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A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Chủ đề 1: “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 

năm 1884”.  

Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược:  Do chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh, 

cần nguyên liệu, thị trường; Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, 

nguồn nhân công rẻ mạt và chế độ phong kiến suy yếu. 

 Âm mưu xâm lược của chúng: biến nước ta thành thuộc địa. 

 Quá trình xâm lược của thực dân Pháp, song song là cuộc kháng chiến anh 

dũng, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược:  

- Ở Đã Nẵng làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân 

Pháp.  

- Ở Nam kì: Chiến thắng ở Gia Định, … 

- Bắc kì: nhân dân tự động đứng lên kháng chiến chống Pháp (lập các căn cứ 

kháng chiến, không bán lương thực cho Pháp, đào hào, đắp lũy, làm hầm chông 

…) tiêu biểu nhất là chiến thắng ở trận Cầu Giấy lần 1 (21.12.1873) và Cầu 

Giấy lần 2 (19.5.1883). 

- Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (7.1885) 

- Phong trào Cần Vương: Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-

1896)  

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884-1913). 

 Có thái độ đúng khi học tập lịch sử: công và tội của triều đình Nguyễn: trân 

trọng lịch sử, tôn kính các vị anh hùng dân tộc (hai thái độ và hành động trái 

ngược nhau của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp.) 

 Trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn khi lần lượt kí với Pháp những Hiệp 

ước: Nhâm Tuất (5-6-1862); Giáp Tuất (15-3-1874); Hăc-măng (25-8-1883); 

Pa-tơ-nốt (6-6-1884). 

 Nhận xét phong chung về phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỳ XIX. 

Chủ đề 2: Xã hội Việt Nam từ 1897 đến 1918. 

 Mục đích, kế hoạch, nội dung và cách tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam: Vơ vét sức người, sức của của nhân 

dân Đông Dương … 

 Chính sách kinh tế 

+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền. 
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+ Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ than, kim loại. Ngoài ra Pháp đầu tư 

vào một số ngành khai thác như xi măng, gạch, ngói, điện, chế biến gỗ. 

+ Giao thông vận tải : tăng cường xây dựng khá hoàn chỉnh để bóc lột kinh 

tế, phục vụ mục đích quân sự. 

 + Thương nghiệp: độc chiếm th ị trường VN. Đánh thuế nặng vào hàng các 

nước khác nhập vào VN . Đề ra các thuế mớ i, đánh thuế nặng nhất là thuế muối , 

rượu, thuốc phiện… 

Mục đích: Nhằm vơ vét triệt để sức người, sức của nhân dân Đông Dương  

 Chính sách văn hóa - giáo dục 

+ Đến 1919 Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến. 

+ Về sau, Pháp bắt đầu mở trường học mới nhằm đào tạo người bản xứ phục 

vụ công việc cai trị, Pháp mở một số cơ sở y tế, văn hóa. 

- Hai xu hướng cứu nước chính: bạo động và cải cách gắn liền với một số nhà 

yêu nước tiêu biểu.  

- Nguyễn Ái Quốc và những hoạt động đầu tiên trên con đường cứu nước của 

Người: Sự khác nhau trong suy nghĩ và hoạt động cứu nước giữa Phan Bội 

Châu, Phan Châu Trinh … và Nguyễn Ái Quốc. 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Bằng những kiến thức đã học từ 1858 đến 1884 em hãy chứng minh 

triều đình nhà Nguyễn đi từ đầu hàng thực dân Pháp từng bước đến đầu hàng 

hoàn toàn. 

Câu 2: Trình bày chính sách khai thác kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam 

trong cuối XIX đầu XX? Qua đó, em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu 

thế kỉ XX? 

Câu 3: Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có đúng là để “khai hóa văn 

minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao? 

Câu 4: Vì sao Phan Bội Châu lại chủ trương bạo động vũ trang và muốn dựa 

vào Nhật Bản để giành độc lập? 

Câu 5: So sánh hai xu hướng cứu nước của hai nhà cách mạng Phan Bội Châu 

và Phan Châu Trinh 

Câu 6: Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau khi ra đi tìm đường 

cứu nước từ 1911 đến 1920?  

Câu 7: Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của 

Người có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đây?    

Câu 8: Hãy viết một đoạn văn (không qúa 100 từ) nói lên những hiểu biết của 

em về Nguyễn Tất Thành. Theo em, những hoạt động của  Nguyễn Tất Thành 

(giai đoạn 1911-1917) có ý nghĩa gì? 

 


