tranh xâm lược 
Trung Quốc, nội chiến kết 
thúc. Cách mạng Trung 
Quốc chuyển sang thời kì 
kháng chiến chống Nhật.               

II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ (1918 - 1939)    

5’ Hoạt động 3: Nhóm  
- GV chia lớp làm 2 nhóm 
theo dãy. Chuẩn bị phiếu 
học tập, phát theo đơn vị 
bàn. Cho HS điền vào 
phiếu học tập với nội dung  
  + Nhóm 1: Nét chính của 
phong trào thời kì (1918-
1922). 
    . Giai cấp, người lãnh 
đạo. 
    . Phương pháp đấu 
tranh. 
    . Lực lượng tham gia.  
    . Sự kiện tiêu biểu. 
    . Kết quả: Đầu thế kỉ XX, 

 
- HS trả lời vào phiếu theo 
đơn vị bàn.  
  . Lãnh đạo: Đảng Quốc đại, 
đứng đầu là M. gandi. 
  . Phương pháp đấu tranh: 
Hoà bình không sử dụng bao 
lực. 
  . Lực lượng tham gia: học 
sinh, sinh viên, công nhân, lôi 
kéo mọi tầng lớp tham gia. 
  . Sự kiện tiêu biểu: tẩy chay 
hàng Anh; không nộp thuế. 
  . Nét mới: phong trao công 
nhân phát triển dẫn đến 12-
1925, Đảng Cộng sản ra đời. 

1. Nguyên nhân  
- Gánh nặng của chiến 
tranh. 
- Chính sách khai thác, 
bóc lột, ban hành những 
đạo luật hà khắc của thực 
dân Anh, dẫn đến mâu 
thuẫn xã hội gay gắt. 
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V. 
Rút 
kinh 
nghi
ệm 
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……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

phong trào cách mạng Ấn 
Độ có nét gì mới ? 
  + Nhóm 2: Nét chính của 
phong trào đấu tranh thời 
kì (1929-1939). 
    . Giaicấp, người lãnh 
đạo. 
    . Phương pháp đấu 
tranh. 
    . Lực lượng tham gia.  
    . Sự kiện tiêu biểu. 
 

  . Kết quả: Đầu thế kỉ XX, 
phong trào cách mạng Ấn Độ 
có nét gì mới ? 

 
 
 
 
 
 
 
                                       

13’ 2. Diễn biến  

 Phong trào dân tộc trong những 
năm 1918-1929 

Phong trào dân tộc trong 
những năm 1929-1939 

Vai trò lãnh đạo 
- Đảng Quốc đại, đứng đầu là M. 
Gan-đi. 

- Đảng Quốc đại, đứng 
đầu là M. Gan-đi. 

Hình thức đấu 
tranh  

- Hoà bình, không sử dụng bạo lực.  
- Bất bao động, bất hợp 
tác. Mục tiêu là giành độc 
lập hoàn toàn. 

Lực lương tham 
gia 

- Học sinh, sinh viên, công nhân, lôi 
kéo mọi tầng lớp nhân dân tham 
gia. 

- Học sinh, sinh viên, 
công nhân, lôi kéo mọi 
tầng lớp nhân dân tham 
gia. 

Sự kiện tiêu biểu  

- Tẩy chay hàng Anh, không nộp 
thuế 
- 12-1925, Đảng Cộng sản Ấn Độ  
ra đời  

- Chống độc quyền muối 
- Liên kết các lực lượng 
chính trị thành một Mặt 
trận thống nhất. 

 
 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- Chuẩn bị phiếu học tập  
1. Điền vào bảng các sự kiện cách mạng ở Trung Quốc: 

Thời gian Nội dung sự kiện 

4-5-1919  

7-1921  

12-4-1927  

10-1934  

1-1935  

7-1937  

2. Nhận xét và so sánh điểm khác nhau giữa phong trào cách mạng Trung Quốc với Ấn 
Độ.  
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT, trả lời nhửng câu hỏi SGK, chuẩn bị bài mới. 
- Sưu tầm một số tranh ảnh và tư liệu về Mao Trạch Đông và M. Ganđi. 
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Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 20         Bài 16. CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH (1918 - 1939) 
                                                                 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhất và những điểm mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. 
- Một số phong trào tiêu biểu. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, đối chiếu các sự kiện lịch sử, khả năng tổng hợp, hệ thống hoá các 
sự kiện lịch sử.  

3. Tư tưởng 
- Thấy được sự tương đồng và sự gắn bó giữa các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập tự do. 
- Nhận thức rõ tính tất yếu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc của các 
dân tộc bị áp bức. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Tranh ảnh, tư liệu về các nước Đông Nam Á. 
- Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+ Nêu những nhận xét về giai cấp lãnh đạo, con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong 
những năm 1918-1939. Điểm khác nhau giữa cách mạng Ấn Độ và cách mạng Trung Quốc.  
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước Đông Nam Á có những 
chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Hầu hết các nước đều trở thành thuộc địa của 
các nước tư bản phương Tây (trừ Xiêm). Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng diễn ra 
sôi nổi, mạnh mẽ nhưng không đều, không giống nhau về biện pháp, giai cấp lãnh đạo cũng như 
kết quả đạt được. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. TÌNH HÌNH CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  
  1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội  

5’ Hoạt động 1:Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: Chính 
sách khai thác và bóc lột 
thuộc địa của thực dân 
phương Tây làm cho nền 
kinh tế, chính trị, xã hội các 

- HS trả lời  
  + Kinh tế: Các nước Đông 
Nam Á đều bị lôi cuốn vào hệ 
thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa với tư cách là thị 
trường tiêu thụ hàng hoá, nơi 

- Chính sách khai thác bóc 
lột thuộc địa của chủ 
nghĩa thực dân phương 
Tây đã làm cho kinh tế, 
chính trị, xã hội các nước 
Đông Nam Á chuyển biến 
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nước Đông nam Á có 
những chuyển biến gì ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV tiếp tục nêu câu hỏi: 
Cùng với những chuyển 
biến trong nước, bên ngoài 
có những sự kiện gì tác 
động đến các nước Đông 
Nam Á ? 

cung cấp nguyên  liệu cho 
chính quốc. 
  + Chính trị: chính quyền 
nằm trong tay của thực dân 
  + Xã hội: sự phân hoá giai 
cấp ngày càng sâu sắc. Xuất 
hiện nhiều giai cấp mới: tư 
sản, tầng lớp tiểu tư sản 
thành thị,  vô sản đều phát 
triển cả về số lượng và ý thức 
giai cấp. 
 
 
 
 
 
 
 
-HS trả lời: 
+Thắng lợi của cách mạng 
tháng Mười Nga đã tác động 
mạnh mẽ đến phong trào độc 
lập dân tộc ở Đông Nam Á. 
 

quan trọng. 
  + Kinh tế: Các nước 
Đông Nam Á đều bị lôi 
cuốn vào hệ thống kinh tế 
tư bản chủ nghĩa với tư 
cách là thị trường tiêu thụ 
hàng hoá, nơi cung cấp 
nguyên liệu cho chính 
quốc. 
  + Chính trị: chính quyền 
nằm trong tay của thực 
dân 
  + Xã hội: sự phân hoá 
giai cấp ngày càng sâu 
sắc. Giai cấp tư sản, tầng 
lớp tiểu tư sản thành thị, 
giai cấp vô sản đều phát 
triển cả về số lượng và ý 
thức giai cấp. 
- Thắng lợi của Cách 
mạng tháng Mười Nga đã 
tác động mạnh mẽ đến 
phong trào độc lập dân tộc 
ở Đông Nam Á. 

2. Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á 

5’ 

Hoạt động 2: Thảo luận 
nhóm 
- GV chuẩn bị phiếu học 
tập phát cho HS làm việc 
theo bàn. Chia lớp làm 2 
nhóm theo dãy. Mỗi dãy 
làm 1 câu: 
  + Bước tiến mới của 
phong trào dân tộc tư sản 
biểu hiện ở những điểm 
nào ? 
  + Tại sao từ thập niên 20 
xu hướng mới, xu hướng 
vô sản lại xuất hiện ? 

- HS trả lời: 
  + Bước tiến mới của phong 
trào dân tộc tư sản: 
    . Đề ra mục tiêu rõ ràng. 
Bên cạnh mục tiêu kinh tế 
còn có mục tiêu độc lập tự 
chủ như đòi quyền tự chủ về 
chính trị, đòi dùng tiếng mẹ 
đẻ trong nhà trường. 
    . Một số đảng tư sản ra đời 
và có ảnh hưởng rộng rãi. 
  + Xu hướng vô sản lại xuất 
hiện là: 
    . Chương trình khai thác và 
bóc lột của CNTB -> g/c vô 
sản lớn mạnh về số lượng. 
Họ nhanh chóng tiếp thu chủ 
nghĩa Mác-Lênin nên có 
những chuyển biến mạnh mẽ 
về nhận thức -> Đảng Cộng 
sản thành lập ở một số nước. 

- Phong trào phát triển 
hầu khắp. 
  + So với những năm đầu 
thế kỉ XX, phong trào dân 
tộc tư sản có những bước 
tiến bộ rõ rệt cùng với sự 
lớn mạnh của giai cấp tư 
sản. 
 
 
 
 
 
 
  + Từ thập niên 20, giai 
cấp vô sản bắt đầu trưởng 
thành. Một số Đảng Cộng 
sản được thành lập ở 
nhiều nước lãnh đạo 
phong trào đấu tranh.                                         

II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở IN-ĐÔ NÊ-XI-A 

7’ Hoạt động 3: Thảo luận 
nhóm 
- GV chia lớp làm 4 nhóm 
và nêu câu hỏi: 

 
- Đại diện từng nhóm trả lời: 
  + Nhóm 1: 
Sau Chiến tranh thế giới thứ 

 - 5-1920, Đảng Cộng sản 
được thành lập và lãnh 
đạo phong trào đấu tranh. 
- Từ 1927, sau thất bại 
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  + Nhóm 1: Tại sao Đảng 
Cộng sản ở Inđônêxia ra 
đời sớm nhất ở Đông Nam 
Á ? Vai trò của Đảng đối 
với phong trào cách mạng 
trong thập niên 20 của thế 
kỉ XX ? 
  + Nhóm 2: Chủ trương và 
đường lối của Đảng Dân 
tộc. So sánh với  đường lối 
của Đảng Quốc đại ở Ấn 
Độ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  + Nhóm 3: Nét chính về 
phong trào cách mạng ở 
Inđônêxia vào đầu thập 
niên 30 của thế kỉ XX ? 
 
 
  + Nhóm 4: Nét chính về 
phong trào cách mạng ở 
In-đô-nê-xi-a vào cuối thập 
niên 30 của thế kỉ XX ? 
 
 

nhất g/c vô sản ở Inđô nêxia 
lớn mạnh về số lượng. Họ 
nhanh chóng tiếp thu chủ 
nghĩa Mác-Lênin nên có 
những chuyển biến mạnh mẽ 
về nhận thức -> Đảng Cộng 
sản In-đô-nê-xi-a  thành lập 
(5-1920). 
  + Nhóm 2: 
Chủ trương của Đảng Dân 
tộc là đoàn kết các lực lượng 
dân tộc chống đế quốc với 
phương pháp hoà bình, 
không bạo lực, bất hợp tác 
với chính quyền thực dân. 
Đường lối này giống với 
đường lối của Đảng Quốc đại 
ở Ấn Độ là: 
   . Chính Đảng của giaicấp tư 
sản dân tộc. 
   . Chủ trương đoàn kết dân 
tộc. 
   . Chống đế quốc bằng 
phương pháp hoà bình.  
  + Nhóm 3: Đầu thập niên 
30, phong trào đấu tranh 
chống thực dân Hà Lan lan 
rộng khắp In-đô, đỉnh cao là 
cuộc khởi nghĩa của thuỷ binh 
cảng Su-ra-bay-a. 
  + Nhóm 4: Cuối thập niên 
30, Mặt trận thống nhất chống 
phát xít được thành lập. 
 

của Đảng Cộng sản, 
quyền lãnh đạo cách 
mạng thuộc về tay của 
giai cấp tư sản mà đại 
diện là Đảng Dân tộc do 
Ac-mét Xu-các-nô đứng 
đầu. 
- Chủ trương của Đảng 
Dân tộc là đoàn kết các 
lực lượng chống đế quốc, 
đấu tranh bằng con 
đường hoà bình , bằng 
phong trào bất hợp tác với 
chính quyền thực dân. 
- Chủ trương của Đảng 
Dân tộc phù hợp với điều 
kiện cụ thể của In-đô-nê-
xi-a nên nhanh chóng trở 
thành lực lượng đi đầu 
dẫn dắt phong trào giải 
phóng dân tộc ở In-đô-nê-
xi-a. 
  
 
 
 
 
 - Đầu thập niên 30, phong 
trào đấu tranh chống thực 
dân Hà Lan lan rộng khắp 
In-đô, đỉnh cao là cuộc 
khởi nghĩa của thuỷ binh 
cảng Su-ra-bay-a. 
- Cuối thập niên 30, Mặt 
trận thống nhất chống 
phát xít được thành lập.                                                                                         

III. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAMPUCHIA 

6’ Hoạt động 4: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: 
Nguyên nhân bùng nổ 
phong trào ? 
 
- GV trình bày diễn biến 
phong trào cách mạng ở 
Lào, Campuchia, Việt 
Nam. 
- GV yêu cầu HS rút ra tính 
chất, đặc điểm của phong 
trào đấu tranh ở Đông 
Dương ? 

 
 
 
 
- HS trả lời: 
Nguyên nhân bùng nổ phong 
trào: 
  + Chính sách cai trị tàn bạo.  
  + Chế độ thuế khoá lao dịch 
nặng nề. 
 

- Nguyên nhân bùng nổ: 
  + Chính sách cai trị tàn 
bạo.  
  + Chế độ thuế khoá lao 
dịch nặng nề. 
- Diễn biến  
  + Lào: Cuộc khởi nghĩa 
Ong Kẹo và Com-ma-đam 
nổ ra từ 1901 kéo dài 
trong 30 năm của thế kỉ 
XIX. 
  + Cam-pu-chia: phong 
trào chống sưu thuế, 
chống bắt phu bùng lên 
mạnh mẽ trong những 
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năm 1925-1926, phát triển 
thành phong trào đấu 
tranh vũ trang chống thực 
dân Pháp. 
  + Từ 1930, Đảng Cộng 
sản Đông Dương ra đời, 
mở ra thời kỳ đấu tranh 
mới, nhiều cơ sở cách 
mạng được thành lập ở 
hai nước. 
- Trong những năm 1936-
1939, phong trào Mặt trận 
dân chủ Đông Dương đã 
tập hợp đông đảo các 
tầng lớp nhân dân chống 
bọn phản động thuộc địa, 
chống phát xít, chống 
chiến tranh.                       

IV. CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN  ANH Ở MÃ LAI VÀ MIẾN ĐIỆN                                   

6’ Hoạt động 5: Cá nhân  
Nguyên nhân, những nét 
chính về phong trào đấu 
tranh chống thực dân Anh 
của nhân dân Mã Lai ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV cho HS đọc SGK, suy 
nghĩ và tìm ra  nội dung về 
cuộc cách mạng ở Miến 
Điện trong 2 giai đoạn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- HS trả lời: 
  + Lãnh đạo là giai cấp tư 
sản dân tộc - Đại diện là Đại 
hội toàn Mã Lai. 
  + Hình thức đấu tranh 
phong phú: đòi dùng tiếng 
Mãlai trong nhà trường, tự do 
kinh doanh. 
  + 4-1930, Đảng Cộng sản 
được thành lập. Sau đó, 
nhiều cuộc đấu tranh của 
công nhân diễn ra buộc chính 
quyền thực dân phải tăng 
lương giảm giờ làm. 
- HS trả lời: 
  + Những năm 20, đấu tranh 
dưới hình thức bất hợp tác, 
tẩy chay hàng hoá Anh, 
không đóng thuế. 
  + Trong thập niên 30, phong 
trào Tha-kin của học sinh, 
sinh viên  đòi quyền tự trị. 
  + 1937, Miến Điện tách khỏi 
Ấn Độ.             

 1. Mã Lai 
- Lãnh đạo là giai cấp tư 
sản dân tộc - Đại diện là 
Đại hội toàn Mã Lai. 
- Hình thức đấu tranh 
phong phú: đòi dùng tiếng 
Mãlai trong nhà trường, tự 
do kinh doanh. 
- 4-1930, Đảng Cộng sản 
được thành lập. Sau đó, 
nhiều cuộc đấu tranh của 
công nhân diễn ra buộc 
chính quyền thực dân phải 
tăng lương giảm giờ làm. 
2. Miến Điện 
- Những năm 20, đấu 
tranh dưới hình thức bất 
hợp tác, tẩy chay hàng 
hoá Anh, không đóng 
thuế. 
- Trong thập niên 30, 
phong trào Tha-kin của 
học sinh, sinh viên  đòi 
quyền tự trị. 
- 1937, Miến Điện tách 
khỏi Ấn Độ.                                                      

V. CUỘC CÁCH MẠNG NĂM 1932 Ở XIÊM 

 Hoạt động 6: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: 
- Đặc điểm chính trị nổi bật 
ở Xiêm mà các nước trong 
khu vực Đông Nam Á 

- HS trả lời: 
  + Xiêm là nước duy nhất ở 
Đông Nam Á còn giữ được 
độc lập, nhưng chỉ là hình 
thức.  

- Mùa hè 1932, g/c TS 
lãnh đạo cuộc đấu tranh ở 
Băng Cốc. 
- Cuộc cách mạng này đã 
thay thế chế độ quân chủ 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 

Ngày soạn: 27-08-2009     Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 
Tiết : 21-22                              Bài 17.  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức:  Giúp học sinh nắm được: 
- Những nguyên nhân dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai. 
- Những nét lớn về diễn biến chiến tranh, các giai đoạn, các mặt trận chính, những bước ngoặt 
quan trọng trong tiến trình chiến tranh. 
- Kết cục của chiến tranh và tác động của nó đối với tình hình thế giới sau chiến tranh. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện khả năng đánh giá, nhận định về tính chất một cuộc chiến và tác động của nó đối với 
nhân loại. 
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ chiến sự, hiểu và trình bày được diễn biến một vài cuộc 
chiến quan trọng trên lược đồ. 

3. Tư tưởng 
- Nhận thức đúng đắn về chiến tranh và hậu quả khủng khiếp của nó đối với nhân loại. Từ đó 
nâng cao ý thức chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình. 
- Học tập tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm của quân đội và nhân dân các nước trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, giành độc lập dân tộc và bảo vệ hoà bình. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Tranh ảnh, tư liệu phục vụ cho bài giảng. 
- Lược đồ về diễn biến Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Nêu một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế 
giới. 

không có ? 
 

chuyên chế bằng chế độ 
quân chủ lập hiến, tạo 
điều kiện thực hiện các cải 
cách tư sản ở Xiêm.                                           

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- Hướng dẫn HS nắm lại những nội chính của bài, làm rõ những điểm mới, sự đa dạng 
của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. 
- Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK. 
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT.  
- Chuẩn bị bài 17. 
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- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Con đường, nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai ? 
Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra các giai đoạn, các trận đánh lớn như thế nào ? Kết cục của 
cuộc chiến tranh có tác động như thế nào đối với tình hình thế giới ? Cần đánh giá vai trò của 
Liên Xô và các nước đồng minh Anh, Mĩ trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít như thế nào ? Đó 
là những câu hỏi lớn của bài học hôm nay. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. CON ĐƢỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH  
  1. Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931 - 1937) 

10’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: Đầu 
những năm 30, các nước 
phát xít Đức, Italia, Nhật 
đã có những hoạt động 
quân sự như thế nào ? 
Những hoạt động đó nói 
lên điều gì ? 
 
 
 
 
 
 
- GV tiếp tục nêu câu hỏi: 
Trước chính sách bành 
trướng xâm lược của phe 
phát xít, các nước lớn có 
thái độ như thế nào ? Em 
có nhận xét gì về những 
thái độ đó ? 
 
 
 
 
- GV chốt lại: như vậy Anh, 
Pháp, Mĩ không kiên quyết 
chống phát xít, đồng thời 
muốn mượn tay phát xít 
chống lại Liên Xô. Chính 
sách nhượng bộ của Anh, 
Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho phe phát xít 
gây ra chiến tranh.  

- HS trả lời: 
  + Đức, Italia, Nhật liên kết 
với nhau thành khối liên minh 
phát xít. 
  + Đức, Italia, Nhật đã kí kết 
và cùng gia nhập “Hiệp định 
chống Quốc tế  Cộng sản”. 
  + Gây chiến tranh xâm lược 
nhiều nơi. 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Liên Xô nhận định chủ 
trương liên kết với Anh, Pháp 
chống phát xít và nguy cơ 
chiến tranh. 
  + Mĩ, Anh, Pháp:  có chung 
một mục đích là giữ nguyên 
trật tự thế giới có lợi cho 
mình, không liên kết chặt chẽ 
với Liên Xô để chống phát xít, 
trái lại còn thực hiện chính 
sách nhượng bô hòng đẩy 
phát xít tấn công Liên Xô. 
 

- Đầu những năm 30 các 
nước Đức, Italia, Nhật liên 
kết với nhau thành khối 
liên minh phát xít. 
- 1931-1937, khối phát xít 
đẩy mạnh chính sách 
bành trướng xâm lược. 
  + Nhật chiếm vùng Đông 
Bắc rồi mở rộng chiến 
tranh xâm lược trên toàn 
lãnh thổ Trung Quốc. 
  + Italia xâm lược Etiôpi 
(1935) cùng với Đức tham 
chiến ở Tây Ban Nha 
(1936-1939). 
  + Đức công khai xoá bỏ 
Hoà ước Véc-xai, âm mưu 
thành lập một “Đại Đức” ở 
châu Âu. 
- Thái độ của các nước 
lớn: 
  + Liên Xô chủ trương 
liên kết với Anh, Pháp 
chống phát xít và nguy cơ 
chiến tranh. 
   + Mĩ, Anh, Pháp: không 
liên kết chặt chẽ với Liên 
Xô để chống phát xít, trái 
lại còn thực hiện chính 
sách nhượng bộ hòng đẩy 
phát xít tấn công Liên Xô. 
- Các nước phát xít lợi 
dụng tình hình trên gây ra 
chiến tranh.                                           

2. Từ Hội nghị Muy-nich đến chiến tranh thế giới  

10’ Hoạt động 2: Cá nhân   a. Hội nghị Muy-ních 
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- GV sử dụng lược đồ 
(Đức, Italia gây chiến tranh 
bành trướng từ 10-1935 
đến 8-1939) kết hợp với 
tường thuật cho HS một số 
sự kiện: 
- 3-1938, Đức thôn tính Áo. 
Sau đó, Hítle gây ra vụ 
Xuy-đét nhằm thôn tính 
Tiệp Khắc. 
- Liên Xô kiên quyết giúp 
Tiệp Khắc chống xâm 
lược. 
- Anh-Pháp tiếp tục thỏa 
hiệp, yêu cầu Tiệp Khắc 
nhượng bộ Đức. 
- GV nêu câu hỏi: Em có 
nhận xét gì về Hội nghị 
Muy-ních ? 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nêu câu hỏi: Sau khi 
chiếm được Xuy-đét, Hítle 
có hành động như thế nào 
? Hành động đó thể hiện 
âm mưu gì của phát xít 
Đức ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Thể hiện sự dung túng, 
nhượng bộ của Anh, Pháp. 
  + Thực chất là âm mưu  
thống nhất của CNĐQ để tiêu 
diệt Liên Xô. 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Đức đưa quân thôn tính 
toàn bộ lãnh thổ Tiệp Khắc 
(3-1939). 
  + Đức gây hấn và chuẩn bị 
tấn công Ba Lan. 
  + 23-8-1939, Đức kí với Liên 
Xô Hiệp ước Xô-Đức không 
xâm lược lẫn nhau. 
 

- Hoàn cảnh 
  + 3-1938, Đức thôn tính 
Áo. Sau đó, Hítle gây ra 
vụ Xuy-đét nhằm thôn tính 
Tiệp Khắc. 
  + Liên Xô kiên quyết giúp 
Tiệp Khắc chống xâm 
lược. 
  + Anh-Pháp tiếp tục thoã 
hiệp, yêu cầu Tiệp Khắc 
nhượng bộ Đức. 
-> 29-9-1938, Hội nghị 
Muy-ních được triệu tập 
gồm đại diện 4 nước Anh, 
Pháp, Đức, Italia. 
- Nội dung: 
  + Anh, Pháp kí hiệp định 
trao vùng Xuy-đét cho 
Đức. Đổi lại, Đức cam kết 
chấm dứt mọi cuộc thôn 
tính ở châu Âu. 
- Ý nghĩa: 
  + Hội nghị Muy-ních là 
đỉnh cao của chính sách 
dung túng, nhượng bộ 
phát xít của Mĩ, Anh, 
Pháp. 
  + Thể hiện âm mưu 
thống nhất của chủ nghĩa 
đế quốc (Anh, Pháp, Mĩ và 
Đức, Italia, Nhật) trong 
việc tiêu diệt Liên Xô. 
b. Sau Hội nghị Muy-ních 
- Đức đưa quân thôn tính 
toàn bộ lãnh thổ Tiệp 
Khắc (3-1939). 
- Đức gây hấn và chuẩn bị 
tấn công Ba Lan. 
- 23-8-1939, Đức kí với 
Liên Xô Hiệp ước Xô-Đức 
không xâm lược lẫn nhau. 
-> Như vậy Đức đã phản 

bội lại Hiệp định Muy-nich, 
thực hiện mưu đồ thôn tính 
châu Âu trước rồi mới dốc 
toàn lực đánh Liên Xô. 

II. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG Ở CHÂU ÂU (TỪ THÁNG 
9-1939 ĐẾN THÁNG 6-1941) 
  1. Phát xit Đức tấn công Ba Lan và xâm chiếm châu Âu (từ tháng 9-1939 đến tháng 9-

1940)        
  2. Phe phát xít bành trướng ở Đông và Nam Âu                                                     

15’ Hoạt động 3: Thảo luận   
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nhóm  
- GV nêu yêu cầu: Lập 
niên biểu về quá trình xâm 
chiếm châu Âu của phát xít 
Đức (9-1939 đến 6-1941). 
- GV chia lớp làm 4 nhóm, 
cho HS quan sát lược đồ 
và dựa vào SGK để hoàn 
thành câu hỏi được giao.  
  + Nhóm 1: Diễn biến của 
chiến sự từ 1-9-1939 đến 
cuối 9-1939. Kết quả ? 
  + Nhóm 2: Diễn biến của 
chiến sự từ cuối 9-1939 
đến 4-1940. Kết quả ? 
  + Nhóm 3: Diễn biến của 
chiến sự từ 4-1940 đến 
cuối 9-1940. Kết quả ? 
  + Nhóm 4: Diễn biến của 
chiến sự từ 10-1940 đến 
cuối 6-1941. Kết quả ? 

 m 

Thời gian Chiến sự Kết quả 

- Từ 1-9-1939 đến 29-9-1939 - Đức tấn công 
Ba Lan.  

- Ba Lan bị Đức thôn tính.  

- Từ 9-1939 đến 4-1940  - “Chiến tranh kì 
quặc”. 

- Tạo điều kiện để phát xít 
đức phát triển mạnh lực 
lượng.  

- Từ 4-1940 đến 9-1940 
- Đức tấn công 
Bắc Âu và Tây 
Âu. 

- Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Hà 
Lan, Lúc-xăm-bua bị Đức 
thôn tính. Pháp đầu hàng 
Đức. Kế họach tấn công 
nước Anh không thực hiện 
được. 

- Từ 10-1940 đến 6-1941  - Đức tấn công 
Đông và Nam 
Âu.  

- Rumani, Hunggari, 
Bungari, Nam Tư, Hy Lạp 
bị thôn tính. 

m 

III. CHIẾN TRANH LAN RỘNG KHẮP THẾ GIỚI (TỪ THÁNG 6-1941 ĐẾN THÁNG 11-1942)                                     
  1. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc Phi  

8’ Hoạt động 4: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: Phát xit 
Đức tấn công vào lãnh thổ 
Liên Xô như thế nào ? 
Nhân dân Liên Xô chiến 
đấu chống lại phát xít Đức 
ra sao ? 
 
 
 
 

 
- HS trả lời: 
  + 22-6-1941,với kế hoạch 
“chiến tranh chớp nhoáng” 
Đức tấn công Liên Xô. 
  + Lúc đầu nhờ ưu thế về vũ 
khí và kinh nghiệm tác chiến 
nên quân Đức đã tiến sâu 
vào lãnh thổ của Liên Xô. 
  + 12-1941, Hồng quân Liên 
Xô phản công quyết liệt, đẩy 

a. Mặt trận Xô - Đức   
- 22-6-1941, phát xít Đức 
tấn công Liên Xô. Lúc 
đầu, nhờ ưu thế về vũ khí 
và kinh nghiệm tác chiến 
nên quân Đức đã tiến sâu 
vào lãnh thổ của Liên Xô. 
- 12-1941, Hồng quân 
Liên Xô phản công quyết 
liệt, đẩy lùi quân Đức ra 
khỏi cửa ngõ Matxcơva, 
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- GV nhận xét và bổ sung. 
 
 
- GV tiếp tục đưa ra câu 
hỏi: Chiến sự ở Bắc Phi 
bùng nổ và diễn biến ra 
sao ? 

lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ 
Matxcơva, làm phá sản kế 
hoạch “chiến tranh chớp 
nhoáng” của Đức.  
  + Cuối 1942, Đức chuyển 
mũi tấn công xuống phía Nam 
nhằm chiếm Xtalingrát, 
nhưng không chiếm được 
thành phố này. 
- HS trả lời: 
  + 9-1940, quân đội Italia tấn 
công Ai Cập . 
  + 10-1942, liên quân Anh-Mĩ 
giành thắng lợi ở En A-la-
men (Ai Cập), giành ưu thế ở 
Bắc Phi và chuyển sang phản 
công trên toàn mặt trận.                  

làm phá sản kế hoạch 
“chiến tranh chớp nhoáng” 
của Đức. 
- Cuối 1942, Đức chuyển 
mũi tấn công xuống phía 
Nam nhằm chiếm 
Xtalingrát, nhưng không 
chiếm được thành phố 
này. 
 
 
b. Mặt trận Bắc Phi 
- 9-1940, quân đội Italia 
tấn công Ai Cập. 
- 10-1942, liên quân Anh-
Mĩ giành thắng lợi ở En A-
la-men (Ai Cập), giành ưu 
thế ở Bắc Phi và chuyển 
sang phản công trên toàn 
mặt trận.                  

2. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ 

7’ Hoạt động 5: Cá nhân  
- GV nêu việc Nhật kéo 
quân vào Đông Dương và 
quyết định tiến hành chiến 
tranh với Mĩ.  
- Trình bày về sự kiện Trân 
Châu cảng.  
- GV nêu câu hỏi: Dựa vào 
lược đồ hãy nêu bước phát 
triển tiếp theo của mặt trân 
châu Á-Thái Bình Dương ? 

 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
- Từ 12-1941 đến 5-1942, 
Nhật mở một loạt cuộc tấn 
công và chiếm được một 
vùng rộng lớn ở Đông Á, 
Đông Nam Á và Thái Bình 
Dương.                                         

 - 7-12-1941, quân Nhật 
bất ngờ tấn công hạm đội 
Mĩ ở Trân Châu cảng. Bị 
thất bại nặng nề. Mĩ tuyên 
chiến với Nhật,Đưc, Italia. 
Chiến tranh lan rộng ra 
toàn thế giới. 
- Từ 12-1941 đến 5-1942, 
Nhật mở một loạt cuộc tấn 
công và chiếm được một 
vùng rộng lớn ở Đông Á, 
Đông Nam Á và Thái Bình 
Dương.                                         

3. Khối Đồng minh chống phát xít hình thành 

5’ Hoạt động 6: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: Nguyên 
nhân nào dẫn đến việc 
thành lập khối Đồng minh 
chống phát xít ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- HS trả lời: 
  + Do hành động xâm lược 
của phe phát xít đã thúc đẩy 
các quốc gia cùng phối hợp 
với nhau trong một liên minh 
chống phát xít. 
  + Việc Liên Xô tham chiến 
đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào 
kháng chiến của nhân dân 
các nước bị phát xít chiếm 
đóng. Anh, Mĩ đã thay đổi thái 
độ, bắt tay với Liên Xô chống 
phát xít. 
 
 
 

a. Nguyên nhân 
- Do hành động xâm lược 
của phe phát xít đã thúc 
đẩy các quốc gia cùng 
phối hợp với nhau trong 
một liên minh chống phát 
xít. 
 - Việc Liên Xô tham chiến 
đã cổ vũ mạnh mẽ phong 
trào kháng chiến của nhân 
dân các nước bị phát xít 
chiếm đóng. Anh, Mĩ đã 
thay đổi thái độ, bắt tay 
với Liên Xô chống phát 
xít. 
- 1-1-1942, tại Oa-sinh-
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- GV tiếp tục nêu câu hỏi: 
Việc Liên Xô tham chiến và 
việc thành lập Đông minh 
chống phát xít có ý nghĩa 
gì ? 

 
- Việc Liên Xô tham chiến và   
sự ra đời của Đồng minh 
chống phát xít làm cho tính 
chất của cuộc  thay đổi, trở 
thành cuộc chiến tranh chống 
CNPX, bảo vệ hoà bình nhân 
loại.                             

tơn, 26 nước ra Tuyên 
ngôn, cam kết cùng nhau 
tiến hành cuộc chiến đấu 
chống phát xít. Khối Đồng 
minh chống phát xít  hình 
thành. 
b. Ý nghĩa: việc Liên Xô 
tham chiến và   sự ra đời 
của Đồng minh chống 
phát xít làm cho tính chất 
của cuộc thay đổi, trở 
thành cuộc chiến tranh 
chống CNPX, bảo vệ hoà 
bình nhân loại.                             

IV. QUÂN ĐỒNG MINH CHUYỂN SANG PHẢN CÔNG. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
KẾT THÖC (TỪ THÁNG 11 - 1942 ĐẾN THÁNG 8 - 1942)  
  1. Quân Đồng minh phản công (từ tháng 11 - 1942 đến tháng 6 - 1944)                                    

8’ Hoạt động 1: Cá nhân và 
Làm việc theo nhóm  
- GV sử dụng bản đồ 
tường thuật về trận phản 
công của Hồng quân Liên 
Xô ở Xtalingrat. 
- GV nêu vấn đề cho HS 
suy nghĩ và trả lời : Ý 
nghĩa của chiến thắng ở 
Xtalingrat ?     
- GV chuẩn bị phiếu học 
tập theo bàn:  
  + 3 bàn: Nêu tóm tắt diễn 
biến và ý nghĩa chiến 
thắng của Hồng quân tại 
vòng cung Cuốc-xcơ ? 
  + 3 bàn: Nêu tóm tắt diễn 
biến chiến sự ở Bắc Phi ? 
  + 3 bàn: Nêu tóm tắt diễn 
biến chiến sự ở Italia ? 
  + 3 bàn: Nêu tóm tắt diễn 
biến chiến sự ở Thái Bình 
Dương ?    
- GV thu phiếu và yêu cầu 
HS trả lời.              

 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Là một trong những trận 
đánh lớn, tiêu biểu nhất về 
nghệ thuật quân sự, giáng 
những đòn khủng khiếp vào 
quân Đức. 
  + Đánh dấu bước ngoặt của 
chiến tranh thế giới, quân 
Đức chuyển sang thế phòng 
ngự. Liên Xô và phe Đồng 
minh chuyển sang tấn công 
đồng loạt trên các mặt trận. 
 
- HS trả lời trên phiếu và đại 
diện bàn trả lời trước lớp.  

a. Mặt trận Xô - Đức  
- Từ 11-1942 đến 2-1943, 
Hồng quân Liên Xô phản 
công, tiêu diệt và bắt sống 
toàn bộ đạo quân tinh 
nhuệ gồm 33 vạn người 
của phát xít Đức ở 
Xtalingrat. 
-> Ý nghĩa: Đánh dấu 
bước ngoặt của chiến 
tranh thế giới, quân Đức 
chuyển sang thế phòng 
ngự. Liên Xô và phe Đồng 
minh chuyển sang tấn 
công đồng loạt trên các 
mặt trận. 
- Cuối 8-1943, Hồng quân 
Liên Xô bẻ gãy cuộc phản 
công của Đức tại vòng 
cung Cuốc-xcơ, đánh tan 
50 vạn quân Đức. 
- 6-1944, phần lớn lãnh 
thổ của Liên Xô được giải 
phóng. 
b. Mặt trận Bắc Phi 
- Từ 3 đến 5-1943, liên 
quân Anh-Mĩ phản công 
quét sạch quân Đức, 
Italiara khỏi châu Phi. 
Chiến sự ở Bắc Phi chấm 
dứt. 
c. Ở Italia 
- Từ 7-1943 đến 5-1945, 
liên quân Anh-Mĩ tấn công 
truy kích phát xít, làm cho 
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CNPX Italia bị sụp đổ. 
d. Ở Thái Bình Dương 
- Sau chiến thắng quân 
Nhật trong trận Gu-a-đan-
ca-nan (8-1942 đến 1-
1943), Mĩ chuyển sang 
phản công đánh chiếm 
các đảo ở Thái Bình 
Dương.  

2. Phát xít Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh kết thúc 

7’ Hoạt động 8: Cá nhân  
- GV trình bày  diễn biến ở 
Mặt trận Xô - Đức với cuộc 
tổng phản công của Hồng 
quân Liên Xô trên khắp 
các mặt trận, quét sạch 
quân Đức ra khỏi lãnh thổ 
Liên Xô, tiếp đó tiến quân 
giải phóng các nước Trung 
và Đông Âu. 
- Ở mặt trận phía Tây, GV 
cần nêu rõ việc Anh-Mĩ mở 
Mặt trận thứ hai.  
 

 a. Phát xit Đức bị tiêu 
diệt  
- Đầu 1944, Hồng quân 
Liên Xô tổng phản công 
và quét sạch quân Đức ra 
khỏi lãnh thổ, tiếp đó tiến 
quân giải phóng các nước 
Trung và Đông Âu. 
- Hè 1944, Mĩ-Anh mở 
mặt trận thứ hai ở Tây Âu 
và bắt đầu mở cuộc tấn 
công quân Đức ở mặt trận 
phía Tây. 
- 1-1945, Hồng quân Liên 
Xô tấn công quân Đức ở 
mặt trận phía Đông. 
- 2-1945, Hội nghị I-an-ta  
được tổ chức gồm 3 
nguyên thủ của Liên Xô, 
Mĩ, Anh (?) 
- 4-1945, Hồng quân Liên 
Xô tấn công Béc-lin đánh 
bại hơn 1 triệu quân Đức. 
Chủ nghĩa phát xít Đức bị 
tiêu diệt. 
- 9-5-1945, Đức đầu hàng 
không điều kiện. Chiến 
tranh chấm dứt ở châu 
Âu. 
b. Nhật Bản đầu hàng. 
Chiến tranh kết thúc  
- Đầu 1944, Mĩ-Anh tấn 
công Nhật ở Miến Điện, 
quần đảo Philippin. 
- 6-8-1945 và 9-8-1945, 
Mĩ ném 2 quả bom 
nguyên tử xuống Hi-rô-si-
ma và Na-ga-xa-ki (Nhật) 
giết hại hàng vạn người. 
- 8-8-1945, Liên Xô tuyên 
chiến với Nhật tấn công 
đạo quân Quan Đông. 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 
 

- 15-8-1945, Nhật đầu 
hàng không điều kiện. 
Chiến tranh thế giới thứ 
hai kết thúc.                                          

V. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 

5’ Hoạt động 9: Cá nhân  
- GV yêu cầu HS dựa vào 
SGK rút ra kết cục, hậu 
quả của chiến tranh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đánh giá vai trò của Liên 
Xô trong việc tiêu diệt phát 
xít. 
 
 
 
 -Ý nghĩa của cuộc chiến 
tranh ? 

 
- Kết cục: 
  + Chủ nghĩa phát xít Đức, 
Italia, Nhật bị sụp đổ. 
  + Thắng lợi vĩ đại thuộc về 
các dân tộc trên thế giới đã 
kiên cường chống CNPX. 
- Hậu quả: 
  + Gây ra hậu quả và tổn thất 
nặng nề nhất trong lịch sử 
nhân loại, làm cho 60 triệu 
người chết, 90 người bị 
thương. Hơn 70 quốc gia, 
1700 triệu người bị lôi cuốn 
vào chiến tranh. 
 
- Vai trò của Liên Xô: là trụ 
cột, giữ vai trò quyết định 
trong việc tiêu diệt CNPX. 
  + Tập hợp được lực lượng 
yêu chuộng hoà bình đấu 
tranh chống phát xít. 
  + Tiến công tiêu diệt đến tận 
sào huyệt của CNPX Đức. 
  + Tiêu diệt phát xít Nhật. 
  + Tổ chức các hội nghị: 
Ianta, Pốtxđam. 

a. Kết cục 
- Chủ nghĩa phát xít Đức, 
Italia, Nhật bị sụp đổ. 
- Thắng lợi vĩ đại thuộc về 
các dân tộc trên thế giới 
đã kiên cường chống 
CNPX. 
- Ba cường quốc Liên Xô, 
Anh, Mĩ là lực lượng trụ 
cột, giữ vai trò quyết định 
trong việc tiêu diệt CNPX. 
b. Hậu quả 
- Gây ra hậu quả và tổn 
thất nặng nề nhất trong 
lịch sử nhân loại, làm cho 
60 triệu người chết, 90 
người bị thương. Hơn 70 
quốc gia, 1700 triệu người 
bị lôi cuốn vào chiến 
tranh. 
c. Ý nghĩa: Chiến tranh 
thế giới thứ hai đã dẫn 
đến những thay đổi căn 
bản trong tình hình thế 
giới.  

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 
  + Nguyên nhân và con đường dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai  
  + Vai trò của Liên Xô và các nước đồng minh Anh, Mĩ trong việc tiêu diệt chủ nghĩa 
phát xít. 
- Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK. 
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT.  
- Chuẩn bị bài 18. 
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Ngày soạn: 27-08-2009     Chương III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI 
Tiết : 23                        Bài 18.  ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ 1917 - 1945) 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Củng cố, hệ thống kiến thức đã học trong chương trình lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 - 1945. 
- Nắm được những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới trong thời kì này và qui luật vận động, phát 
triển của nó. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện khả năng lập bảng thống kê lịch sử theo niên đại. 
- Phát triển kĩ năng tổng hợp, khái quát vấn đề lịch sử. 

3. Tư tưởng 
- Củng cố, nâng cao tư tưởng cách mạng, lòng yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính. 
- Hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít và nâng cao tinh 
thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hoà bình. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Bảng thống kê các sự kiện lịch sử cơ bản từ 1917-1945. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Ôn lại chương trình lịch sử đã học từ 1917-1945. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+ Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô có vai trò như thế nào ?  
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Trong chương trình lịch sử thế giới hiện đại ở lớp 11, chúng ta chỉ tìm 
hiểu thời kì từ 1917 -> 1945. Để củng cố và nắm vững những điều cơ bản nhất của giai đoạn lịch 
sử này, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

25’ I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945)  

NƯỚC NGA – LIÊN XÔ 

Thời gian Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 

2-1917 
- Cách mạng DCTS 
thắng lợi. 

- Tổng bãi công chính trị ở 
Pê-tơ-rô-grát. 
- Khởi nghĩa vũ trang. 
- Nga hoàng bị lật đổ. 

- Lật đổ chế độ Nga hoàng. 
- Hai chính quyền song song 
tồn tại. 
- Cách mạng DCTS kiểu 
mới. 

10-1917 
- Cách mạng XHCN 
tháng Mười thắng 
lợi. 

- Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-
tơ-rô-grát. 
- Tấn công Cung điện Mùa 
Đông.  
- Cách mạng thắng lợi trong 
cả nước. 

- Thành lập chính quyền Xô 
viết, nhà nước vô sản đầu 
tiên trên thế giới, mở đầu 
thời kì xây dựng chế độ 
XHCN trên thế giới, tác 
động mạnh mẽ đến phong 
trào cách mạng thế giới, mở 
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đường, dẫn lối cho phong 
trào giải phóng dân tộc. 

1918- 1921 

- Cuộc đấu tranh 
xây dựng và bảo vệ 
chính quyền Xô 
viết. 

- Xây dựng hệ thống chính trị-
nhà nước mới, đập tan bộ 
máy nhà nước cũ, đánh 
thắng thù trong giặc ngoài. 

- Bảo vệ thành quả Cách 
mạng tháng Mười, giữ vững 
chính quyền Xô viết. 
- Đập tan âm mưu chống 
phá cách mạng của các 
nước đế quốc. 

1921-1941 
- Liên xô xây dựng 
CNXH. 

- Công nghiệp hoá XHCN, tập 
thể hoá nông nghiệp, thực 
hiện kế hoạch 5 năm 1928-
1932 và 1933-1937. 

- Liên Xô từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu trở thành 
một cường quốc công 
nghiệp. 
- Hoàn thành tập thể hoá 
nông nghiệp 
- Văn hoá, giáo dục đạt 
được những thành tựu to 
lớn. 

CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 

1918-1923 

- Cao trào CM bùng 
nổ. 
- Khủng hoảng kinh 
tế, chính trị sau 
chiến tranh. 

-Cao trào cách mạng lan rộng 
và nâng cao ở Đức, Hung, 
Pháp, … Tiêu biểu là cach 
mạng DCTS 11-1918 ở Đức. 

-Các Đảng cộng sản thành 
lập ở nhiều nước. 
-Quốc tế cộng sản ra đời và 
lãnh đạo phong trào cách 
mạng. 

1924-1929 
 

- Thời kỳ ổn định và 
tăng trưởng của 
CNTB. 

-Sản xuất tăng trưởng nhanh 
-Phong trào công nhân tạm 
thời lắng xuống  

-Kinh tế phát triển, tình hình 
chính trị- xã hội ổn định 

1929-1933 

- Khủng hoảng kinh 
tế ở Mĩ lan rộng 
khắp thế giới 
TBCN. 

Kinh tế suy sụp, công nghiệp 
đình đốn, nông thôn sa sút, 
tài chính rối loạn. 

-Thất nghiệp tăng cao 
-Mất ổn định chính trị, xã 
hội, mâu thuẫn giai cấp gay 
gắt 
-Khủng hoảng kinh tế dẫn 
đến khủng hoảng chính trị 

1933-1939 

-Các nước tư bản 
tìm cách thoát khỏi 
khủng hoảng.  

-Cải cách kinh tế- xã hội, tiêu 
biểu là chính sách mới ở Mĩ. 
-Phát xít hoá, gây chiến tranh 
xâm lược  

-Vượt qua khủng hoảng kinh 
tế phục hồi và tiếp tục phát 
triển. 
-Nguy cơ chiến tranh, xuất 
hiện ba lò lửa chiến tranh 
thế giới. 

CÁC NƯỚC CHÂU Á 

Thập niên 
20 

- Phong trào GPDT 
lên cao sau Chiến 
tranh thế giới thứ 
nhất. 

- Phong trào DTTS có bước 
phát triển về tổ chức và phạm 
vi. 
- Xuất hiện xu hướng vô sản 
trong PTGPDT.  

- Giai cấp tư sản nắm quyền 
lãnh đạo PTCM một số 
nước. 
- Các Đảng Cộng sản thành 
lập, mở ra bước ngoặt trong 
PTGPDT. 

Thập niên 
30 

- Phong trào Mặt 
trận nhân dân 
chống phát xít, 
chống chiến tranh.  

- Đấu tranh thành lập Mặt trận 
DTTN chống phát xít, chống 
chiến tranh. 
- Hợp tác giữa Đảng Cộng 
sản và các đảng phái chính trị 
khác.  

- Tập hợp đông đảo các lực 
lượng cách mạng tham gia 
phong trào. 
- Đảng Cộng sản trưởng 
thành về tổ chức và uy tín 
lãnh đạo cách mạng. 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 

1939-1945 
- Chiến tranh thế 
giới thứ hai. 

 - Diễn ra trên khắp các mặt 
trận: Tây Âu, Xô  - Đức, Bắc 
Phi, Châu Á - Thái Bình 
Dương. 72 nước trên thế giới 
trong tình trạng chiến tranh.  

- Chủ nghĩa phát xít thất bại 
hoàn toàn. 
- Thắng lợi thuộc về Liên 
Xô, các nước Đồng minh và 
nhân loại tiến bộ trên thế 
giới. 
- Chiến tranh làm thay đổi 
căn bản cục diện thế giới, 
mở ra thời kì mới của lịch 
sử thế giới. 

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945) 

17’ 

Hoạt động: cá nhân 
- Lịch sử thế giới hiện đại 
trong gần 30 năm, từ 
1917-1945, qua theo dõi 
bảng hệ thống kiến thức 
trên và SGK em hãy rút ra 
những nội dung chính của 
nó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV phân tích minh hoạ 
từng vấn đề để làm rõ 
thêm. 

 
- HS theo dõi SGK rút ra 
những nội dung chính. 

1. Những chuyển biến 
quan trọng trong nền sản 
xuất vật chất của nhân 
loại. 
2. Chủ nghĩa xã hội được 
xác lập ở một nước đầu 
tiên trên thế giới, nằm 
giữa vòng vây của chủ 
nghĩa tư bản. 
3. Phong trào cách mạng 
thế giới bước sang một 
thời kỳ phát triển mới từ 
sau Cách mạng tháng 
Mười Nga và sự kết thúc 
của Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 
4. Chủ nghĩa tư bản 
không còn là hệ thống duy 
nhất trên thế giới và trải 
qua những bước thăng 
trầm đầy biến động. 
5. Chiến tranh thế giới thứ 
hai 1939-1945 là cuộc 
chiến tranh lớn nhất, khốc 
liệt nhất và tàn phá nặng 
nề nhất trong lịch sử nhân 
loại. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- GV nhấn mạnh: 
  + Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch 
sử nhân loại. 
  + Những vấn đề chủ yếu của lịch sử thế giới giai đoạn 1917-1945. 
2. Dặn dò 
- Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại 1917-1945. 
- Nêu một vài ví dụ về mối quan hệ lịch sử thế giới và lịch sử VN trong thời kỳ này. 
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. 
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……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      Phần Ba. LỊCH SỬ VIỆT NAM (1958-1918) 
Tiết : 24                                 Chương I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX    
            Bài 24.  NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC  
                                                        (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) 
                                                              
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược. 
- Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ giữa thế kỉ XIX. 
- Cuộc kháng chiến của nhân ta chống thực dân Pháp xâm lược. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận xét, so sánh. 
- Liên hệ, rút ra bài học. 

3. Tư tưởng 
- Thông qua bài học, HS nắm được bản chất xâm lược của chủ nghĩa thực dân và sự tàn bạo của 
chúng. 
- Nêu cao tinh thần bất khuất chống ngoại xâm. 
- Có nhận thức đúng đắn đối với các hiện tượng lịch sử và nhân vật lịch sử. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Bản đồ Việt Nam. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Giới thiệu sơ lược về lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 (2’)  
  3. Dạy - học bài mới (42’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Cuối thế kỉ XIX, lịch sử Việt Nam đứng trước những thử thách cực kì 
nghiêm trọng. Thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình phong kiến nhà Nguyễn trượt dài trên 
con đường thoả hiệp. Phong trào kháng chiến của nhân dân ta gặp nhiều khó khăn. Để hiểu 
được những vấn đề đó, hôm nay chúng ta học bài 19. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. LIÊN QUÂN PHÁP - TÂY BAN NHA XÂM LƢỢC VIỆT NAM. CHIẾN SỰ Ở ĐÀ NẴNG 1858 
  1. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược 
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10’ Hoạt động 1: Thảo luận 
nhóm 
- GV nêu câu hỏi và chia 
lớp làm 4 nhóm 
Em hãy cho biết tình hình 
kinh tế, chính trị, xã hội 
Việt Nam giữa thế kỉ XIX 
như thế nào ? 
   + Nhóm 1: Tình hình 
chính trị. 
  + Nhóm 2: Tình hình kinh 
tế. 
  + Nhóm 3: Quân sự, 
ngoại thương. 
  + Nhóm 4:  Xã hội.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV chốt lại: Vào giữa thế 
kỉ XIX, chế độ phong kiến 
Việt Nam đang đứng trước 
khủng hoảng suy yếu. 
Trong khi đó các nước tư 
bản phương Tây đang đẩy 
mạnh xâm lược thuộc địa 
khắp nơi trên thế giới. Vì 
vậy, VN tất yếu trở thành 
đối tượng xâm lược của 
thực dân phương Tây.  

 
- Đại diện từng nhóm trả lời: 
  + Nhóm 1:  
Chính trị: giữa thế kỉ XIX Việt 
Nam là quốc gia độc lập, có 
chủ quyền, nhưng chế độ 
phong kiến đã lâm vào  khủng 
hoảng, suy yếu. 
  + Nhóm 2: Kinh tế: 
  Nông nghiệp sa sút, đất đai 
tập trung trong tay địa chủ 
phú hào, đê điều không được 
chăm sóc, mất mùa đói kém 
diễn ra thường xuyên.  
  Công-thương nghiệp bị đình 
đốn. Nhà nườc độc quyền 
ngoại thương nên sản xuất và 
thương mại không phát triển 
được. Chính sách “bế quan 
toả cảng” làm cho nước ta bị 
cô lập với thế giới bên ngoài. 
  + Nhóm 3:  
Quân sự lạc hậu, chính sách 
đối ngoại sai lầm, nhất là việc 
cấm đạo và đuổi các giáo sĩ 
phương Tây. 
  + Nhóm 4: 
Mâu thuẫn xã hội gay gắt, 
làm bùng nổ nhiều cuộc khởi 
nghĩa chống triều đình. Tiêu 
biểu như khởi nghĩa Phan Bá 
Vành ở Nam Định (1824), Lê 
Duy Lương ở Ninh Bình 
(1833), Lê Văn Khôi ở Gia 
Định (1833),… 
 

- Chính trị: giữa thế kỉ XIX, 
Việt Nam là quốc gia độc 
lập, có chủ quyền, nhưng 
chế độ phong kiến đã lâm 
vào khủng hoảng, suy 
yếu. 
 
- Kinh tế 
  + Nông nghiệp sa sút, 
đất đai tập trung trong tay 
địa chủ phú hào, đê điều 
không được chăm sóc, 
mất mùa đói kém diễn ra 
thường xuyên.  
 
  + Công-thương nghiệp bị 
đình đốn. Nhà nườc độc 
quyền ngoại thương nên 
sản xuất và thương mại 
không phát triển được. 
Chính sách “bế quan toả 
cảng” làm cho nước ta bị 
cô lập với thế giới bên 
ngoài. 
 
- Quân sự: lạc hậu, chính 
sách đối ngoại sai lầm, 
nhất là việc cấm đạo và 
đuổi các giáo sĩ phương 
Tây. 
 
- Xã hội: Mâu thuẫn xã hội 
gay gắt, làm bùng nổ 
nhiều cuộc khởi nghĩa 
chống triều đình (?). 

2. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam 

9’ 

Hoạt động 2: Cá nhân 
- GV nêu câu hỏi: 
  + Em hãy cho biết Việt 
Nam tiếp xúc với tư bản 
phương Tây từ khi nào ? 
  + Trong cuộc chạy đua 
chiếm Việt Nam thực dân 
Pháp sử dụng chiêu bài gì 
? 
 

- HS trả lời: 
- Tư bản phương Tây nhòm 
ngó Việt Nam từ rất sớm (TK 
XVI) 
 
 
 
 - Tư bản Pháp lợi dụng đạo 
Thiên chúa làm công cụ xâm 
lược Việt Nam. 

- Tư bản phương Tây 
nhòm ngó Việt Nam từ rất 
sớm. 
- Tư bản Pháp lợi dụng 
việc truyền đạo Thiên 
Chúa làm công cụ xâm 
lược Việt Nam. 
- 1787, Bá Đa Lộc đã giúp 
tư bản Pháp can thiệp vào 
Việt Nam bằng Hiệp ước 
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-> Như vậy, nguy cơ xâm 
lược Việt Nam đã xuất 
hiện từ trước. Đến giữa 
thế kỉ XIX, Pháp phát triển 
nhanh con đường tư bản 
chủ nghĩa càng ráo riết tìm 
cách đánh chiếm Việt 
Nam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trong bối cảnh lịch sử 
nước ta lúc này có thể 
tranh khỏi nguy cơ một 
cuộc xâm lược không ? 

  + Thế kỉ XVI-XVII, các giáo 
sĩ Pháp đến Việt Nam truyền 
đạo kết hợp xem xét tình 
hình, vẽ bản đồ. 
  + Nhờ sự môi giới của Giám 
mục Bá Đa Lộc, Hiệp ước 
Véc-xai được kí kết. Pháp 
hứa sẽ giúp Nguyễn Ánh 
đánh Tây Sơn, Nguyễn Ánh 
nhường cho Pháp sỡ hữu 
cảng Hội An, đảo Côn Lôn và 
độc quyền buôn bán với Việt 
Nam. Tuy nhiên, Hiệp ước 
không thực hiện được vì 
Cách mạng Pháp (1789) 
bùng nổ. 
- 1857, Na-pô-lê-ông lập Hội 
đồng Nam Kì để bàn cách 
can thiệp vào Việt Nam. 
  + Cho sứ thần tới Huế đòi tự 
do buôn bán và truyền đạo. 
  + Tăng viện cho hạm đội 
Pháp ở Thái Bình Dương để 
cùng Anh-Mĩ xâm lược Trung 
Quốc và sau đó sẽ đánh 
chiếm Việt Nam ngay sau khi 
chiếm được Quảng Châu, 
Trung Quốc. 
- HS trả lời: trước âm mưu 
bành trướng của các thế lực 
phương Tây đặc biệt là Pháp  
thì Việt Nam trong thời gian 
này khó tránh khỏi một cuộc 
xâm lược. 

Véc-xai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1857, Na-pô-lê-ông lập 
Hội đồng Nam Kì để bàn 
cách can thiệp vào Việt 
Nam. Đồng thời, tích cực 
chuẩn bị đánh Việt Nam. 
-> Việt Nam đứng trước 
nguy cơ bị thực dân Pháp 
xâm lược. 
 

3. Chiến sự ở Đà Nẵng 

8’ Hoạt động 3: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: 
  + Tại sao TDP lại nổ súng 
tấn công Đà Nẵng trước ? 
- GV sử dụng bản đồ Việt 
Nam phân tích, minh hoạ 
về vị trí Đà Nẵng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Đà Nẵng nằm trên trục giao 
thông Bắc-Nam, có hải cảng 
sâu và rộng tàu chiến có thể 
hoạt động dễ dàng. 
- Gần kinh thành Huế, cách 
Huế 100 km về phía Bắc, 
nhằm làm bàn đạp buộc triều 
đình đầu hàng. 
- Nơi đây Pháp đã xây dựng 
cơ sở giáo dân theo đạo Kitô, 
hy vọng sẽ được giáo dân 
ủng hộ… 
- Với kế hoạch đánh nhanh 
thắng nhanh, Pháp âm mưu 
chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp 
tấn công ra Huế, nhanh 
chóng buộc triều đình Huế 

 
 
 
 
 
 
- 31-8-1858, Liên quân 
Pháp - Tây Ban Nha dàn 
trận trước cửa biển Đà 
Nẵng. Với kế hoạch “đánh 
nhanh thắng nhanh”, Pháp 
âm mưu chiếm Đà Nẵng 
làm bàn đạp tấn công ra 
Huế, nhanh chóng buộc 
triều đình Huế đầu hàng.  
- Sáng 1-9-1858, chúng 
nổ súng tấn công và 
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- Âm mưu của Pháp đánh 
chiếm Đà Nẵng có thực 
hiện được không ? Vì sao 
? 
 
 
- Trước hành động xâm 
lược của thực dân Pháp, 
nhân dân ta có phản ứng 
như thế nào ?  
- GV minh hoạ thêm. 
 
 
 
 
 
-> Cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta bước đầu đã 
làm thất bại âm mưu “đánh 
nhanh thắng nhanh” của 
thực dân Pháp. 

đầu hàng. Chiều 31-08-1858, 
liên quân Pháp-Tây-Ban-Nha 
với 3.000, bố trí trên 14 con 
thuyền kéo tới dàn trận trước 
cửa biển Đà Nẵng. 
- HS trả lời: 
  + Không thực hiện được vì 
quân ta đánh trả quyết liệt. 
  + Sự chi viện tíep tế khó 
khăn. 
 
 
- HS: 
  + Quân và dân ta anh dũng 
chống trả quân xâm lược. đẩy 
lùi nhiều đợt tấn công của 
địch, sau đó thực hiện kế 
sách “vườn không nhà trống” 
làm cho địch gặp nhiều khó 
khăn. Bọn chúng bị cầm chân 
trong suốt hơn 5 tháng trời 
(Từ 8-1858 đến 2-1859) trên 
bán đảo Sơn Trà. Sau đó, 
Tây Ban Nha rút khỏi cuộc 
xâm lược. 

chiếm bán đảo Sơn Trà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quân và dân ta anh 
dũng chống trả quân xâm 
lược đẩy lùi nhiều đợt tấn 
công của địch, sau đó 
thực hiện kế sách “vườn 
không nhà trống” làm cho 
địch gặp nhiều khó khăn.  
- Cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta bước đầu đã 
làm thất bại âm mưu 
“đánh nhanh thắng nhanh” 
của thực dân Pháp. 

II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ở GIA ĐỊNH VÀ CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM KÌ 
TỪ 1859 ĐẾN 1862             
  1. Kháng chiến ở Gia Định        

10’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- Vì sao thực dân Pháp 
đưa quân vào Gia Định ? 
 
 
 
 
 
 
 
- Quân đội triều đình chống 
trả như thế nào ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- HS: 
  + Thấy không thể chiếm 
được Đà Nẵng, Pháp đưa 
quân vào Gia Định. 
  + Gia Định và Nam Kì là vựa 
lúa của Việt Nam. Từ Gia 
Định có thể sang Cam-pu-
chia dễ dàng. Chiếm được 
Nam Kì sẽ có điều kiện thuận 
lợi làm chủ khu vực sông Mê 
Công. 
HS: 
- 9-2-1859, quân Pháp đến 
Vũng Tàu, nhưng mãi đến 16-
02-1859 mới đến được Gia 
Định do bị quân ta chống trả 
quyết liệt trên đường đi. 
- 17-02-1859, quân Pháp tấn 
công Gia Định. Quân triều 
đình tan rã nhanh chóng.  
- Từ đầu 1860, cục diện trên 
chiến trường Nam Kì thay 
đổi. Do phải chia xẻ lực 
lượng cho các chiến trường 

 - Thấy không thể chiếm 
được Đà Nẵng, Pháp đưa 
quân vào Gia Định. 
 
 
 
 
 
 
- 9-2-1859, quân Pháp 
đến Vũng Tàu, nhưng mãi 
đến 16-02-1859, mới đến 
được Gia Định do bị quân 
ta chống trả quyết liệt trên 
đường đi. 
- 17-02-1859, quân Pháp 
tấn công Gia Định. Quân 
triều đình tan rã nhanh 
chóng. Trong khi đó, các 
đội dân binh chiến đấu 
dũng cảm, quân Pháp 
phải rút xuống các tàu 
chiến. Kế hoạch “đánh 
nhanh thắng nhanh” bị 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 

 
 

Ngày soạn: 27-08-2009 
Tiết : 25  

Bài 19.  NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN  CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC 
                                                                       (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) 
 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
- Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp ở Nam Kì. 
- Cuộc kháng chiến của nhân ta chống thực dân Pháp xâm lược. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận xét, so sánh. 

 
 
 
 
 
- Phong trào kháng chiến 
của nhân dân ta diễn ra 
như thế nào ? 

khác, quân Pháp ở Gia Định 
chỉ còn khoảng 1000 tên rải 
ra trên một chiến tuyến 10km. 
Trong khi đó quân đội triều 
đình vẫn đóng trong phòng 
tuyến Chí Hoà. Điều này cho 
thấy thái độ do dự  đã bỏ mất 
một cơ hội phản công hiếm 
có. 
HS: 
- Trong khi đó, các đội dân 
binh chiến đấu dũng cảm, 
quân Pháp phải rút xuống các 
tàu chiến. Kế hoạch “đánh 
nhanh thắng nhanh” bị thất 
bại chúng phải chuyển sang 
kế hoạch “chinh phục từng 
gói nhỏ”. 
 

thất bại chúng phải 
chuyển sang kế hoạch 
“chinh phục từng gói nhỏ”. 
- Từ đầu 1860, cục diện 
trên chiến trường Nam Kì 
thay đổi. Do phải chia xẻ 
lực lượng cho các chiến 
trường khác, quân Pháp ở 
Gia Định chỉ còn khoảng 
1000 tên rải ra trên một 
chiến tuyến 10km. Trong 
khi đó quân đội triều đình 
vẫn đóng trong phòng 
tuyến Chí Hoà. 
- Nhân dân Gia Định chủ 
động đánh địch, Dương 
Bình Tâm chỉ huy đội 
Nghĩa Dũng đánh đồn 
Chợ Rẫy (7-1860). 
- Pháp bị sa lầy cả Đà 
Nẵng và Gia Định, rơi vào 
tình thế tiến thoái lưỡng 
nan.                    

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

3’ 

1. Củng cố 
- Giữa thế kỉ XIX, lợi dụng việc triều đình nhà Nguyễn cấm đạo Thiên Chúa, đàn áp giáo 
sĩ và giáo dân, Pháp đã đem quân sang xâm lược nước ta.  
- Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến của nhân dân ở Đà Nẵng và Gia Định ? 
2. Dặn dò 
- Trả lời các câu hỏi SGK. 
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. 
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- Liên hệ, rút ra bài học. 
3. Tư tưởng 

- Thông qua bài học, HS nắm được bản chất xâm lược của chủ nghĩa thực dân và sự tàn bạo của 
chúng. 
- Nêu cao tinh thần bất khuất chống ngoại xâm. 
- Có nhận thức đúng đắn đối với các hiện tượng lịch sử và nhân vật lịch sử. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
-  
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+  
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Khi Pháp mở rộng đánh chiếm Nam Kì cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
tiếp diễn như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần còn lại của bài. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

2. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì. Hiệp ước 5 - 6 - 1862 

12’ Hoạt động 2:  Thảo luận 
nhóm 
 
- GV  chi lớp làm 2 nhóm 
và giao nhiệm vụ. 
  + Nhóm 1: Vì sao quân 
đội triều đình không giữ nổi 
Đại đồn chí Hòa ? 
-> do sự sai lầm chiến 
lược của nhà Nguyễn cũng 
như tinh thần chiến đấu 
kém cỏi của binh sĩ và hệ 
thống phòng ngự quá thô 
sơ không trụ nổi trước vũ 
khí hiện đại của thực dân 
Pháp 
 
- Nhóm 2: Nhân dân ta đã 
chiến đấu như thế nào khi 
quân Pháp mở rộng chiến 
tranh xâm lược ? 
 
Hoạt động 3: Cá nhân 
- GV nêu câu hỏi: 

- Nhóm 1: 
  + Sau khi giành thắng lợi 
trong cuộc chiến ở Trung 
Quốc quân Pháp kéo về Gia 
Định. 
  + 23-02-1861, quân Pháp 
tấn công Đại đồn Chí Hoà 
đánh chiếm đại đồn chí Hoà. 
  + Do quân đội triều đình 
trang bị kém cỏi còn quân 
Pháp thì trang bị hiện đại. 
- Nhóm 2: 
  + Dưới sự  lãnh đạo của các 
văn thân, sĩ phu yêu nước, 
nhân dân Nam Kì anh dũng 
kháng chiến chống Pháp. 10-
02-1861, nghĩa quân Nguyễn 
Trung Trực đánh chìm tàu 
giặc trên sông Vàm Cỏ Đông. 
  + Thể hiện tinh thần ý chí 
quật cường của nhân dân ta. 
- HS trả lời: 
  + Giữa lúc cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta đang làm 

- Sau khi giành thắng lợi 
trong cuộc chiến ở Trung 
Quốc quân Pháp kéo về 
Gia Định. 
- 23-2-1861, quân Pháp 
tấn công Đại đồn Chí Hoà 
rồi thừa thắng đánh chiếm 
Định Tường (12-4-1861), 
Biên Hoà (18-12-1861), 
Vĩnh Long (23-3-1862). 
- Dưới sự  lãnh đạo của 
các văn thân, sĩ phu yêu 
nước, nhân dân Nam Kì 
anh dũng kháng chiến 
chống Pháp. 10-02-1861, 
nghĩa quân Nguyễn Trung 
Trực đánh chìm tàu giặc 
trên sông Vàm Cỏ Đông. 
- Giữa lúc cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta 
đang làm cho quân địch 
bối rối thì triều đình nhà 
Nguyễn kí Hiệp ước Nhâm 
Tuất (05-06-1862) với 
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  + Trong khi nhân dân ta 
đang tổ chức chống Pháp 
thì triều đình có hành động 
gì ? 
 
 
  + Nội dung của Hiệp ước 
Nhâm Tuất ? 
 
 
 
 
 
 
- Em có nhận xét gì về 
Hiệp ước 1862 và thái độ 
của triều đình nhà Nguyễn 
? 
 
 
 
- GV chốt lại và bổ sung 
thêm: Đó chính là lí do 
nhân dân ta bất bình, phản 
đối hành động bán nước 
của triều đình. 

cho quân địch bối rối thì triều 
đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước 
Nhâm Tuất 05-06-1862 với 
Pháp. 
 
 
 
- HS trả lời:  
  + Nhà Nguyễn thừa nhận 
cho Pháp chiếm ba tỉnh Gia 
Định, Định Tường, Biên Hoà. 
  + Mở của biển Đà Nẵng, Ba 
Lạt, Quảng Yên cho Pháp 
thông thương.  
  + Thành Vĩnh Long sẽ được 
trả lại cho triều đình chừng 
nào triều đình làm cho nhân 
dân ba tỉnh miền Đông ngừng 
chống Pháp. 
  + Đây là Hiệp ước mà Việt 
Nam phải chịu nhiều thiệt 
thòi.  
  + Thể hiện thái độ nhu 
nhược của triều đình nhà 
Nguyễn là cắt đất cầu hoà,đi 
ngược lại lợi ích của nhân 
dân, vi pham chủ quyền dân 
tộc. 
 

Pháp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nội dung Hiệp ước  

(SGK) 

III. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN NAM KÌ SAU HIỆP ƢỚC 1862 
1. Nhân dân 3 tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862 

10’ 

Hoạt động 4: Cá nhân 
- GV nêu câu hỏi 
 
+ Khi thực dân Pháp chiếm 
3 tỉnh miền Đông Nam Kì 
thì thái độ của nhân dân ở 
đây như thế nào ? 
 
 
 
 
 
 
+ Hành động của Trương 
Định và nghĩa quân thể 
hiện được điều gì ? 
- GV phân tích thêm về 
hành động của Trương 
Định và tấm gương hy sinh 
anh dũng của ông. 
 

- HS trả lời: Phẫn uất trước 
thái độ nhu nhược của triều 
đình nhân dân 3 tỉnh miền 
Đông Nam Kì đứng lên chống 
Pháp.  
- Phong trào “tị địa” đã gây 
khó khăn cho Pháp trong việc 
tổ chức quản lí những vùng 
đất chiếm được. 
- Cuộc khởi nghĩa của 
Trương Định gây cho Pháp 
nhiều khó khăn. 
 
 
 
HS: Thể hiện được tinh thần 
yêu nước và chiến đấu anh 
dũng của nhân dân ta. 
 
 
 

- Các sĩ phu yêu nước cổ 
vũ nghĩa binh đánh Pháp, 
chống phong kiến. 
- Phong trào “tị địa” đã gây 
khó khăn cho Pháp trong 
việc tổ chức quản lí những 
vùng đất chiếm được. 
- Cuộc Khởi nghĩa của 
Trương Định gây cho 
Pháp nhiều khó khăn. 
Trương Định không nhậm 
chức lãnh binh ở An 
Giang, giương cao ngọn 
cờ “Bình Tây Đại nguyên 
soái” cùng nhân dân 
chống Pháp. 
- 28-02-1863, quân Pháp 
tấn công căn cứ Tân Hoà, 
nghĩa quân chiến đấu suốt 
3 ngày đêm, sau đó rút lui. 
20-08-1864, quân Pháp 
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- Từ sau Hiệp ước Nhân 
Tuất 1862 phong trào 
kháng chiến của nhân dân 
có điểm gì mới ? 

 
 
 
- Cuộc kháng chiến của nhân 
dân tách khỏi cuộc kháng 
chiến của triều đình, vừa 
chống Pháp, vừa chống 
phong kiến đầu hàng.  

tập kích bất ngờ vào căn 
cứ Tân Phước. Nghĩa 
quân chống trả quyết liệt. 
Trương Định bị thương. 
Ông tự sát để bảo vệ khí 
tiết. 

2. Thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì 

8’ Hoạt động 5 : Cá nhân 
- GV nêu câu hỏi: 
 
  + Sau khi chiếm 3 tỉnh 
miền Đông, thực dân Pháp 
có hành động gì ? 
 
 
 
 
 
  + Vì sao 3 tỉnh miền Tây 
Nam Kì nhanh chóng rơi 
vào tay quân Pháp ? 
 
- GV nói thêm về hành 
động của Phan Thanh 
Giản. 

- HS: 
  + Sau khi áp đặt nền bảo hộ 
lên Cam-pu-chia (1863), 
Pháp vu cáo triều đình vi 
phạm điều ước và yêu cầu 
triều đình Huế giao nốt 3 tỉnh 
miền Tây Nam Kì cho chúng 
kiểm soát. Triều đình vô cùng 
lúng túng. 
 
 
- HS: 
  + Triều đình nhà Nguyễn 
lúng túng bị động và không có 
kế hoạch phòng bị nên bị 
thực dân Pháp nhanh chóng 
chiếm đóng dễ dàng. 
 

- Sau khi áp đặt nền bảo 
hộ lên Cam-pu-chia 
(1863), Pháp yêu cầu triều 
đình Huế giao nốt 3 tỉnh 
miền Tây Nam Kì cho 
chúng kiểm soát. Triều 
đình vô cùng lúng túng. 
- 20-06-1867, quân Pháp 
ép Phan Thanh Giản nộp 
thành Vĩnh Long rồi 
khuyên ông viết thư cho 
quan quân An Giang và 
Hà Tiên hạ vũ khí nộp 
thành. 
- Thế là trong 5 ngày từ 20 
đến 24-06-1867, thực dân 
Pháp chiếm nốt 3 tỉnh 
miền Tây Nam Kì mà 
không tốn một viên đạn. 
 

3. Nhân dân 3 tỉnh miền Tây chống Pháp 

7’ Hoạt động 6: Cá nhân 
- GV nêu câu hỏi: 
 
  + Sau khi 3 tỉnh miền Tây 
rơi vào tay giặc, nhân dân 
ta có hành động gì ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV chốt lại: 
- Nguyên nhân phong trào 
phát triển mạnh vì lòng 
căm thù giặc sâu sắc, bất 
bình trước thái độ bạc 

HS: 
- Sau khi 3 tỉnh miền Tây 
Nam Kì rơi vào tay Pháp, 
phong trào kháng chiến của 
nhân dân lên rất cao. 
- Một số văn thân, sĩ phu bất 
hợp tác với giặc vượt biển 
vào Bình Thuận. Một số sĩ 
phu khác ở lại tham gia 
phong trào chống Pháp. 
- Trương Quyền lên Tây Ninh 
lập căn cứ chống Pháp.  
- Phan Tôn, Phan Liêm lập 
căn cứ chống Pháp ở Ba Tri 
(Bến Tre). 
- Nguyễn Trung Trực lập căn 
cứ ở Hòn Chông (Rạch Giá). 
- Nguyễn Hữu Huân bị bắt đi 
đày, trở về tiếp tục chống 
Pháp ở Tân An, Mĩ Tho 
(1875). 

- Sau khi 3 tỉnh miền Tây 
Nam Kì rơi vào tay Pháp, 
phong trào kháng chiến 
của nhân dân lên rất cao. 
- Một số văn thân, sĩ phu 
bất hợp tác với giặc vượt 
biển vào Bình Thuận. Một 
số sĩ phu khác ở lại tham 
gia phong trào chống 
Pháp. 
- Trương Quyền lên Tây 
Ninh lập căn cứ chống 
Pháp. Ông đã liên lạc với 
nghĩa quân Pu-côm-bô tổ 
chức chống Pháp. 
- Phan Tôn, Phan Liêm 
lập căn cứ chống Pháp ở 
Ba Tri (Bến Tre). 
- Nguyễn Trung Trực lập 
căn cứ ở Hòn Chông 
(Rạch Giá). Khi bị giặc bắt 
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V. 
Rút 
kinh 
nghi
ệm 
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Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 26             Bài 20.  CHIẾN SỰ LAN RÔNG RA CẢ NƢỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA 
                                                   NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884 
 

 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức:  Giúp học sinh nắm được: 
- Âm mưu thôn tính toàn bộ Việt Nam của Pháp. Tình hình chiến sự Việt Nam từ năm 1873 đến 
năm 1884. 
- Cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1873-
1874 và 1882-1884. 
- Nguyên nhân và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực 
dân Pháp. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng nhận thức các sự kiện lịch sử, biết phân biệt các khái niệm: chính nghĩa, phi 
nghĩa, chủ quan, khách quan, nguyên nhân,… 

nhược đầu hàng của triều 
đình. 
 
 
- Đặc điểm: 
  + Lôi cuốn được nhiều 
tầng lớp nhân dân tham 
gia. 
  + Có mối quan hệ với bên 
ngoài. 
  + Lãnh đạo có người còn 
trẻ tuổi. 
  + Thể hiện được tinh thần 
yêu nước chống ngoại 
xâm của nhân dân ta.  

- Nhiều toán nghĩa quân khác 
hoạt động mạnh mẽ khiến 
cho Pháp ăn không ngon ngủ 
không yên. 
- Do tương quan lực lượng 
chênh lệch, vũ khí thô sơ, 
cuối cùng phong trào bị đàn 
áp và bị thất bại. 

đưa đi hành hình, ông đã 
khẳng khái nói “Bao giờ 
người Tây nhổ hết cỏ 
nước Nam thì mới hết 
người Nam đánh Tây”. 
- Nguyễn Hữu Huân bị bắt 
đi đày, trở về tiếp tục 
chống Pháp ở Tân An, Mĩ 
Tho (1875). 
- Nhiều toán nghĩa quân 
khác hoạt động mạnh mẽ 
khiến cho Pháp ăn không 
ngon ngủ không yên. 
- Do tương quan lực 
lượng chênh lệch, vũ khí 
thô sơ, cuối cùng phong 
trào bị đàn áp và bị thất 
bại. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

3’ 

1. Củng cố 
- Những cuộc kháng chiến tiêu biểu của nhân dân ta từ 1858-1873. 
- Tìm hiểu về tiểu sử, sự nghiệp của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu. 
2. Dặn dò 
- Trả lời các câu hỏi SGK. 
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. 
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- Rèn luyện kỉ năng đọc và vẽ lược đồ. 
3. Tư tưởng 

- Nâng cao lòng yêu nước, ý chí căm thù bọn cướp nước và tay sai bán nước. 
- Hiểu được ý nghĩa của sự đoàn kết, muốn chiến thắng kẻ thù phải có sự đồng tâm hiệp lực từ 
trên xuống dưới, phải có một giai cấp tiên tiến lãnh đạo. 
- Quý trọng và biết ơn những người đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Tranh ảnh, lược đồ, tư liệu phục vụ cho bài giảng. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn và so sánh với 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1885-1873 ? 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Âm mưu của thực dân Pháp là thôn tính cả nước Việt Nam. Vì vậy sau khi 
chiếm được 6 tỉnh Nam Kì (1867), Pháp ráo riết chuẩn bị cuộc tấn công xâm lược Bắc Kì. Quá 
trình Pháp xâm lược Bắc Kì ra sao ? Nhân dân Bắc Kì, Trung Kì kháng chiến chống thực dân 
Pháp như thế nào ? Những điều đó sẽ được làm rõ trong bài học hôm nay. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHÁNG CHIẾN LAN 
RỘNG RA BẮC KÌ  
1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất 

6’ Hoạt động 1: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: 
Trình bày tình hình chính 
trị, kinh tế, xã hội của nước 
ta trước khi Pháp đánh ra 
Bắc Kì lần thứ nhất ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhà Nguyễn có thái độ và 
hành động gì ? 

 
- HS trả lời: 
  + Chính trị: nhà Nguyễn tiếp 
tục chính sách bảo thủ “bế 
quan toả cảng”. Không nghĩ 
gì đến việc giành lại 6 tỉnh 
Nam Kì. Nội bộ phân hoá 
bước đầu thành hai bộ phận: 
chủ chiến và chủ hoà. 
  + Kinh tế: ngày càng kiệt 
quệ vì triều đình vơ vét tiền 
bạc để trả chiến phí cho 
Pháp. 
  + Xã hội: đời sống nhân dân 
khó khăn, nhân dân bất bình 
đứng lên chống lại  triều đình 
ngày càng nhiều. 
 

 - Chính trị: nhà Nguyễn 
tiếp tục chính sách bảo 
thủ “bế quan toả cảng”. 
Nội bộ phân hoá bước 
đầu thành hai bộ phận: 
chủ chiến và chủ hoà. 
- Kinh tế: ngày càng kiệt 
quệ vì triều đình vơ vét 
tiền bạc để trả chiến phí 
cho Pháp. 
- Xã hội: nhân dân bất 
bình đứng lên chống lại 
triều đình ngày càng 
nhiều. 
 
 
- Trước tình hình đó một 
số sĩ phu, quan chức có 
học vấn đề nghị cải cách, 
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nhưng nhà Nguyễn đã cự 
tuyệt những cải cách đó. 
 

 2. Thực dân Pháp đánh chiềm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)                    

6’ 

Hoạt động 2: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: 
Sau khi chiếm được 6 tỉnh 
Nam Kì Pháp có âm mưu 
gì mới ?             
 
- Pháp đã làm gì để dọn 
đường cho quân xâm lược 
ra Bắc Kì ?     
- GV bổ sung thêm:Pháp 
bắt liên lạc với lái buôn 
Đuy-puy để tạo cớ xâm 
lược. 
- GV tiếp tục trình bày quá 
trình đánh chiếm Bắc Kì 
lần thứ nhất của Pháp. 
    

 
- HS trả lời: 
Sau khi chiếm được 6 tỉnh 
Nam Kì Pháp thiết lập bộ máy 
cai trị ở Nam Kì và chuẩn bị 
mở rộng chiến tranh ra cả 
nước. 
- HS trả lời: 
  + Pháp cho gián điệp do 
thám tình hình miền Bắc, tổ 
chức các đạo quân nội ứng. 
  + Lấy cớ giải quyết “vụ Đuy-
Puy” đang gây rối ở Hà Nội, 
thực dân Pháp đem quân ra 
Bắc. 
 

- Sau khi thiết lập bộ máy 
cai trị ở Nam Kì, Pháp 
chuẩn bị mở rộng chiến 
tranh ra cả nước. 
- Pháp cho gián điệp do 
thám tình hình miền Bắc, 
tổ chức các đạo quân nội 
ứng. 
- Lấy cớ giải quyết “vụ 
Đuy-Puy” đang gây rối ở 
Hà Nội, thực dân Pháp 
đem quân ra Bắc. 
- 5-11-1873, đội tàu chiến 
của Gac-ni-ê ra đến Hà 
Nội, liền giở trò khiêu 
khích quân ta. 
- 19-11-1873, Pháp gửi tối 
hậu thư cho Tổng đốc 
Nguyễn Tri Phương yêu 
cầu giải tán quân đội, nộp 
khí giới,… 
- 20-11-1873, không đợi 
trả lời, Pháp nổ súng 
chiếm thành Hà Nội, rồi 
chiếm các tỉnh đồng bằng 
sông Hồng (?). 

3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874 

6’ 

Hoạt động 3: Cá nhân  
 
- GV nêu câu hỏi: 
Khi Pháp đánh Bắc Kì, 
triều đình nhà Nguyễn đối 
phó ra sao ? 
 
 
 
 
- GV cung cấp thêm cho 
HS tư liệu về thành Ô 
Quan Chưởng; Nguyễn Tri 
Phương. 
- GV nêu câu hỏi: Phong 
trào kháng chiến của nhân 
dân diễn ra như thế nào ? 
 
 
 

- HS trả lời: 
  + Khi Pháp đánh thành Hà 
Nội thì 100 binh sĩ đã chiến 
đấu và hy sinh anh dũng tại Ô 
Quan Chưởng. 
  + Trong thành Nguyễn Tri 
Phương chỉ huy quân sĩ chiến 
đấu dũng cảm. Khi Nguyễn 
Tri Phương hi sinh, thành Hà 
Nội thất thủ, quân triều đình 
nhanh chóng tan rã. 
- HS trả lời: 
  + Khi Pháp đến Hà Nội,nhân 
dân chủ động kháng chiến, 
không hợp tác với giặc. 
  + Khi thành Hà Nôi thất thủ 
nhân dân các tỉnh đồng bằng 
Bắc bộ vẫn tiếp tục chiến 
đấu. 
  + 21-12-1873, quân ta phục 

a. Quan quân triều đình 
- Khi Pháp đánh thành Hà 
Nội thì 100 binh sĩ đã 
chiến đấu và hy sinh anh 
dũng tại Ô Quan Chưởng. 
- Trong thành Nguyễn Tri 
Phương chỉ huy quân sĩ 
chiến đấu dũng cảm .Khi 
Nguyễn Tri Phương hi 
sinh, thành Hà Nội thất 
thủ, quân triều đình nhanh 
chóng tan rã. 
b. Phong trào kháng 
chiến của nhân dân  
- Khi Pháp đến Hà Nội, 
nhân dân chủ động kháng 
chiến, không hợp tác với 
giặc. 
- Khi thành Hà Nôi thất thủ  
nhân dân các tỉnh đồng 
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- Chiến thắng Cầu Giấy có 
ý nghĩa gì ? 
 
 
- GV phân tích thêm như 
vậy  quân ta có thể tấn 
công tiêu diệt địch buộc 
chúng rút ra khỏi Bắc Kì, 
nhưng triều đình nhà 
Nguyễn lại một lần nữa kí 
Hiệp ước với Pháp chịu 
nhiều thiệt thòi. 

kích ở trận Cầu Giấy, giết 
chết Gác-ni-e. 
- HS trả lời: 
  + Nhân dân ta vô cùng phấn 
khởi. 
  + Thực dân Pháp hoang 
mang lo sợ và tìm cách 
thương lượng với triều đình 
Huế. 

bằng Bắc bộ vẫn tiếp tục 
chiến đấu. 
- 21-12-1873, quân ta 
phục kích ở trận Cầu 
Giấy, Gác-ni-e tử trận -> 
thực dân Pháp hoang 
mang chủ động thương 
lượng với triều đình. 
 
- 1874, triều đình kí với 
Pháp Hiệp ước Giáp Tuất, 
dâng 6 tỉnh Nam Kì cho 
Pháp. 
-> Hiệp ước gây nên làn 
sóng bất bình trong nhân 
dân. Phong trào kháng 
chiến kết hợp giữa chống 
Pháp và chống phong kiến 
đầu hàng.              

II. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở BẮC KÌ 
VÀ TRUNG KÌ TRONG NHỮNG NĂM 1882 - 1884 
  1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882 - 1883) 

6’ 

Hoạt động 4: Cá nhân  
- Mục đích Pháp đánh ra 
Bắc Kì lần thứ hai ? 
 
 
- GV bổ sung thêm: khác 
với lần một, sau khi chiếm 
thành Hà Nội, Pháp đánh 
chiếm các tỉnh đồng bằng 
Bắc bộ, còn lần này Pháp 
đã chiếm mỏ than Quảng 
Ninh là vì nhu cầu nguyên 
liệu của nước Pháp lúc 
này là cấp thiết.  

- HS trả lời: 
  + Mục đích không khác gì 
lần thứ nhất nhằm mở rộng 
chiến tranh ra cả nước, âm 
mưu chiếm toàn bộ nước ta, 
vơ vét tài nguyên đem về cho 
chính quốc. 

- 1882, Pháp vu cáo triều 
đình Huế vi phạm Hiệp 
ước 1874 để lấy cớ kéo 
quân ra Bắc. 
- 3-4-1882, Pháp bất ngờ 
đổ bộ lên Hà Nội. 
- 25-4-1882, Pháp nổ 
súng đánh chiếm thành 
Hà Nội. 
- 3-1883, Pháp chiếm Hòn 
Gai, Quảng Yên, Nam 
Định.               

2. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kháng chiến  

7’ Hoạt động 5: Cá nhân  
- Cho HS đọc SGK nói về 
diễn biến cuộc chiến đấu 
của nhân dân ta nhằm hổ 
trơ cho quân đội triều đình 
trong thành Hà Nội và 
chặn đánh quân Pháp khi 
chúng đánh ra các tỉnh 
đồng bằng. Sau đó cho 
các em rút ra nhận xét, 
đánh giá tác dụng của 
phong trào k/c của nhân 
dân. 
- GV bổ sung thêm: 

- 1 HS đọc SGK 
- Nhận xét: 
  + Làm tiêu hao sinh lực 
địch. 
  + Bao vây địch ở Hà Nội. 
  + Buộc chúng phải đem 
quân ứng chi viện -> bị ta 
chặn đánh ở Cầu Giấy. 

- Quan quân triều đình 
dưới sự chỉ huy của 
Hoàng Diệu đã chiến đấu 
anh dũng bảo vệ thành Hà 
Nội, thành mất, Hoàng 
Diệu hy sinh. Triều đình 
hoang mang cầu cứu nhà 
Thanh. 
- Nhân dân chiến đấu anh 
dũng chống Pháp bằng 
nhiều hình thức (?) 
  + Các sĩ phu không chấp 
hành mệnh lệnh của triều 
đình, tiếp tục tổ chức 
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  + Nhân dân tự tay đốt các 
dãy phố tạo thành hàng 
rào cản giặc, không bán 
lương thực,… 
  + Miêu tả trận Cầu Giấy.  
-> Như vậy, nhân dân kiên 
quyết chống Pháp còn 
triều đình vẫn nuôi ảo 
tưởng thu hồi Hà Nội bằng 
con đường thương thuyết.  

kháng chiến. 
  + Tiêu biểu là trận phục 
kích Cầu Giấy lần hai (19-
5-1883) Ri-vi-e bị thiệt 
mạng, cổ vũ tinh thần 
chiến đấu của nhân dân 
ta.  

III. THỰC DÂN PHÁP TẤN CÔNG CỬA BIỂN THUẬN AN. HIỆP ƢỚC 1883 VÀ HIỆP ƢỚC 
1884 
  1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An 

5’ Hoạt động 6: Cá nhân  
- GV yêu cầu HS theo dõi 
SGK để tìm ra hoàn cảnh 
lịch sử và quá trình Pháp 
đánh chiếm Thuận An. 
- GV miêu tả thêm về vị trí 
cửa biển Thuận An. Cuộc 
chiến đấu của nhân dân ta 
ở Thuận An. 

- HS trả lời: 
  + Nhân lúc vua Tự Đức 
chết, triều đình bận rộn trong 
việc chọn người kế vị. 
  + Lấy kế trả thù cho Ri-vi-e. 

- Lợi dụng lúc vua Tự Đức 
mất, triều đình lục đục, 
Pháp quyết định đánh 
thẳng vào Huế. 
- 18-8-1883, Pháp tấn 
công cửa biển Thuận An. 
- Tối 20-8-1883, Pháp làm 
chủ Thuận An.             

2. Hai bản hiệp ước 1883 và 1884 . Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng  

8’ Hoạt động 7: Cá nhân  
- GV nêu câu hỏi: Hoàn 
cảnh kí kết Hiệp ước ? 
 
 
 
 
- Gọi HS đọc nội dung 
Hiệp ước.  
 
 
- GV nêu câu hỏi: Hiệp 
ước Hácmăng chứng tỏ 
điều gì ? Em hãy nhận xét 
đánh giá ? 
 
 
 
- Hiệp ước Patơnốt chủ 
yếu như Hiệp ước 
Hácmăng song có sửa 
chữa một số điều và đã 
đánh dấu sự đầu hàng 
hoàn toàn của triều đình  
nhà Nguyễn.  

- HS trả lời: 
  + Nghe tin Pháp tấn công 
Thuận An triều đình Huế xin 
vội đình chiến. 
  + Thái độ nhu nhược của 
triều đình. 
 
- HS đọc SGK phần chữ nhỏ.  
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Nhà Nguyễn đi sâu hơn 
một bước trên con đường 
đầu hàng thực dân Pháp. 
  + VN trở thành nước thuộc 
địa nửa phong kiến. 

a. Hoàn cảnh 
- Nghe tin Pháp tấn công 
Thuận An triều đình Huế 
xin vội đình chiến. 
- Lợi dụng sự suy yếu của 
triều đình, Cao uỷ Pháp 
Hácmăng đến Huế buộc 
triều đình phải kí một bản 
hiệp ước do Hácmăng 
soạn thảo. 
- 25-8-1883, Hiệp ước 
Hácmăng được kí kết. 
* Nội dung: (SGK) 
 
 
 
 
-> Hiệp ước Hácmăng, 
VN trở thành nước thuộc 
địa nửa phong kiến. 
- Sau Hiệp ước Hácmăng 
phong trào kháng chiến 
của nhân dân ở Bắc kì 
vẫn tiếp tục nổ ra mạnh 
mẽ. 
- 6-6-1884, Pháp đã kí với 
triều đình Hiệp ước 
Patơnốt, chính thức đặt 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 

 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 27-28      Bài 21.  PHONG TRÀO YÊU NUỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 
                                                               TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX 
 
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức:  Giúp học sinh nắm được: 
- Hoàn cảnh nổ ra phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, trong đó, có các 
cuộc khởi nghĩa Cần vương và khởi nghĩa tự vệ của nông dân. 
- Nội dung, diễn biến của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê, Yên 
Thế. 

2. Kĩ năng  
- Củng có kĩ năng phân tích, nhận xét, rút ra bài học lịch sử, kĩ năng sử dụng kiến thức bổ trợ để 
nắm nội dung bài học. 
- Hình thành các khái niệm: Cần Vương, văn thân, sĩ phu.  

3. Tư tưởng 
- Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, lòng kính phục đối với những người lãnh đạo cuộc 
kháng chiến. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Lược đồ kinh thành Huế. 
- Lược đồ những địa điểm diễn ra những cuộc khởi nghĩa Cần Vương. 
- Lược đồ về địa bàn hoạt động của nghĩa quân Bãi Sậy, căn cứ Ba Đình, khởi nghĩa Hương Khê, 
khởi nghĩa Yên Thế. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  

nền bảo hộ trên toàn bộ 
nước Việt Nam. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 
  + Tại sao Pháp  tiến hành cuộc xâm lược Việt Nam phải mất tới 30 năm: 1858-1884 ? 
  + Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược. 
  + Em hãy đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước. 
  + Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK. 
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT. 
- Chuẩn bị bài 21. 
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- Câu hỏi: 
+ Hoàn cảnh, nội dung của Hiệp ước 1883, 1884.  
+ Những nguyên nhân nào khiến cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lượccủa quân dân ta từ 

1858 -> 1884 thất bại ? 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Trong những năm cuối thế kỉ XIX, phong trào chống Pháp đã diễn ra sôi 
nổi, rộng khắp, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Đó là những cuộc khởi nghĩa vũ trang 
dưới danh nghĩa Cần Vương và những cuộc đấu tranh tự vệ của nông dân cùng các dân tộc thiểu 
số miền núi. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. PHONG TRÀO CẦN VƢƠNG BÙNG NỔ 
  1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ của 
phong trào Cần Vương 

 Hoạt động 1: Cá nhân 
- GV nêu câu hỏi: 
Nhận xét về  tình hình nước 
ta sau Hiệp ước Hácmăng 
và Patơnốt. 
 
 
- GV cung cấp thêm tư liệu 
về Tôn Thất Thuyết. 
 
- Âm mưu của Pháp ? 
 
 
 
 
 
- Nguyên nhân cuộc phản 
công bị thất bại ? 
 
 
 
 
 
 
- Em hiểu thế nào là Cần 
vương ? Xuống chiếu Cần 
vương nhằm mục tiêu gì ? 

- HS trả lời: 
  + Pháp đã đặt nền thống trị 
trên toàn bộ nước ta. 
  + Phong trào đấu tranh 
chống Pháp của nhân dân ta 
tiếp tục phát triển. 
  + Các văn thân, sĩ phu yêu 
nước (phe chủ chiến-Tôn 
Thất Thuyết) đã gây dựng lực 
lượng chống Pháp. 
- HS trả lời: 
  + Pháp muốn tiêu diệt phe 
chủ chiến trong triều đình. 
  + Điều khiển bọn tay sai 
thiết lập nền bảo hộ của 
Pháp. 
- HS trả lời: 
  + Do chuẩn bị chưa chu 
đáo. 
  + Lực lượng Pháp còn 
mạnh. 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Cần vương là giúp vua 
cứu nước. 
  + Mục tiêu là đánh Pháp 
khôi phục độc lập dân tộc,lập 
lại chế độ phong kiến. 

a. Nguyên nhân 
- Sau Hiệp ước Hácmăng 
và Patơnốt, Pháp đã đặt 
nền thống trị trên toàn bộ 
nước ta. 
- Phong trào đấu tranh 
chống Pháp của nhân dân 
ta tiếp tục phát triển. 
- Dựa vào phong trào 
kháng chiến của nhân 
dân, phe chủ chiến đứng 
đầu là Tôn Thất Thuyết ra 
sức gây dựng lực lượng 
để chống Pháp. 
b. Diễn biến 
- Đêm 4 rạng 5-7-1885, 
Tôn Thất Thuyết hạ lệnh 
cho quân triều đình tấn 
công Pháp ở đồn Mang 
Cá và Toà Khâm sứ. 
- 6-7-1885, Pháp phản 
công, chúng cướp bóc và 
tàn sát nhân dân man rợ. 
- Tôn Thất Thuyết đưa 
vua Hàm Nghi rời khỏi 
Hoàng thành lên sơn 
phòng Tân Sở-Quảng Trị. 
- 13-7-1885, Tôn Thất 
Thuyết lấy danh nghĩa vua 
Hàm Nghi xuống chiếu 
Cần Vương. 
- Chiếu Cần Vương đã 
thổi bùng ngọn lửa đấu 
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tranh của nhân dân ta 
thành một phong trào vũ 
trang chống Pháp kéo dài 
hơn 10 năm mới chấm 
dứt. 

2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương 

 

Hoạt động 1: Thảo luận 
nhóm 
- GV chia lớp làm 4 nhóm 
theo theo tổ. 
  + Nhóm 1: Đọc SGK giai 
đoạn từ 1885 đến 1888. 
Thảo luận và tìm ra những 
nội dung: 
    . Lãnh đạo. 
    . Lực lượng tham gia. 
    . Địa bàn. 
    . Diễn biến. 
    . Kết quả. 
 
 
 
 
 
  + Nhóm 2: Đọc SGK giai 
đoạn từ 1888 đến 1896. 
Thảo luận và tìm ra những 
nội dung: 
    . Lãnh đạo. 
    . Địa bàn. 
    . Diễn biến. 
    . Kết quả. 
 
 
  + Nhóm 3: Rút ra tính chất 
của phong trào. 
 
 
 
 
  + Nhóm 4: Trả lời câu hỏi: 
Tại sao sau khi vua Hàm 
Nghi bị bắt phong trào vẫn 
tiếp tục nổ ra ? 

- Đại diện nhóm 1 trình bày: 
  + Lãnh đạo: Vua Hàm Nghi, 
Tôn Thất Thuyết, các văn 
thân, sĩ phu yêu nước. 
  + Lực lượng tham gia: đông 
đảo nhân dân. 
  + Địa bàn: rộng lớn từ Bắc 
vào Nam, sôi nổi nhất là 
Trung-Bắc kì. 
  + Diễn biến: Các cuộc khởi 
nghĩa vũ trang bùng nổ, tiêu 
biểu là khởi nghĩa Ba Đình, 
Bãi Sậy, Hương Khê. 
  + Kết quả: cuối 1888, vua 
Hàm Nghi bị thực dân Pháp 
bắt và lưu đày sang Angiêri. 
 
 
- Đại diện nhóm 2: 
  + Lãnh đạo: Các sĩ phu, văn 
thân yêu nước. 
  + Địa bàn: thu hẹp, qui tụ 
thành các trung tâm lớn. 
Trọng tâm chuyển lên miền 
núi và trung du. 
  + Các cuộc khởi nghĩa tiêu 
biểu: Hùng Lĩnh, Hương Khê. 
  + Kết quả: 1896, phong trào 
bị thất bại. 
- Đại diện nhóm 3 trả lời: 
Là phong trào yêu nước 
chống thực dân Pháp theo ý 
thức hệ phong kiến, thể hiện 
tính dân tộc sâu sắc. 
- Đại diện nhóm 4: 
  + Sau khi vua Hàm Nghi bị 
bắt, tính chất Cần vương phò 
vua không còn, nhưng mục 
đích cứu nước vẫn còn và 
luôn là mục tiêu hướng tới 
của nhân dân ta -> phong 
trào tiếp tục nổ ra. 

- Phát triển qua 2 giai 
đoạn: 
a. Từ 1885 -> 1888 
- Lãnh đạo: Vua Hàm 
Nghi, Tôn Thất Thuyết, 
các văn thân, sĩ phu yêu 
nước. 
- Lực lượng tham gia: 
đông đảo nhân dân. 
- Địa bàn: rộng lớn từ Bắc 
vào Nam, sôi nổi nhất là 
Trung-Bắc kì. 
- Diễn biến: Các cuộc khởi 
nghĩa vũ trang bùng nổ, 
tiêu biểu là khởi nghĩa Ba 
Đình, Bãi Sậy, Hương 
Khê. 
- Kết quả: cuối 1888, vua 
Hàm Nghi bị thực dân 
Pháp bắt và lưu đày sang 
Angiêri. 
b. Từ 1888 -> 1896 
- Lãnh đạo: Các sĩ phu, 
văn thân yêu nước. 
- Địa bàn: thu hẹp, qui tụ 
thành các trung tâm lớn. 
Trọng tâm chuyển lên 
miền núi và trung du. 
- Các cuộc khởi nghĩa tiêu 
biểu: Hùng Lĩnh, Hương 
Khê. 
- Kết quả: 1896, phong 
trào bị thất bại. 
c. Tính chất của phong 
trào 
Là phong trào yêu nước 
chống thực dân Pháp theo 
ý thức hệ phong kiến, thể 
hiện tính dân tộc sâu sắc. 

II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƢƠNG VÀ 
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI THẾ KỈ XIX 
  1. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) 
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 Hoạt động 1: Thảo luận 
nhóm  
- GV sử dụng lược đồ địa 
bàn hoạt động của nghĩa 
quân Bãi Sậy giới thiệu về 
cuộc khởi nghĩa và cho các 
em làm việc theo nhóm. 
  + Nhóm 1: Khởi nghĩa Bãi 
Sậy. 
- Hướng dẫn HS thảo luận 
và lập bảng theo mẫu GV in 
sẵn và phát cho HS. 
 

 

Cuộc 
KN 

Lãnh 
đạo 

Địa bàn 
HĐ chủ 

yếu 

Kết quả-ý 
nghĩa-bài 
học KN 

     

     
 

Cuộc KN 
Lãnh 
đạo 

Địa bàn HĐ chủ yếu 
Kết quả-ý nghĩa-bài 

học KN 

Bãi Sậy 
(1883-
1892) 

Nguyễn 
Thiện 
Thuật 

- Căn cứ 
chính: Bãi Sậy 
- Hưng Yên. 
- Địa bàn HĐ: 
Hưng Yên, Hải 
Dương, Bắc 
Ninh, Thái 
Bình, Quảng 
Yên 

- 1885-1887: Nghĩa quân tổ 
chức lực lượng, xây dựng 
căn cứ, đẩy lùi nhiều cuộc 
càn quét của địch ở Văn 
Giang, Khoái Châu. 
- 1888-1892: Bước vào giai 
đoạn chiến đấu quyết liệt. 
1889, quân Pháp và tay sai 
bao vây căn cứ chính. 
Nguyễn Thiện Thuật phải 
lánh sang TQ. Đốc Tít phải 
ra hàng.  

- Tồn tại 9 năm (1883-
1892) gây cho Pháp và 
tay sai nhiều thiệt hại.  
- Nêu cao truyền thống 
yêu nước, bất khuất 
của nhân dân ta. 
- Để lại nhiều bài học 
bổ ích về hình thức 
chiến tranh du kích. 
 

2. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) 

 Hoạt động 2: Thảo luận 
nhóm  
- GV sử dụng Lược đồ Căn 
cứ Ba Đình giới thiệu và 
cho các em làm việc theo 
nhóm. 
  + Nhóm 2: Khởi nghĩa Ba 
Đình. Hướng dẫn hs thảo 
luận và lập bảng theo mẫu 
GV in sẵn.  
- GV giới thiệu thêm về 
Phạm Bành, Đinh Công 
Tráng.  
- Cho cả lớp so sánh: Cách 
tổ chức và chiến thuật của 
nghĩa quân Ba Đình và Bãi 
Sậy ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- K/n Bãi Sậy: nghĩa quân 
chia thành các đội nhỏ (từ 20-
25 người), phân tán vào làng 
ở lẫn với dân, hoạt động rải 
rác khắp nơi. Đánh du kích, 
tổ chức những trận tập kích 
chớp nhoáng, chống càn, 
đánh phá các tuyến đường 
giao thông. 
- K/n Ba Đình: nghĩa quân 
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gồm 300 người chia thành 10 
toán, mỗi toán có 1 Hiệp quản 
chỉ huy. Địa bàn thủ hiểm ở 
một nơi Sử dụng lối đánh 
chiến tuyến cố định, có khả 
năng đánh những trận lớn,… 

Cuộc KN Lãnh đạo Địa bàn HĐ chủ yếu 
Kết quả-ý nghĩa-bài học 

KN 

Ba Đình 
(1886-1887) 

- Phạm 
Bành. 
- Đinh 
Công 
Tráng. 

- Ba làng: 
Thượng 
Thọ, Mậu 
Thịnh, Mỹ 
Khê (Nga 
Sơn -
Thanh 
Hoá) 

- Xây dựng căn cứ Ba 
Đình kiên cố, độc đáo. 
Nghĩa quân có khoảng 
300 người. Hoạt động 
chủ yếu của nghĩa 
quân là chặn đánh các 
đoàn xe, toán lính đi 
qua căn cứ gây cho 
Pháp nhiều thiệt hại. 
- Cuối 1886, làm thất 
bại cuộc tấn công vào 
căn cứ của 500 quân 
Pháp buộc chúng phải 
rút lui. 
- Cuộc chiến đấu diễn 
ra ác liệt vào tháng 1-
1887. 

- 21-1-1887, Pháp chiếm 
được căn cứ. Các thủ lĩnh 
bị bắt hoặc tự sát. Khởi 
nghĩa thất bại. 
- Thể hiện truyền thống 
bất khuất chống giặc 
ngoai xâm của dân tộc. 
- Cần biết lợi dụng địa 
hình, địa vật, tránh thủ 
hiểm ở một nơi. Thực hiện 
chiến tranh du kích, liên 
hệ với các cuộc khởi 
nghĩa khác. 
 
 
 
 

3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) 

 Hoạt động 4: Thảo 
luận nhóm  
- GV sử dụng lược 
đồ giới thiệu  địa bàn 
hoạt động của nghĩa 
quân Hương Khê và 
cho các em làm việc 
theo nhóm. 
  + Nhóm 3: Khởi 
nghĩa Hương Khê. 
Hướng dẫn hs thảo 
luận và lập bảng 
theo mẫu GV in sẵn.  
- Ba tổ còn lại suy 
nghĩ và trả lời: 
 
 
 
- Tại sao nói cuộc kn 
Hương Khê là cuộc 
kn tiêu biểu nhất 
trong p/t Cần vương 
? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời: 
  + Đây là cuộc kn có qui mô lớn 
nhất (kéo dài 10 năm 1885-1896). 
  + Địa bàn hoạt động 4 tỉnh. Căn cứ 
rộng lớn. 
  + Lực lượng nghĩa quân được tổ 
chức chặt chẽ hơn các cuộc kn 
khác. 
  + Về kỉ thuật: chế tạo được súng 
trường. 
  + Sử dụng phương pháp tác chiến 
linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Tổ 
chức được nhiều trận đánh lớn,… 
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Cuộc KN Lãnh đạo Địa bàn HĐ chủ yếu 
Kết quả-ý nghĩa-bài học 

KN 

Hương 
Khê 

(1885-
1896) 

-Phan 
Đình 
Phùng. 

- Căn cứ 
chính: 
Hương 
Khê (Hà 
Tĩnh) 
- 4 tỉnh: 
Thanh-
Nghệ-Hà-
Quảng 
Bình. 

- 1885-1888: Chuẩn bị lực 
lượng, xây dựng căn cứ, 
chế tạo vũ khí. 
- 1888-1896: bước vào giai 
đoạn chiến đấu quyết liệt. 
Liên tiếp mở các cuộc tập 
kích đẩy lùi các cuộc hành 
quân càn quét của địch. 
Tiêu biểu: trận tập kích ở thị 
xã Hà Tĩnh (8-1892) và trận 
phục kích địch ở núi Vụ 
Quang (10-1894). 

- Phan Đình Phùng, Cao 
Thắng hy sinh. Những thủ 
lĩnh khác bị bắt. Khởi 
nghĩa thất bại. 
- Đây là cuộc khởi nghĩa 
tiêu biểu nhất trong phong 
trào Cần vương. 
- Cần phải biết liên kết lực 
lượng trên một qui mô 
rộng lớn. 
 

4. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) 

 Hoạt động 1: Thảo luận 
nhóm  
- GV sử dụng lược đồ kn 
Yên Thế.  
Cho HS làm việc theo 
nhóm. 
  + Nhóm 4: Khởi nghĩa Yên 
Thế. Hướng dẫn h/s thảo 
luận và lập bảng theo mẫu 
GV in sẵn.  
- Ba tổ còn lại suy nghĩ và 
trả lời câu hỏi: Điểm khác 
nhau giữa phong trào nông 
dân Yên Thế và phong trào 
Cần vương ? 

- HS trả lời: 

Nội 
dung 

K/n Yên thế P/t Cần vương 

Mục 
đích 

Chống chính sách 
cướp bóc bình định 
của Pháp, bảo vệ quê 
hương đất nước, bảo 
vệ cuộc sống của 
người dân 

- Giúp vua cứu 
nước. 

Lãnh 
đạo  

Nông dân  - Văn Thân sĩ phu 
yêu nước. 

Thời 
gian tồn 
tại 

30 năm (1884-1913) 
- 10 năm (1885-
1896). 

Phương 
thức 
đấu 
tranh 

K/n vũ trang; có giai 
đoạn tác chiến, có giai 
đoạn hoà hoãn.  

- K/n vũ trang. 

 

Cuộc KN 
Lãnh 
đạo 

Địa 
bàn 

HĐ chủ yếu Ý nghĩa-bài học KN 

Yên 
Thế 

(1884-
1913) 

Hoàng 
Hoa 
Thám 

- Yên 
Thế 
(Bắc 
Giang) 

- 1884 - 1892: tại vùng Yên Thế có hàng 
chục toán quân hoạt động riêng lẽ chống 
chính sách bình định, cướp bóc của thực 
dân Pháp. 
  + Thủ lĩnh: Đề Nắm. Nghĩa quân xây 
dựng được 7 hệ thống phòng thủ ở Bắc 
Yên Thế. 
  + 3-1892, Pháp huy đông 2200 quân tấn 
công, nhiều người bị địch bắt và bị giết. 
Đề Nắm bị sát hại. 
- 1893 - 1897:  
  + Thủ lĩnh: Đề Thám. 
  + Giảng hoà với Pháp 2 lần, nhưng bên 
trong vẫn chuẩn bị lực lượng tấn công 
địch, cuối cùng làm chủ 4 tổng ở Bắc 

- Đây là phong trào 
đấu tranh lớn nhất 
của nông dân trong 
những năm cuối thế 
kỉ XIX. 
- Đã nêu lên ý chí, 
sức mạnh bền bỉ 
của nông dân. 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

V. 
Rút 

kinh 
nghi
ệm 
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Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 29                                                         Lịch sử địa phương 
                              PHONG TRÀO YÊU NƢỚC Ở BÌNH ĐỊNH ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1930 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Học sinh nắm được phong trào yêu nước ở Bình Định trong những năm đầu thế kỉ XX.  

2. Kĩ năng  
- Thấy được mối quan hệ lịch sử địa phương và lịch sử dân tộc thông qua so sánh, đối chiếu. 

3. Tư tưởng 
- Giáo dục ý thức tự hào về quê hương, yêu quê hương, yêu đất nước. Biết ơn những người đã 
ngã xuống vì quê hương. 
- Cố gắng học tập và rèn luyện để mai này góp phần xây dựng quê hương đất nước. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Tài liệu báo cáo về tình hình địa phương. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Tìm hiểu những tư liệu có liên quan đến địa phương mình từ đầu TK XX đến 1930. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+ Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so các cuộc khởi nghĩa trong phong trào 
Cần vương chống Pháp ?  
- Đáp án: 

Giang. 
- 1898 - 1908: 
  + 10 năm hoà hoãn. Căn cứ Yên Thế 
trở thành nơi hội tụ của những nghĩa sĩ 
yêu nước. 
- 1909 - 1913: 
  + Pháp mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt 
phong trào nông dân Yên Thế. 
  + 2-1913, Đề Thám bị sát hại, nhiều thủ 
lĩnh hy sinh, phong trào tan rã. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

2’ 

1. Củng cố 
- GV khái quát lại những nội dung bài học: 
- Các phong trào đấu tranh cuối thế kỉ XIX. 
- Ý nghĩa của các phong trào đó.  
2. Dặn dò 
- Làm bài tập trong SBT.  
- Chuẩn bị bài 22. 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

+ 
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  3. Dạy - học bài mới (39’) 
1. Những thay đổi về mặt xã hội 
 Sau khi hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam và toàn cõi Đông Dương (1897), thực 
dân Pháp tổ chức bộ máy cai trị và tiến hành chính sách khai thác thuộc địa nhằm vơ vét tài 
nguyên và bóc lột nhân dân ta. 
 Thực dân Pháp chia nước ta làm 3 kỳ, Bình Định thuộc Trung Kỳ - một vùng đất “tự trị” trên 
danh nghĩa, còn sự thực thì đều phụ thuộc vào thực dân Pháp. Bên cạnh triều đình Huế là viên 
khâm sứ người Pháp, đứng đầu tỉnh là viên công sứ người Pháp, còn từ cấp phủ, huyện tới tổng, 
xã là do người Việt đứng đầu. 
 Trong những đợt khai thác thuộc địa ở Trung Kỳ, Bình Định là nơi được thực dân Pháp 
chú ý nhiều. “Trong gần 30 năm (1887 - 1925), hơn 40 công ty, hãng buôn tư sản như những con 
đỉa hút máu bám chặt vào các mạch chính của cơ thể kinh tế địa phương”. Đến 1930, đã có hơn 
40 giấy cấp nhượng địa cho tư bản Pháp. Riêng miền Tây tỉnh, bọn cô - lông Pháp chiếm đứt 4 
vạn hécta đất và rừng thuộc các huyện Bình Khê (tức Tây Sơn), Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Nhơn, 
Tuy Phước. Những hãng buôn độc quyền nổi tiếng của Pháp Như Đê-cua và Ca-bô, anh em 
Đơni, Poăng-xa và Vây-rê, L’UCIA,... đổ xô đến thị xã Quy Nhơn lập thương quán. Các hãng Đơ-
li-nhông, Xi-ta, Ph-iat, X-ca và Sat-ca,… cũng chỉ nhằm vơ vét nguồn nguyên liệu và nhân công 
dồi dào, rẻ mạt của Bình Định. Các xí nghiệp Xtaca, Hãng vận tải đường biển,… lập ra để thao 
túng việc chuyên chở hành khách và kinh doanh xuất nhập khẩu không chỉ ở Bình Định mà cả 
các tỉnh xung quanh và Tây Nguyên. 
 Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp tác động mạnh đến xã hội Bình Định, các giai cấp 
cũ bị phân hóa và xuất hiện một số lực lượng xã hội mới. Sau hai đợt khai thác thuộc địa của 
Pháp (1897 - 1914 và 1919 - 1939), lực lượng công nhân xí nghiệp Bình Định được hình thành, 
gồm công nhân dệt, chế biến thực phẩm, giao thông vận tải, xây dựng, sửa chữa cơ khí,... Số 
lượng công nhân chiếm khoảng 1% dân số, trình độ chuyên môn thấp, tập trung trong những xí 
nghiệp từ 50 đến 2.000 người. Nông dân Bình Định chiếm 95% dân số là đối tượng bóc lột chính 
của thực dân, phong kiến. Trong đó, đồng bào các dân tộc miền núi chịu sự bóc lột nặng nề và tủi 
nhục nhất. Công nhân và nông dân Bình Định là hai lực lượng cơ bản của cách mạng, mang khí 
phách truyền thống Tây Sơn. Tầng lớp tiểu tư sản khá đông ở Quy Nhơn và các huyện lỵ, gồm 
tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, trí thức, học sinh,… Trong lúc bấy giờ, nổi lên vai trò nhạy cảm 
với thời cuộc của trí thức và học sinh. Tư sản Bình Định ít và nhỏ, phần lớn là Hoa Kiều, làm các 
nghề thầu khoán, thương mại, thủ công nghiệp và thu mua lâm - thổ sản,… Tuy họ có một số kinh 
doanh công nghiệp (xà phòng, dệt,...) nhưng đều bị các hãng của Pháp thao túng. Địa chủ Bình 
Định chiếm khoảng 4 - 5 % dân số, phần đông là trung, tiểu địa chủ. Ngoài các thủ đoạn bóc lột 
tô, tức, bọn cường hào còn chiếm đoạt ruộng đất công của làng xã. Tuy có dính líu với chính 
quyền thực dân và tư bản Pháp nhưng có một số tư sản, địa chủ, nhất là địa chủ nhỏ và con cháu 
họ có tinh thần dân tộc, dân chủ. 
2. Phong trào yêu nƣớc những năm đầu thế kỉ XX 
- Sau phong trào Cần vương, cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Bình Định tiếp tục sôi nổi, 
hòa chung với phong trào của nhân dân cả nước và Trung kỳ. Mặc dù bị thực dân Pháp và tay sai 
đàn áp, tàn sát dã man nhưng các chiến sĩ yêu nước Bình Định không sờn chí. Phạm Toản lập 
căn cứ trong rừng sâu, kéo dài cuộc kháng chiến đến năm 1890. Nguyễn Đa chạy vào Thất Sơn 
(An Giang), tiếp tục cuộc chống Pháp. Tăng Bạt Hổ qua Xiêm (Thái Lan), Trung Quốc, Nhật rồi 
trở về nước cùng Phan Bội Châu cổ động phong trào Đông Du (1905 - 1908),... 
- 1908, hưởng ứng phong trào chống thuế, khất sưu bắt đầu từ tỉnh Quảng Nam, nhân dân Bình 
Định lại nổi dậy mạnh mẽ. Từ 16 - 4 đến 19 - 5 - 1908, nhân dân nổi dậy chiếm các huyện, phủ lỵ: 
Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn… Gần 3 vạn quân chúng kéo đến 
bao vây chặt tỉnh thành Bình Định, sôi sục chống sưu cao, thế nặng, đòi trừng trị bọn “sâu dân 
mọt nước”. Nhân dân đoàn kết, kéo dài cuộc đấu tranh và gọi nhau bằng đồng bào (nên còn gọi 
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đây là “phong trào Đồng bào”). Để đối phó với cuộc đấu tranh của nhân dân, thực dân Pháp phải 
điều 3 đại đội lính thuộc địa đóng tại Hà Nội, Hải Phòng đến Bình Định để giải vây cho bọn tay sai 
và đàn áp đẫm máu quần chúng, làm cho hàng chục người bị chết, gần 100 người bị bắt, 11 
người bị đày đi Côn Đảo. Tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo (còn gọi là tiến sĩ Hòa Cư, ở An Nhơn), một trong 
những người lãnh đạo phong trào bị triều đình Huế kết án tử hình, sau giảm xuống còn 20 năm 
tù,… Đây là cuộc nổi dậy có quy mô toàn tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, biểu dương sức mạnh 
của nhân dân Bình Định kiên quyết đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. 
- Trong những năm 1900 - 1914, đông bào miền núi Bình Định cũng liên tiếp đứng lên chống sưu 
thuế, nhất là chống cướp ruộng đất. Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh kéo dài cuộc đấu tranh gần 30 
năm (1900 - 1929). Nghĩa quân làng Kon Yơng (xã Vĩnh Hảo) bắt tên quan ba Pháp Barít đồn 
trưởng đồn Định Quang kiêm kiểm lý Vĩnh Thạnh. Đồng bào H’rê An Lão, Nước Giáp, Nước 
Đinh,… chống Pháp cướp đất rất quyết liệt. Để đối phó lại, thực dân Pháp phải dùng máy bay 
ném bom vào các làng Cha Ó ( Vĩnh An ), Kon Yơng ( Vĩnh Hảo ),… Sau đó, tuy đóng được một 
số đồn ở An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh, song thực dân Pháp không thể nào kiểm soát được 
miền núi Bình Định. 
- Nông dân Bình Định không ngừng dấy lên phong trào chống giai cấp địa chủ phong kiến xâm 
chiếm ruộng đất trong những lần quân cấp công điền, chống địa chủ thu tô cao và cho vay nặng  
lãi, chống phụ thu lạm bổ trong những lần thu thuế, chống quan lại, hương lý ức hiếp dân 
nghèo,… 
- Trong những năm 1923 - 1927, phong trào yêu nước và cách mạng của Bình Định phát triển 
mạnh mẽ, mang sắc thái mới, lôi cuốn nhiều giai cấp, tầng lớp nhân dân tham gia. Cuối 1925, học 
sinh gửi yêu sách cho toà Khâm sứ Trung kỳ, đòi rả tự do cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Đầu  
4 - 1926, tại chùa Bà và chân núi Xuân Quang (Quy Nhơn), gần 1 ngàn thanh niên học sinh, viên 
chức và nhân dân lao động tổ chức cuộc truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh. 3 - 1927, 
phong trào tưởng niệm Phan Chu Trinh lôi cuốn nhiều giáo viên, học sinh các trường tiểu học và 
sở học cùng nhân dân lao động các thị tứ, phủ, huyện lỵ như An Hành, Phú Phong, Bồng Sơn, 
tỉnh lỵ Bình Định,… Đầu 4 - 1927, học sinh trường tiểu học Bồng Sơn, trường sở học Phú Phong 
bãi khoá phản đối nhà cầm quyền Pháp và phong kiến bắt giam và sa thải các thầy giáo và học 
sinh yêu nước. Sôi động hơn cả là cuộc đấu tranh của hơn 500 học sinh trường Quốc Học - Quy 
Nhơn hưởng ứng phong trào bãi khoá của học sinh thành phố Huế, gửi yêu sách cho Ban Giám 
đốc nhà trường và Sở  học chính Trung kỳ, đòi đổi một số giáo sư người Pháp có hành động 
nhục mạ học sinh bản xứ,… đòi tăng giờ dạy môn Quốc văn và Sử Việt Nam,… Đầu 5 - 1927, 
thanh niên, học sinh, trí thức Quy Nhơn và các huyện An Nhơn, Tuy Phước,… dấy lên phong trào 
về Bình Khê thăm quê hương của phong trào Tây Sơn và viếng mộ Mai Xuân Thưởng,… 
 Phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân Bình Định, nhất là trong tâng lớp trí thức, 
thanh niên, học sinh trong mấy chục năm đầu thế kỉ XX không những đóng góp vào phong trào 
chung của toàn quốc mà còn có tác dụng quan trọng chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho chủ 
nghĩa Mác - Lênin thâm nhập, dẫn dắt phong trào theo phương hướng mới giành thắng lợi. 
V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 30                                                           LÀM BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
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- Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, trình bày theo tư duy và nhận thức của mình kiến thức đã 
học trong học kì hai. 

2. Kĩ năng  
- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt bài viết, lựa chọn, phân tích sự kiện, nêu lên mối quan hệ giữa các 
sự kiện lịch sử. 

3. Tư tưởng 
- Giáo dục cho học sinh tính trung thực, độc lập trong làm bài. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Đề kiểm tra (in sẵn), đáp án, thang điểm. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Phát đề và làm bài (44’) 
V. Kết quả kiểm tra 

Lớp Sĩ số 
Giỏi Khá Trung bình Yếu-kém Ghi 

chú SL % SL % SL % SL % 

           

           

           

           

           

           

           

TS           

VI. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 

 

 
ĐỀ KIỂM TRA 

                                                      Thời gian :45 phút  (Không kể thời gian phát đề) 
A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
( Học sinh đọc kỹ câu hỏi và chọn một đáp án duy nhất đúng rồi đánh dấu X vào ô tương ứng của 

câu trong phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm) 
Câu 1:Thực chất sự phân hoá trong xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đến trước Chiến 
tranh thế giới thứ nhất như thế nào ? 
 a- Các giai cấp cũ bị phân hoá, các giai cấp mới hình thành . 
 b- Các giai cấp cũ bị phân hoá sâu sắc, các lực lượng xã hội mới hình thành. 
 c- Bên cạnh các giai cấp cũ là sự xuất hiện của các giai cấp và tầng lớp mới. 
 d- Xã hội xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới. 
Câu 2: Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ 
XIX- đầu thế kỉ XX là: 
 a- Khởi nghĩa Hương Khê. 
 b- Khởi nghĩa YênThế . 
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 c- Khởi nghĩa Bãi Sậy. 
 d- Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc – hạ lưu sông Đà. 
Câu3: Hệ quả bao trùm nhất của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp là : 
a- Hàng loạt nông dân mất ruộng đất, đời sống trở nên bần cùng . 
b- Phương thức bóc lột phong kiến vẫn tồn tại trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. 
c- Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bước đầu du nhập vào Việt Nam. 
d-  Nền kinh tế công nghiệp ở nước ta phát triển nhanh. 

Câu 4: Người bất chấp “lệnh bãi binh” của triều đình tiếp tục chống Pháp là:   
a- Nguyễn Hữu Huân. 
b- Nguyễn Trung Trực. 
c- Nguyễn Tri Phương . 
d- Trương Định . 

 Câu 5: Kế hoạch của Pháp khi tiến hành xâm lược nước ta là : 
 a- Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu 
hàng. 
 b- Đe doạ, khống chế, buộc triều đình nhà Nguyễn phải từ bỏ chính sách cấm đạo. 
 c- Bao vây, cấm vận, từng bước buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. 
 d- Phối hợp với quân đội của triều đình nhà Nguyễn, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân 
ta. 
Câu 6: Với Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đã thừa nhận chủ quyền của Pháp đối với khu 
vực nào ở nước ta ? 
a- Sáu tỉnh Nam Kì . 
b- Ba tỉnh miền Đông Nam Kì. 
c- Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn. 
d- Trung Kì . 

Câu 7: Tại Gia Định, kế hoạch “ Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị thất bại là vì: 
 a-  Sự chiến đấu anh dũng của quân đội triều đình, quân xâm lược bị thiệt hại nặng nề. 
b- Vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta.  
c- Các đội dân binh chiến đấu dũng cảm, ngày đêm bám sát địch, quấy rối tiêu diệt chúng. 
d- Tất cả các vấn đề trên. 
Câu 8: Sau khi chiếm Nam Kì, thực dân Pháp đã có những hành động gì tiếp theo? 
 a- Thiết lập tại đây bộ máy cai trị, làm bàn đạp để mở rộng cuộc chiến tranh ra cả nước. 
b- Phái gián điệp ra Bắc điều tra tình hình, lôi kéo một số tín đồ Công giáo chống lại triều đình. 
c- Bắt liên lạc với lái buôn Giăng Đuy-puy, tiến hành các hoạt động gây rối. 
d- Tất cả những vấn đề trên. 

Câu 9: Nghĩa quân Yên Thế đã có hai lần giảng hoà với Pháp (1894, 1897) vì: 
a- Thế và lực của ta mạnh hơn Pháp . 
b- Cần tranh thủ thời gian giảng hoà để củng cố căn cứ và xây dựng lực lượng. 
c- Cần thương lượng để cùng chia sẻ vùng Yên Thế . 
d- Pháp ép buộc. 

Câu 10: Từ 1888 đến 1896 phong trào Cần Vương chuyển địa bàn hoạt động chủ yếu ở đâu? 
 a- Từ Trung Kì sang Bắc Kì. 
b- Từ vùng đồng bằng lên hoạt động ở vùng trung du và miền núi. 

 c- Từ vùng trung du, miền núi xuống vùng đồng bằng có nhiều thuận lợi. 
d- Địa bàn hoạt động lan rộng ra khắp cả nước. 

Câu 11: Người chỉ huy quân triều đình phối hợp chiến đấu cùng nhân dân Đà Nẵng trong những 
ngày đầu Pháp đặt chân xâm lược là:  
a- Lưu Vĩnh Phúc.                                  c- Nguyễn Tri Phương . 
b- Hoàng Diệu .                                      d- Hoàng Tá Viêm. 

Câu 12: Tính chất  xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là : 
 a-  Xã hội thuộc địa nửa phong kiến.       c- Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến. 
 b-  Xã Hội thuộc địa .                              d-Xã hội tư bản chủ nghĩa . 
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Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế 
kỉ XIX là : 
a- Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn. 
b- Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực để lãnh đạo phong trào. 
c- Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 
d- Nhà Thanh bắt tay với Pháp. 

Câu 14: Trương Định được nhân dân suy tôn là: 
a- Bình Tây Đại nguyên soái.                  c- An Nam vương . 
b- Bố Cái Đại vương.                               d- Bắc Bình vương . 

Câu 15: Nét mới trong phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX, đến năm 1918 là : 
 a- Cuộc vận động giải phóng dân tộc ngày càng sôi nổi, mạnh mẽ . 
 b- Xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản. 
 c- Sự hình thành khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản. 
 d- Sự tham gia đông đảo của binh lính người Việt trong quân đội Pháp. 
Câu 16:Viên tướng nào của Pháp bị tiêu diệt tại trận Cầu Giấy năm 1873? 
a- Đuy-prê.                                                      c- Giăng Đuy-puy 
b - Hăng ri Ri-vi-e                                            d- Gac-ni-ê 

Câu 17: Mục đích của Pháp trong cuộc khai thác Việt Nam cuối thế kỉ XIX –đầu thế kỉ XX 
       a- Khai hóa văn minh cho Việt Nam. 

 b- Cướp bóc tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ mạt. 
 c- Mang lại nguồn lợi cho cả Pháp và Việt Nam. 
 d- Các ý trên đều đúng.  
Câu 18: Mốc thời gian nào đánh dấu sự chấm dứt của nhà nước phong kiến Việt Nam 
 a- Năm 1884                                                          b-Năm 1862 
 c- Năm 1874                                                          d- Năm 1873 
 Câu 19: Sau khi chiếm được đại đồn Chí Hoà, thừa thắng quân Pháp chiếm luôn các tỉnh : 
 a- Vĩnh Long, Gò Công, Gia Định. 
 b- Gia Định, Định Tường, Biên Hoà. 
 c- Biên Hoà, Vĩnh Long, Gia Định. 
 d- Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long. 
 Câu 20: Vào giữa thế kỷ XIX, trước khi Pháp xâm lược, Việt Nam là nước: 
 a- Nửa thuộc địa, nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 
 b- Độc lập, chủ quyền, đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hoá 
 c- Phụ thuộc sự cai trị hà khắc của bọn phong kiến phương Bắc. 
 d- Cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. 
A. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1: Trình bày tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê. Tại sao nói khởi 
nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ? 
Câu 2: Nêu những chuyển của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
Câu 3:Hãy so sánh để thấy điểm khác biệt của khởi nghĩa Yên Thế (1884- 1913) với các cuộc 
khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885-1896) theo bảng sau : 
 

Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 
phong trào Cần vương 

Mục đích    

Lãnh đạo    

Thời gian    

Phương thức đấu 
tranh 
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Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 31         

Chương II. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918) 

Bài 22.  XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA 
LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP  

                                            
I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được: 
- Biết được những điểm mới trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
- Hiểu được nguyên nhân của những biến đổi trong kinh tế - xã hội Việt Nam là do sự tác động 
của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

2. Kĩ năng  
- So sánh sự giống nhau, khác nhau của nền kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ 
XX. 

3. Tư tưởng 
- Hiểu được bản chất bóc lột của thực dân Pháp. 
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
-  
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hương Khê. 
  + Tóm tắt khởi nghĩa Yên Thế. 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Sau khi phong trào Cần vương chấm dứt, xã hội Việt Nam có biến chuyển 
như thế nào ? Tại sao đầu thế  kỉ XX đã xuất hiện những điểm mới trong nền kinh tế - xã hội Việt 
Nam ? Điểm mới đó được thể hiện như thế nào ? Để hiểu được sự chuyển biến và nguyên nhân 
chúng ta sẽ tìm hiểu bài 22. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ 

15’ Hoạt động 1: Cá nhân 
 
- Sau khi đàn áp được các 
cuộc đấu tranh của nhân 
dân ta, thực dân Pháp đã 
làm gì để thực hiện mục 
đích xâm lược của mình ? 
 
 
 
 

 
 
 
- HS: Sau khi đàn áp được 
các cuộc đấu tranh của nhân 
dân ta, thực dân Pháp đã bắt 
tay vào việc khai thác thuộc 
địa lần thứ nhất từ năm 1897. 
 
 
 

- 1897, P. Đu-me sang 
làm toàn quyền Đông 
Dương, tiến hành cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ 
nhất. 
  + Nông nghiệp: Ruộng 
đất có cả ruộng đất của 
công làng xã bị chiếm 
đoạt trở thành đồn điền 
của các địa chủ Pháp. 
  + Công nghiệp: Khai thác 
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- Tình hình các ngành kinh 
tế Việt Nam lúc này như 
thế nào ? 
- GV chỉ định một số học 
sinh trả lời câu hỏi. 
 
Hoạt động 2: Thảo luận lớp 
 
 
 
- Em hãy chỉ ra những 
điểm khác nhau trong nền 
kinh tế Việt Nam trước và 
sau khi thực dân Pháp tiến 
hành công cuộc khai thác 
lần thứ nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mỏ (than đá, thiếc, kẽm, 
…) và công nghiệp phục 
vụ đời sống (Điện, nước, 
…)  được triển khai. 
  + Giao thông: Xây dựng 
hệ thống giao thông 
đường sắt, đường bộ, 
cầu, bến cảng, phục vụ 
cho công cuộc đàn áp và 
bóc lột. 
  + Thương nghiệp: do 
người Pháp độc chiếm. 
- Như vậy, với cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ 
nhất, phương thức sản 
xuất TBCN đã từng bước 
du nhập vào nước ta. 
 

2. NHỮNG CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI 

17’ 

Hoạt động 1 : Cá nhân 
 
 - Công cuộc khai thác bóc 
lột lần thứ nhất đã làm cho 
nền kinh tế Việt Nam biến 
đổi. Sự biến đổi kinh tế đã 
tác động làm cho xã hội 
Việt Nam biến đổi theo. 
 
 
 
 
- Hãy cho biết xã hội Việt 
Nam lúc này có những 
thành phần nào ? Tình 
hình của từng giai cấp tầng 
lớp ra sao ? 
 
- GV chỉ định một số HS 
trả lời từng phần xã hội. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sau khi HS trình bày 
xong thành phần các giai 
cấp và thái độ cách mạng 

 
 
HS được gv chỉ định trả lời 
câu hỏi: 
- Giai cấp địa chủ phong kiến: 
  + Bộ phận giàu có gắn chặt 
quyền lợi với thực dân Pháp 
là chỗ dựa của thực dân 
Pháp. Chúng tha hồ bóc lột 
nông dân. 
  + Bộ phận địa chủ nhỏ và 
vừa bị đế quốc chèn ép vẫn 
có tinh thần chống Pháp. 
- Giai cấp nông dân:  
  + Là đối tượng bóc lột chủ 
yếu của thực dân, phong 
kiến. 
  + Chịu khốn khổ vì chế độ 
thuế khoá, địa tô, phu phen 
tạp dịch,… Một số bỏ ra 
thành phố, hầm mỏ, đồn điền, 
nhà máy, xin việc. Phần lớn 
bị bần cùng. 
  + Họ là lực lượng tích cực 
trong cuộc đấu tranh chống 
thực dân, phong kiến. 
- Giai cấp công nhân: 
  + Họ là những nông dân bị 
mất ruộng đất, bán sức lao 
động trong các hầm mỏ, đồng 
điền, công trường nhà máy,… 
  + Số lượng công nhân ngày 
càng tăng lên, sống tập trung. 

 - Cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ nhất của thực dân 
Pháp ở Việt Nam đã làm 
cho xã hội Việt Nam phân 
hoá sâu sắc. 
- Giai cấp địa chủ phong 
kiến: 
  + Bộ phận giàu có gắn 
chặt quyền lợi với thực 
dân Pháp là chỗ dựa của 
thực dân Pháp. Chúng tha 
hồ bóc lột nông dân. 
  + Bộ phận địa chủ nhỏ 
và vừa bị đế quốc chèn ép 
vẫn có tinh thần chống 
Pháp. 
- Giai cấp nông dân:  
  + Là đối tượng bóc lột 
chủ yếu của thực dân, 
phong kiến. 
  + Chịu khốn khổ vì chế 
độ thuế khoá, địa tô, phu 
phen tạp dịch,… Một số 
bỏ ra thành phố, hầm mỏ, 
đồn điền, nhà máy, xin 
việc. Phần lớn bị bần 
cùng. 
  + Họ là lực lượng tích 
cực trong cuộc đấu tranh 
chống thực dân, phong 
kiến. 
- Giai cấp công nhân: 
  + Họ là những nông dân 
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của họ, GV hướng dẫn HS 
chỉ rõ đâu là các thành 
phần xã hội mới, đâu là 
thành phần xã hội cũ. 
 
 
- GV phân tích sự hình 
thành của những thành 
phần xã hội mới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ nhất của thực dân 
Pháp đã có tác động gì 
đến tình hình xã hội Việt 
Nam bấy giờ ? 
 
 
 
 

1914, có khoảng 10 vạn công 
nhân chuyên nghiệp. 
  + Đầu thế kỉ XX, giai cấp 
công nhân Việt Nam vẫn còn 
non trẻ, đang ở trình độ tự 
phát. Họ có một số cuộc đấu 
tranh riêng và tham gia phong 
trào chống Pháp như một lực 
lượng xã hội đặc biệt. 
- Tư sản Việt Nam: 
Họ vốn là những chủ đại lí 
tiêu thụ hoặc thu mua hàng 
hoá, nguyên vật liệu, chủ 
thầu, chủ xưởng thủ công. 
Sau khi có được một số vốn 
khá họ đứng ra lập các hội 
buôn, công ty,… một số sĩ 
phu yêu nước đứng ra lập 
các hội buôn, hội sản xuất. 
- Tiểu tư sản: 
  + Thành phần khá phức tạp: 
Tiểu thương, tiểu chủ, viên 
chức, thầy giáo, nhà báo, học 
sinh, sinh viên,… 
 
 
 
HS:  
  + Cơ cấu giai cấp thay đổi. 
  + Làm cho mâu thuẫn dân 
tộc và mâu thuẫn giai cấp trở 
nên gay gắt. 
  + Tạo điều kiện bên trong 
cho một cuộc vận động giải 
phóng dân tộc theo xu hướng 
mới. 
 

bị mất ruộng đất, bán sức 
lao động trong các hầm 
mỏ, đồng điền, công 
trường nhà máy,… 
  + Số lượng công nhân 
ngày càng tăng lên, sống 
tập trung. 1914, có 
khoảng 10 vạn công nhân 
chuyên nghiệp 
  + Đầu thế kỉ XX, giai cấp 
công nhân Việt Nam vẫn 
còn non trẻ, đang ở trình 
độ tự phát. Họ có một số 
cuộc đấu tranh riêng và 
tham gia phong trào 
chống Pháp như một lực 
lượng xã hội đặc biệt. 
- Tư sản Việt Nam: 
Họ vốn là những chủ đại lí 
tiêu thụ hoặc thu mua 
hàng hoá, nguyên vật liệu, 
chủ thầu, chủ xưởng thủ 
công. Sau khi có được 
một số vốn khá họ đứng 
ra lập các hội buôn, công 
ty,… một số sĩ phu yêu 
nước đứng ra lập các hội 
buôn, hội sản xuất. 
- Tiểu tư sản: 
  + Thành phần khá phức 
tạp: Tiểu thương, tiểu chủ, 
viên chức, thầy giáo, nhà 
báo, học sinh, sinh viên,… 
* Tác động: 
  + Làm cho mâu thuẫn 
dân tộc và mâu thuẫn giai 
cấp trở nên gay gắt. 
  + Tạo điều kiện bên 
trong cho một cuộc vận 
động giải phóng dân tộc 
theo xu hướng mới. 
 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

6’ 

1. Củng cố 
- Củng cố: Hướng dẫn HS hoàn thành bảng so sánh sau: 

Nội dung so 
sánh 

Thời gian 

Trước chiến tranh  Sau chiến tranh 

Kinh tế   

Xã hội   

2. Dặn dò 
- Nắm bài học cũ, trả lời các câu hỏi SGK của bài. 
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V. 
Rút 
kinh 
nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      
Tiết : 32                Bài 23.  PHONG TRÀO YÊU NƢỚC VÀ  CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM ĐẦU  
                                            THẾ KỈ XX  ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) 

 
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Giải thích được nguyên nhân nảy sinh khuynh hướng vận động cứu nước mới đầu thế kỉ XX. 
- Biết được những điểm giống nhau và khác nhau của hai khuynh hướng cứu nước đầu TK XX. 

2. Kĩ năng  
- Biết so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai khuynh hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. 

3. Tư tưởng 
- Thán phục tinh thần yêu nước của các nhà cách mạng đầu thế kỉ XX.  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Sưu tầm tranh ảnh tài liệu các nhà yêu nước trong thời kì này. 
  2. Chuẩn bị của trò  
- Sưu tầm tư liệu tranh ảnh, mẩu chuyện về các nhà yêu nước trong giai đoạn này. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 
  + Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm cho kinh tế Việt Nam có những 
chuyển biến như thế nào ? 
  + Những chuyển biến của xã hội Việt Nam khi thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác ? 
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) Công cuộc khai thác bóc lột lần thứ nhất đã làm cho xã hội Việt Nam có 
những chuyển biến, nhiều giai cấp mới xuất hiện, mỗi giai cấp có một thái độ chính trị khác nhau 
nên đầu thế kỉ XX, phong trào cách mạng Việt Nam cũng xuất hiện các khuynh  hướng cách 
mạng khác nhau. Để hiểu rõ điều này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài học 23. 

- Hoàn thành bảng so sánh trên. 
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

1. PHAN BỘI CHÂU VÀ XU HƢỚNG BẠO ĐỘNG 

12’ Hoạt động 1: Cá nhân 
- GV nhắc lại phong trào 

 
 

 
 



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

đấu tranh của nhân dân ta 
cuối thế kỉ XIX dưới ngọn 
cờ Cần vương muốn đánh 
đuổi giặc Pháp khôi phục 
lại chế độ quân chủ 
chuyên chế bị thất bại. 
- Đầu thế kỉ XX, phong trào 
yêu nước của nhân dân ta 
xuất hiện tính chất mới 
theo khuynh hướng nào ? 
- Nguyên nhân nảy sinh 
phong trào vận động giải 
phóng dân tộc đầu thế kỉ 
XX theo khuynh hướng tư 
sản ? 
 
 
 
 
 
 
 
- GV giới thiệu vài nét về 
Phan Bội Châu kết hợp với 
hình ảnh SGK. 
- Chủ trương cách mạng 
của Phan Bội Châu ? 
 
- Nêu những bằng chứng 
chứng minh Phan Bội 
Châu chủ trương giải 
phóng dân tộc theo khuynh 
hướng tư sản bằng 
phương pháp bạo động ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- HS: Phong trào đầu thế kỉ 
XX theo khuynh hướng cách 
mạng tư sản. 
 
 
HS: 
-Chủ quan:  
  + Sự xuất hiện phương thức 
sản xuất TBCN và các giai 
cấp tầng lớp mới. 
  + Thất bại của PTGPDT 
theo con đường quân chủ 
chuyên chế. 
- Khách quan: 
  + Tác động của tư tưởng 
DCTS từ Trung Quốc và Nhật 
Bản. 
 
 
- HS: Dùng bạo lực để giành 
độc lập dân tộc. 
 
- HS: 
  + Thành lập Duy tân hội (05-
1904). Cương lĩnh của Duy 
tân hội là đánh đuổi giặc 
Pháp, giành độc lập, thiết lập 
một thể chế quân chủ lập 
hiến ở Việt Nam. 
  + Tổ chức phong trào Đông 
Du, đưa học sinh sang Nhật 
du học. 
  + 1912, thành lập Việt Nam 
Quang phục hội nhằm đánh 
đuổi giặc Pháp, khôi phục 
nước Việt Nam, thành lập 
nước cộng hoà dân quốc Việt 
Nam. 
VNQPH trừ khử những tên 
thực dân đầu sỏ, đánh vào 
các đồn binh của thực dân 
Pháp. 
  + 24-12-1913, Phan Bội 
Châu bị bọn quân phiệt Trung 
Quốc bắt giam ở nhà tù 
Quảng Đông. Cách mạng Việt 
Nam trải qua những ngày 
tháng khó khăn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Phan Bội Châu 
- Vài nét về tiểu sử Phan 
Bội Châu (SGK) 
b. Chủ trương và hoạt 
động của Phan Bội Châu 
- Chủ trương: 
Dùng bạo lực để giành 
độc lập dân tộc. 
- Hoạt động: 
  + Thành lập Duy tân hội 
(05-1904). Cương lĩnh của 
Duy tân hội là đánh đuổi 
giặc Pháp, giành độc lập, 
thiết lập một thể chế quân 
chủ lập hiến ở Việt Nam. 
  + Tổ chức phong trào 
Đông Du, đưa học sinh 
sang Nhật du học. 
  + 1912, thành lập Việt 
Nam Quang phục hội 
nhằm đánh đuổi giặc 
Pháp, khôi phục nước Việt 
Nam, thành lập nước 
Cộng hoà dân quốc Việt 
Nam. 
VNQPH trừ khử những 
tên thực dân đầu sỏ, đánh 
vào các đồn binh của thực 
dân Pháp. 
  + 24-12-1913, Phan Bội 
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Châu bị bọn quân phiệt 
Trung Quốc bắt giam ở 
nhà tù Quảng Đông. Cách 
mạng Việt Nam trải qua 
những ngày tháng khó 
khăn. 

2. PHAN CHÂU TRINH VÀ XU HƢỚNG CẢI CÁCH 

12’ 

Hoạt động 1: Cá nhân 
 
- GV giới thiệu vài nét về 
Phan Châu Trinh kết hợp 
với hình ảnh SGK. 
 
- Em hãy cho biết chủ 
trương cách mạng của 
Phan Châu Trinh như thế 
nào ? 
 
- Những hoạt động của 
Phan Châu Trinh để thực 
hiện chủ trương đó ? 
 
 
- Phong trào Duy tân là là 
một cuộc vận động yêu 
nước mang tính chất cải 
cách xã hội, cổ vũ ý thức 
tự cường dân tộc. 1908, 
thực dân Pháp đàn áp 
phong trào. Phan Châu 
Trinh bị bắt và bị đày sang 
Côn Đảo. 
Hoạt động 2: Thảo luận 
nhóm 
- So sánh điểm giống và 
khác nhau trong chủ 
trương cứu nước của Phan 
Bội Châu và Phan Châu 
Trinh. 

 
 
 
- HS: Đấu tranh ôn hoà công 
khai, nâng cao dân trí, dân 
quyền. 
 
 
 
 
- HS: Vận động phong trào 
Duy tân ở Trung Kì. 
 
  + Cổ động chấn hưng thực 
nghiệp, lập hội kinh doanh. 
  + Phát triển nghề làm vườn, 
nghề thủ công. 
  + Mở trường dạy học theo 
lối mới. 
  + Vận động cải cách trang 
phục và lối sống. 
 
 
 
 
 
 
- Giống nhau: Đều muốn cứu 
nước theo khuynh hướng tư 
sản. 
- Khác nhau: Ở biện pháp 
cách mạng. Phan Bội Châu 
chủ trương bạo động còn 
Phan Châu Trinh chủ trương 
cải cách. 

a. Phan Châu Trinh 
- Vài nét về tiểu sử Phan 
Châu Trinh  (SGK) 
 
 
b. Chủ trương và hoạt 
động 
- Chủ trương:  
Đấu tranh ôn hoà công 
khai, nâng cao dân trí, dân 
quyền. 
- Hoạt động: 
  + Vận động phong trào 
Duy tân ở Trung Kì. 
  + Cổ động chấn hưng 
thực nghiệp, lập hội kinh 
doanh. 
  + Phát triển nghề làm 
vườn, nghề thủ công. 
  + Mở trường dạy học 
theo lối mới. 
  + Vận động cải cách 
trang phục và lối sống. 
   
 

3. ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC. VỤ ĐẦU ĐỘC BINH SĨ PHÁP Ở HÀ NỘI VÀ NHỮNG HOẠT 
ĐỘNG CUỐI CÙNG CỦA NGHĨA QUÂN YÊN THẾ 

12’ Hoạt động 1: Cá nhân 
 
- Giới thiệu về sự ra đời 
của ĐKNT: Trong khi Phan 
Bội Châu đang đẩy mạnh 
cuộc vận động vũ trang 
GPDT và các tỉnh Trung Kì 

 
 
 
 
 
 
 

a. Đông Kinh nghĩa thục 
- ĐKNT là một trường học 
do Lương Văn Can, 
Nguyễn Quyền,… lập ra ở 
Hà Nội, hoạt động từ 03-
1907 đến 11-1907. 
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đang sôi sục cuộc vận 
động Duy tân, thì ở Hà Nội 
các sĩ phu tiến bộ như 
Lương Văn Can, Nguyễn 
Quyền,… cùng một số 
người mở trường dạy học 
lấy tên là Đông Kinh nghĩa 
thục. 
- ĐKNT có những hoạt 
động tiêu biểu gì ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Qua những hoạt động 
của ĐKNT, em có nhận xét 
gì ? 
-> Đây là phong trào yêu 
nước theo con đường dân 
chủ tư sản trong lĩnh vực 
văn hoá. 
 
 
- Bên cạnh cuộc vận động 
yêu nước do các sĩ phu 
khởi xướng, vào thời gian 
này còn có phong trào đấu 
tranh của binh lính người 
Việt trong quân đội Pháp. 
GV tóm tắt ngắn gọn. 
- Đêm 27-06-1908, sau 
bữa tiệc, 200 tên lính Pháp 
bị trúng độc. Kế hoạch bị 
bại lộ, các binh sĩ Pháp 
được cứu chữa, binh lính 
người Việt bị tướt vũ khí 
và nhốt trong trại. Nghĩa 
quân ở vòng ngoài không 
thấy ám hiệu biết sự việc 
bị bại lộ nên đã rút lui. 
- Tuy bị thất bại nhưng sự 
kiện này thể hiện được 

 
 
 
HS: 
  + Dạy các môn Lịch sử, Địa 
lí, Cách trí, Vệ sinh,… 
  + Biên soạn, dịch thuật một 
số sách báo, thấm đượm tinh 
thần duy tân, yêu nước. 
  + Diễn thuyết, bình văn để 
cổ động chữ Quốc ngữ. 
  + Hô hào mở hội kinh doanh 
công thương nghệp, lên án 
quan lại hủ bại, chống lối học 
thi cử cũ, bài trừ mê tín dị 
đoan,… giới thiệu văn thơ 
yêu nước, ca ngợi truyền 
thống vẻ vang của dân tộc, 
kêu gọi đoàn kết đấu tranh 
cho lợi ích giống nòi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS: 
- Tuy bị thất bại nhưng đây là 
cuộc nổi dậy đầu tiên của 
binh lính người Việt Nam 
trong quân đội Pháp nó 
chứng tỏ binh lính người Việt 
cũng là một lực lượng trong 
cuộc đấu tranh chống Pháp. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Hoạt động: 
  + Dạy các môn Lịch sử, 
Địa lí, Cách trí, Vệ sinh,… 
  + Biên soạn, dịch thuật 
một số sách báo, thấm 
đượm tinh thần duy tân, 
yêu nước. 
  + Diễn thuyết, bình văn 
để cổ động chữ Quốc 
ngữ. 
  + Hô hào mở hội kinh 
doanh công thương 
nghệp, lên án quan lại hủ 
bại, chống lối học thi cử 
cũ, bài trừ mê tín dị 
đoan,… giới thiệu văn thơ 
yêu nước, ca ngợi truyền 
thống vẻ vang của dân 
tộc, kêu gọi đoàn kết đấu 
tranh cho lợi ích giống nòi. 
-> Hoạt động của ĐKNT 
đã vươn ra ngoài xã hội 
làm cho nhà trường trở 
thành trung tâm của 
phong trào Duy tân ở 
Trung Kì. 
  Tháng 11-1907, thực dân 
Pháp ra lệnh đóng cữa 
trường. 
b. Vụ đầu độc binh lính 
Pháp ở Hà Nội 
- 1908, trại lính Pháp ở Hà 
Nội bị đầu độc. Lực lượng 
tham gia là binh lính 
người Việt kết hợp với 
nghĩa quân Yên Thế. 
- Tuy bị thất bại nhưng 
đây là cuộc nổi dậy đầu 
tiên của binh lính người 
Việt Nam trong quân đội 
Pháp nó chứng tỏ binh 
lính người Việt cũng là 
một lực lượng trong cuộc 
đấu tranh chống Pháp. 
 
c. Những hoạt động cuối 
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V. Rút kinh nghiệm 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 
 

Ngày soạn: 27-08-2009      

điều gì ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giới thiệu sơ lược về 
những hoạt động của 
nghĩa quân Yên Thế. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cùng của nghĩa quân 
Yên Thế 
- Cuối 1-1909, Pháp huy 
động lực lượng 15.000 
quân tấn công căn cứ 
Phồn Xương. Nghĩa quân 
thực hiện chiến thuật di 
chuyển, đánh một số trận 
khi có điều kiện thuận lợi 
và giành được một số 
thắng lợi. Đặc biệt là trận 
núi Sáng, tiêu diệt trên 50 
sĩ quan và lính Pháp. 
- Tuy nhiên, những cuộc 
chiến đấu kéo dài đã làm 
cho lực lượng nghĩa quân 
ngày càng suy kiệt, một số 
tướng lĩnh hy sinh. Đề 
Thám quyết định trở lại 
Yên Thế tiếp tục chiến 
đấu. 02-1913, Đề Thám bị 
tay sai của Pháp giết hại. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

5’ 

1. Củng cố 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính của bài học: 
  + Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới theo con đường 
tư sản. Tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Phan Bội Châu chủ trương 
cứu nước bằng con đường bạo động, còn Phan châu Trinh chủ trương cứu nước bằng 
cuộc vận động cải cách. 
  + Bên cạnh những hoạt động của PBC và PCT, ĐKNT cũng là một phong trào yêu 
nước theo con đường DCTS trong lĩnh vực văn hoá diễn ra ở Hà Nội đã làm cho thực 
dân Pháp lo sợ. 
  + Ngoài các hoạt động do các sĩ phu tiến bộ khởi xướng, trong thời gian này còn có 
phong trào đấu tranh của binh lính người Việt trong quân đội Pháp và hoạt động của 
nghĩa quân Yên Thế. 
  + Tuy nhiên, các phong trào yêu nước của nhân dân ta đầu thế kỉ XX cuối cùng đều bị 
thất bại. 
2. Dặn dò 
- Nắm bài học và trả lời các câu hỏi SGK của bài. 
- Chuẩn bị bài tiếp theo. 
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Tiết : 33                                  

Bài 24.  VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 

                          
I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
- Hiểu được đặc điểm của bối cảnh Việt Nam trong chiến tranh và phong trào giải phóng dân tộc 

thời kỳ này. 

- Biết được các cuộc khởi nghĩa và vận động khởi nghĩa trong những năm Chiến tranh thế giới 

thứ nhất: Thời gian, địa điểm, hình thức đấu tranh. 

- Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
 2. Kĩ năng  

- Biết sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh các sự kiện. 

- Biết tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học. 
3. Tư tưởng 
- Trân trọng truyền thống yêu nước của nhân dân ta. 

II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
- Tổ chức cho HS sưu tầm tranh ảnh, tư liệu lịch sử phản ảnh nền kinh tế - xã hội và các cuộc 

khởi nghĩa trong thời kỳ này. 

  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+ Bối cảnh nảy sinh khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu TK 
XX. 
   + Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu TK XX.  
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’) GV gợi cho HS nhớ lại những nét cơ bản về cuộc Chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914-1918): là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa đã lôi kéo 33 nước trên thế giới (chủ yếu 

là những nước ở châu Âu) vào vùng khói lửa của chiến tranh, chiến trường chính diễn ra ở châu 

Âu. Chiến tranh mặc dù diễn ra chủ yếu ở châu Âu song nó có tác động đến nhiều nước trên thế 

giới, trong đó có các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, vì vậy không tránh khỏi bị tác động, ảnh hưởng bởi 
chiến tranh. Để hiểu được Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội 
Việt Nam như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế 
giới thứ nhất.  

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  
  1. Những biến động về kinh tế 

 Hoạt động 1: Cả lớp, cá  - HS1 trả lời, những HS a. Âm mưu của Pháp với 
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nhân  
- GV yêu cầu HS đọc SGK 

để thấy được: 

  + Ý đồ của Pháp đối với 

thuộc địa về kinh tế. 

  + Để thực hiện ý đồ đó, 
Pháp đã thực hiện những 
chính sách, biện pháp gì ? 
- GV nhận xét, kết luận: 

Ý đồ của Pháp về kinh tế  
đối với Đông Dương nói 
chung và Việt Nam nói 
riêng là: vơ vét của cải để 
gánh đỡ những tổn thất và 
thiếu hụt của Pháp trong 
chiến tranh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Nhóm  
- GV yêu cầu HS  thảo 
luận theo nhóm (mỗi bàn 
hợp thành một nhóm) để 
trả lời câu hỏi: Tình trạng 
chiến tranh và những 
chính sách kinh tế của 
Pháp trong chiến tranh đã 
ảnh hưởng như thế nào 
đến kinh tế Việt Nam ? 
 
 
 
- GV cho HS đọc phần chữ 
nhỏ trong SGK để thấy sự 
phát triển của công nghiệp 
Việt Nam trong chiến tranh 
1914-1918. 
 
 
 
 
 
 
 

khác bổ sung. 

Trong Chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914 -1918): Pháp 
bị thiệt hại nặng nề nên chủ 
trương vơ vét tối đa nhân lực, 
vật lực của thuộc địa để gánh 
đỡ những tổn thất và thiếu 
hụt của Pháp trong chiến 
tranh. 
 

 
 
 
 
 
- HS 2 trả lời: Để thực hiện 
mưu đồ đó, Pháp đã thực 
hiện một loạt các chính sách, 
biện pháp ráo riết về kinh tế: 
Tăng các thứ thuế. 
  + Bắt nhân dân ta mua công 
trái. Vơ vét lúa gạo, kim loại 
đưa về nước Pháp. Bắt nông 
dân chuyển từ trồng lúa sang 
trồng cây công nghiệp phục 
vụ cho chiến tranh. 
 
- HS thảo luận, trả lời câu hỏi, 
bổ sung cho nhau để hoàn 
thiện câu trả lời. 
  + Trong nông nghiệp: Từ 
chỗ độc canh cây lúa đ một 
phần chuyển sang trồng cy 
phục vụ cho chiến tranh như 
thầu dầu, đậu, lạc. Vì vậy, 
nông dân bị bần cùng hóa. 
  + Trong công nghiệp: 
Những mỏ  đang khai thác 
được đầu tư thêm vốn, một 
số công ty than mới xuất hiện 
như: Công ty than Tuyên 
Quang (1915), Đông Triều 
(1917). Các kim loại cần thiết 
được đẩy mạnh khai thác. 
 
 
 
 
 
 

Việt Nam 
Trong CTTG I (1914-
1918): Pháp bị thiệt hại 
nặng nề nên chủ trương 
vơ vét tối đa nhân lực, vật 
lực của thuộc địa để gánh 
đỡ những tổn thất và thiếu 
hụt của Pháp trong chiến 
tranh. 
b. Chính sách kinh tế 
của Pháp  
- Tăng các thứ thuế. 

- Bắt nhân dân ta mua 
công trái.  
- Vơ vét lúa gạo, kim loại 
đưa về nước Pháp. 
- Bắt nông dân chuyển từ 
trồng lúa sang trồng cây 
công nghiệp phục vụ cho 
chiến tranh. 
 
 
 
 
 
 
 
c. Những biến động kinh 
tế 
- Nông nghiệp: trồng lúa 
nước bị tổn hại, gặp nhiều 
khó khăn, thủy lợi không 

được quan tâm  Nông 
dân bị bần cùng hóa.  
- Trong C-T nghiệp: 

  + Những mỏ  than, mỏ 
kim loại được đầu tư thêm 
vốn, một số công ty khai 
thác mới xuất hiện.  
  + Công việc kinh doanh 

của người Việt được mở 

rộng như Công ty của 

Nguyễn Hữu Thu, Bạch 

Thái Bưởi, nhiều xí nghiệp 

mới xuất hiện. 

 Công nghiệp và giao 
thông vận tải ở Việt Nam 
có sự phát triển hơn, biến 
đổi so với trước. 

2. Tình hình phân hóa xã hội 
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Hoạt động 1: Cả lớp, cá 
nhân  
- GV dẫn dắt: Chính sách 
của Pháp và những biến 
động kinh tế đã tác động 
mạnh đến xã hội Việt Nam 
như thế nào ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nêu câu hỏi: Số 
lượng công nhân tăng rõ 
rệt trong chiến tranh là do 
đâu ?  

  
 
- Nạn bắt lính và những chính 
sách trong nông nghiệp đã 
làm cho sức sản xuất  trong 
nông nghiệp giảm sút nghiêm 
trọng và đời sống nông dân 
ngày càng bị bần cùng. Trong 
chiến tranh, gần 10 vạn thanh 
niên bị đưa sang chiến 
trường châu Âu làm lính 
chiến hay lính thợ. 
- Do công nghiệp phát triển 
hơn một bước nên giai cấp 
công nhân tăng lên về số 
lượng, 1913 có 12.000 người  
đến 1916 lên tới 17.000 
người. Công nhân cao su 
tăng gấp 5 lần. Công nhân 
trong các xí nghiệp của tư 
sản Việt Nam cũng tăng lên. 
 
 
- HS trả lời: 

Trong chiến tranh, Pháp cần 

nhiều công nhân làm việc 

trong các ngành công nghiệp 

quốc phòng để chế tạo vũ 

khí, sản xuất quân trang, 

quân dụng  

 -> Chính quyền Đông 

Dương đã tuyển mộ nhiều 

lính thợ Việt Nam sang Pháp. 

Chính quyền Đông Dương cịn 

cĩ chính sách mở rộng kinh 

doanh cho tư sản bản xứ, 

giới kinh doanh Việt Nam  có 

điều kiện mở rộng cơ sở sản 

xuất của mình. Một số nhà tư 

sản có số vốn lớn, thu hút 

hàng ngàn công nhân. 

Trước đây công nhân Việt 
Nam chỉ tập trung ở các khu 
khai thác, nay tập trung cả ở 
một số ngành phục vụ chiến 
tranh: đóng tàu, sửa chữa 
quân nhu, sản xuất cao su, 
hóa chất,… 

- Chính sách của thực dân 
và sự biến đổi kinh tế đ 
thức đẩy sự phân hóa xã 
hội. 
- Nạn bắt lính và những 
chính sách trong nông 
nghiệp làm  đời sống của 
nông dân ngày càng bị 
bần cùng. 
- Do công nghiệp phát 
triển hơn một bước nên 
giai cấp công nhân tăng 
lên về số lượng. 
- Trong chiến tranh, tư sản  

Việt Nam và tiểu tư sản có 

tăng về số lượng, song 

chưa trở thành giai cấp, 

Họ bắt đầu lên tiếng đấu 

tranh bênh vực quyền lợi 

cho người trong nước. 
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II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH 

 Hoạt động 2: Cá nhân 
 
- GV: Trong chiến tranh, 
phong trào đấu tranh của 
các giai cấp, tầng lớp diễn 
ra như thế nào ?  
- GV yêu cầu HS đọc SGK 
cc mục 1, 2, 3, 4, 5 v lập 
bảng thống k theo mẫu. 
 

  

- HS theo dõi SGK, lập bảng 

vào vở ghi.  

 
 

 

 - GV sau khi HS lập bảng 
xong đưa ra bảng thống kê 
do GV chuẩn bị sẵn để 
giúp HS kiểm tra lại kiến 
thức mình vừa tìm được. 

hhh 

TT Phong 
trào 

Địa 
bàn 

Hình 
thức 
đấu 

tranh 

Thành 
phần 
chủ 
yếu 

Kết 
quả 

      

jjj 

TT Phong trào Địa bàn 
Hình thức 

ĐT 
Thành phần chủ 

yếu 
Kết quả 

1 

- Việt Nam 
Quang phục 
hội 
 

- Dọc đường biên giới 
Việt Trung 
- Một số nơi ở miền 
Trung 

- Vũ trang 
- Công nhân 
viên chức, hỏa 
xa. 

- Thất bại 

2 

- Cuộc vận 
động khởi 
nghĩa của 
Thái Phiên 
và Trần Cao 
Vân 

- Trung kỳ - Khởi nghĩa 

- Nhân dân và 
binh lính dưới 
sự lãnh của vua 
Duy Tân. 

- Thất bại 

3 
Khởi nghĩa 
của binh lính 
Thái Nguyên 

- Thái Nguyên 

- Khởi nghĩa 
lật đổ được 
chính quyền 
địa phương, 
làm chủ tỉnh 
lỵ trong thời 
gian ngắn. 

- Tù chính trị và 
binh lính người 
Việt. 

- Thất bại. 
Đánh một 
đòn mạnh 
vào chính 
sch “Dùng 
người Việt trị 
người Việt” 
của thực dân 
Pháp. 

4 
Phong trào 
hội kín ở 
Nam Kì 

- Nam Kì 
- Vũ trang 
 

- Nông dân 

- Thất bại. 
Biểu lộ tinh 
thần quật 
khởi của 
nông dân 
miền Nam. 

5 

Khởi nghĩa 
vũ trang của 
đồng bào 
dân tộc thiểu 
số 
 

- Tây Bắc 
- Đông Bắc 
- Tây Nguyên 
 

- Vũ trang 
 

- Dân tộc thiểu 
số. 

- Thất bại. 
Góp phần 
vào cuộc đấu 
tranh chung 
của dân tộc. 
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 Hoạt động 2: Cá nhân  

 

- Em có nhận xét gì về 

phong trào đấu tranh của 

nhân dân ta trong Chiến 

tranh thế giới thứ nhất ? 

 

 
- HS dựa vào kiến thức mới 
tìm hiểu và dựa vào sự gợi ý 
của GV để nhận xét: Phong 
trào đấu tranh của nhân dân 
lan rộng khắp từ Bắc đến 
Nam, từ miền núi đến đồng 
bằng, lôi kéo nhiều thành 
phần nhân dân tham gia: 
nông dân, công nhân, binh 
lính, dân tộc thiểu số... Hoạt 
động của binh lính người Việt 
trong quân đội Pháp ngày 
càng chứng minh cho truyền 
thống yêu nước của nhân 
dân ta, chứng minh ý thức 
giác ngộ của binh lính người 
Việt trong quân đội Pháp, 
hình thức chủ yếu là đấu 
tranh vũ trang. Kết quả thất 
bại đã nói lên sự bế tắc về 
đường lối của phong trào yêu 
nước ở việt Nam trong giai 
đoạn này.         

 

 

 

 

- Nhận xét: 

  + Phong trào đấu tranh 

lan rộng khắp cả nước, lôi 

kéo nhiều thành phần xã 

hội tham gia, hình thức 

đấu tranh chủ yếu là vũ 

trang. 

  + Kết quả: thất bại do bế 

tắc về đường lối đấu 

tranh.       

III. SỰ XUẤT HIỆN KHUYNH HƢỚNG CỨU NƢỚC MỚI 
  1. Phong trào công nhân 

 Hoạt động 1: Cá nhân  

 
- GV yêu cầu HS theo dõi 
SGK, các họat động đấu 
tranh của giai cấp công 
nhân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nêu câu hỏi: Qua các 
họat động đấu tranh đó 
của giai cấp công nhân 
trong chiến tranh, em có 
nhận xét gì ? 

- HS theo dõi SGK trả lời: 

  + 22-2-1916, nữ công nhân 

nhà máy Ci Bầu nghỉ việc. 

  + 1916, công nhân mỏ Hà 

Tu đánh trả lính khố xanh. 

  + 6, 7-1917, có 22 công 

nhân mỏ bôxit Cao Bằng bỏ 

trốn, 47 công nhân Thái Bình 

mới đến cũng bỏ trốn. 

  + 31-8-1917, nhiều công 

nhân ở mỏ than Phấn Mễ và 

Na Dương tham gia khởi 

nghĩa Thái Nguyên. 

  + 1917, công nhân mỏ than 

Hà Tu biểu tình. 

  + 1918, công nhân mỏ Hà 

Tu đốt nhà một viên cai thầu 

vì tội ngược đi công nhân. 

- HS trả lời:  

  + Bước vào thời kỳ chiến 

tranh, phong trào công nhân 

- Bước vào thời kỳ chiến 

tranh, phong trào công 

nhân vẫn tiếp diễn ở nhiều 

nơi. 

- Hình thức đấu tranh: 

chính trị  kết hợp với vũ 

trang. 

- Mục tiêu: chủ yếu đòi 
quyền lợi kinh tế. 
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vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. 

  + Hình thức đấu tranh: chính 

trị  kết hợp với vũ trang. 

  + Mục tiêu: chủ yếu đòi 

quyền lợi kinh tế. 

 Phong trào đấu tranh 

mang tính chất tự phát 

 
 
 
 
 
 

2. Buổi đầu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1918) 

 - GV yêu cầu HS theo dõi 
SGK, kết hợp với những 
hiểu biết xã hội của mình 
về Hồ Chí Minh để giới 
thiệu về tiểu sử và hoàn 
cảnh ra đi tìm đường cứu 
nước của Người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nêu câu hỏi: Con 
đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc có gì khác 
so với Phan Bội Châu ? 
 
 

- HS theo di SGK và dựa vào 
những hiểu biết của mình để 
trả lời. 
Nguyễn Ái Quốc tên thật là 
Nguyễn Sinh Cung, sau đó  
đổi tên là Nguyễn Tất Thành, 
sinh 19-5-1890 tại Kim Liên, 
Nam Đàn, Nghệ An. Cha là 
Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là 
Hoàng Thị  Loan. Sinh ra 
trong một gia đình nhà nho 
yêu nước. Chứng kiến cảnh 
nước mất nhà tan, các phong 
trào đấu tranh anh dũng của 
nhân dân ta đều thất bại, từ 
rất sớm Người có chí đuổi 
thực dân Pháp, cứu đồng 
bào. 
- HS trả lời: 
   + Khác với Phan Bội Châu 
(coi Nhật là bạn), Phan Chu 
Trinh (coi Pháp là bạn), 
Nguyễn Ái Quốc  đã phân biệt 
rõ đâu là bạn, đâu là thù.    
  + Người sang Pháp nơi có 
tự do, bình đẳng, bác ái 
(Pháp). 

- Vài nét về tiểu sử của 

Nguyễn Ái Quốc (SGK) 

- Người sớm có tinh thần 

yêu nước và ý chí cứu 

nước. 

  + Trước cảnh nước mất, 

nhà tan, các cuộc đấu 

tranh của nhân dân đều 

thất bại, bế tắc, Người đ 

quyết định đi sang 

phương Tây tìm đường 

cứu nước. 

  + 05-6-1911, Nguyễn Ái 
Quốc rời cảng Nhà Rồng 
ra đi tìm đường cứu nước. 
- Các hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc:  
  + 1911-1917, người bôn 
ba qua nhiều nước làm 
nhiều nghề để sống, tiếp 
xúc với nhiều người -> 
hiểu rõ ở đâu bọn đế quốc 
cũng tàn baọ, độc ác; ở 
đâu người lao động cũng 
bị áp bức, bóc lột dã man 
(Người nhận rõ bạn-thù). 
  + 1917, Nguyễn Ái Quốc 
trở lại Pháp, Người tích cực 
hoạt động tố cáo thực dân 
Pháp và tuyên truyền cho 
cách mạng Việt Nam, tham 
gia vào phong trào công 
nhân Pháp, tiếp nhận ảnh 
Cách mạng tháng Mười 

Nga  tư tưởng của Người 
dần dần biến đổi. 

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

5’ 
1. Củng cố 
-  
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V. Rút kinh nghiệm 
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I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
-  

2. Kĩ năng  
-  

3. Tư tưởng 
-  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
-  
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+  
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’)  

2. Dặn dò 
-  

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 
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V. Rút kinh nghiệm 
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I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức  
-  

2. Kĩ năng  
-  

3. Tư tưởng 
-  
II. Phƣơng pháp dạy học: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò  

1. Chuẩn bị của thầy 
-  
  2. Chuẩn bị của trò  
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên. 
IV. Tiến trình dạy học 
  1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.  
  2. Kiểm tra bài cũ (5’)  
- Câu hỏi: 

+  
- Đáp án: 

+ 
+ 
+ 

  3. Dạy - học bài mới (39’) 
- Giới thiệu bài mới (1’)  

V. Rút kinh nghiệm 
 

Thôøi 

löôïng 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 

 

    

 

    

 

    

CỦNG CỐ, DẶN DÕ 

5’ 

1. Củng cố 
-  
2. Dặn dò 
-  



Gia sư Thành Được                                      www.daythem.com.vn  

 

 

www.daythem.com.vn  

 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

……………………………..………………………………………...………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

…..……………………………………………………………………...……………………………………… 
 


