ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN 1918
I/ Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của
nhân dân ta từ 1858 đến 1884:
Thời gian
1/9/1858

2/1859
2/1862

6/1867
20/11/1873
18/8/1883

Quá trình xâm lược của
thực dân pháp
Thực dân Pháp đánh chiếm
bán đảo Sơn Trà mở màng
cuộc xâm lược VN.
Quân Pháp phải kéo vào Gia
Định
Pháp tăng quân, chiếm đóng
Gia Định, Định Tường,
Biên Hòa, Vĩnh Long

Quân Pháp chiếm ba tỉnh
miền Tây.
Pháp nổ súng đánh thành Hà
Nội.
Pháp đánh Huế

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta
Quân ta dưới sự lãnh đạo của triều đình
đã chống trả quyết liệt.
Quân và dân ta chặn địch ở đây.
Quân đội triều đình chống đỡ không
nổi. Cuối cùng, với chủ trương thỏa
hiệp, triều đình ký Hiệp ước Nhâm
Tuất (05/06/1862), nhượng cho Pháp 3
tỉnh miền Đông Nam Kì. Nhân dân độc
lập kháng chiến.
Triều đình bất lực. Nhân dân 6 tỉnh
Nam Kì nổi lên khởi nghĩa khắp nơi.
Quân triều đình thất bại. Nhân dân tiếp
tục kháng chiến chống Pháp.
Triều đình đầu hàng, ký Hiệp ước Hắcmăng, rồi Pa-tơ-nôt (6/6/1884), công
nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc kì và
Trung kì. Phong trào kháng chiến của
nhân dân không chấm dứt.

II/ Những sự kiện tiêu biểu của phong trào Cần Vương (1885 – 1896):
Niên đại
5/7/1885
13/7/1885
1886 – 1887
1883 – 1892
1885 - 1895
11/1888
1889 – 1896

Các sự kiện chính
Cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế.
Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương.
Khởi nghĩa Ba Đình
Khởi nghĩa Bãi Sậy
Khởi nghĩa Hương Khê
Vua Hàm Nghi bị bắt
Phong trào vẫn tiếp tục với qui mô và trình độ tổ chức cao hơn

III. Phong trào yêu nước đầu TK XX (đến 1918):
a) Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?
Thực dân Pháp xâm lược nước ta là do:
- Chủ nghĩa tư bản phát triển cần nguyên liệu, thị trường.
- Việt Nam cũng như Đông Nam Á nói chung có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ
phong kiến đang suy yếu.
2. Nhân dân ta phải anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?
Nhân dân ta đã anh dũng chống Pháp:
- Tại Đà Nẵng: nhiều toán nghĩa quân nổi lên phối hợp với triều đình chống giặc.
- Khi Pháp đánh vào Gia Định:
+ Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Et-pê-răng (Hi vọng) của Pháp trên sông Vàm Cỏ
Đông.
+ KN do Trương Định lãnh đạo đã làm địch thất điên bát đảo.

3/ Bảng thống kê tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối TK XIX đầu TK
XX:
GIAI CẤP TẦNG
NGHỀ NGHIỆP
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỘC LẬP DÂN
LỚP
TỘC
Địa chủ phong kiến Kinh doanh ruộng đất,
Mất hết ý thức dân tộc, tay sai đế quốc.
bóc lột địa tô.
Một số địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần
yêu nước.
Nông dân
Làm ruộng
Căm thù đế quốc phong kiến, sẵn sàng
đứng lên đấu tranh vì độc lập và ấm no.
Tư sản
Kinh doanh công thương Thỏa thuận với đế quốc, một bộ phận
nghiệp
có ý thức dân tộc.
Tiểu tư sản
Làm công ăn lương,
Bấp bênh, một bộ phận có tinh thần
buôn bán nhỏ
yêu nước, chống đế quốc.
Công nhân
Bán sức lao động làm
Kiên quyết chống đế quốc, giành độc
thuê
lập dân tộc, xóa bỏ chế độ người bóc
lột người.

HẾT

