LỊCH SỬ 9
BÀI MỚI TUẦN 13,14
Ghi chú:
* Học sinh ôn những nội dung sau để kiểm tra 15 phút vào tuần thứ 2
tính từ thời điểm đi học lại.
+Bài 27: Phần I, mục 2(Phần II), Phần III, Phần IV.
* Học sinh đọc sách giáo khoa sau đó điền các từ còn thiếu vào dấu
chấm ở vở bài ghi, hôm sau trở lại học GV sẽ giảng bài.
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài ghi
BÀI 29:( tiếp theo)
IV/ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – VĂN HOÁ , CHIẾN
ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ (1969 – 1973)
1/ Miền Bắc khôi phục và phát triển
- Đẩy mạnh chăn nuôi và sản xuất lƣơg thực
- Khôi phục cơ sở công nghiệp và giao thông
2/ Miền Bắc vừa chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu
phương
-Mĩ
Ngày 16/4/1972, Mỹ chính thức cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá
hoại miền Bắc lần thứ hai.
Đỉnh cao là 12 ngày đêm tập kích ở Hà Nội và Hải Phòng (cuối tháng 12/1972)
-TaVừa chiến đấu, vừa bảo đảm sản xuất
Đánh bại cuộc tập kích 12 ngày đêm,làm nên trận “Điên Biên Phủ trên không”,buộc
Mỹ phải kí Hiệp định Pari (tháng 1/1973)
V/ HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM:
- Ngày 17/1/1973 Hiệp định Pari đƣợc ký kết.
Nội dung:
Hoa kỳ và các nƣớc cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền,thốngnhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Việt Nam
Hai bênngƣng bắn tại chỗ,rút hết quân độicủa mình và đồng minh ,Mỹ không phá
hoạimiền Bắc, không can thiệp vào nội bộ miền Nam
Miền Nam.tự quyết định chế độ chính trịcủa mình thông qua tổng tuyển cử tự do.
Ý nghĩa
Mỹ phảiCông nhận các quyền của dân tộc
Mỹ rút quân là ta có điều kiện thuận lợi để giải phóng miền Nam
Tuần 32 (13) tiết 45
BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT
NƯỚC(1973–1975)
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III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ
QUỐC:
1/ Chủ trương giải phóng miền Nam:
-Giải phóng trong hai năm 1975 và 1976
-Nếu có thời cơ thì lập tức giải phóng trong năm 1975 để đỡ thiệt hại về ngƣời và của cho
nhân dân.
2/ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:Được tiến hành qua 3 chiến dịch lớn:
a/ Chiến dịch Tây Nguyên(4/324/3/75)
- DoTây Nguyên là địa bàn hết sức quan trọng, cả ta và địch đều cố giữ
Quân địch ở đây yếu vì chúng đã đoán sai hƣớng tấn công của ta
- Nên ta quyết định chọn Tây Nguyên để mở đầu cuộc tiến công và nổi dậy
Ngày 10/3/1975 ta tiến công Tây Nguyên và đã giành đƣợc thắng lợi
Địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột nhƣng thất bại, bỏ Tây Nguyên, rút về
giữ vùng duyên hải miền trung
Ngày 24/3/75 ta giải phóng toàn bộ vùng Tây Nguyên rộng lớn
Ý nghĩa: Chiến thắng Tây Nguyên đã mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của ngụy quân,
ngụy quyền.
b/Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21/329/3)
Khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn, nhận thấy sức chống cự của địch rất yếu,
nên ta quyết định tiến hành chiến dịch Huế-Đà Nẵng
- Ngày21/3ta tiến công và bao vây, Ngày26/3giải phóng Huế và tỉnh Thừa Thiên
- C ng lúc, ta giải phóng Quảng Ngãi, uy hiếp Đà Nẵng từ 2 phía Bắc-Nam
- Ngày 29/3 ta giải phóng đƣợc Đà Nẵng ,sau đó ta giải phóng các tỉnh miền Trung
còn lại
Ý nghĩa: Chiến thắng Huế - Đà Nẵng gây nên tâm lí tuyệt vọng trong ngụy quyền, đƣa
cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta tiến lên một bƣớc mới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 33 (14) tiết 46BÀI 30:( tiếp theo)
III/ GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ
QUỐC:
2/ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 :
a/ Chiến dịch Tây Nguyên( từ ngày 4/324/3/75)
b/Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (tứ ngày 21/329/3)
c/Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26/4 30/4)
-Ngày 14/4/1975 chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định đƣợc mang tên chiến dịch
Hồ Chí Minh
-Trƣớc đó ta giải phóng Phan Rang và Xuân Lộc
-17giờ ngày26/4 chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, 5 cánh quân vào Sài G n đánh các
cơ quan đầu não
-10g45 ngày 30/4 ta chiếm Dinh độc lập, chính quyền Sài G n đầu hàng ,chiến dịch
Hồ Chí Minh toàn thắng
Ý nghĩa: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho
quân dân ta giải phóng hoàn toàn các tỉnh còn lại ở Nam Bộ.
-Đến ngày 2/5/1975 tỉnh cuối cùng ở miền Nam đƣợc giải phóng là Châu Đốc
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IV/ Ý NGHĨA LỊCH SỬ , NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG
CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƢỚC ( 1954 – 1975 ) :
1/ Ý nghĩa lịch sử
- Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nƣớc
- Mở ra kỉ nguyên độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội
- Tác động đến tình hình Mỹ và thế giới
- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới
2/ Nguyên nhân thắng lợi :
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và CT Hồ Chí Minh
- Nhân dân yêu nƣớc, cần c và dũng cảm
- Hậu phƣơng miền Bắc luôn lớn mạnh
- Đoàn kết Đông Dƣơng.và quốc tế ủng hộ
CHƢƠNG VII: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 33(14) – tiết 47
BÀI 31 : VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN
NĂM 1975
I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC – NAM SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975
- Miền BắcĐã bƣớc đầu xây dựng XHCN
Bị chiến tranh tàn phá nặng nề
- Miền NamĐã đƣợc hoàn toàn giải phóng
Kinh tế tƣ bản khá phát triển
C n di hại của chế độ cũ
- Kinh tế hai miền c n lạc hậu, sản xuất nhỏ
II. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC VỀ MẶT NHÀ NƢỚC(1975-1976)
- Ngày 25/4/1976 bầu Quốc Hội trong cả nƣớc
- Tháng 7/1976 Quốc Hội thống nhất đã quyết định:
Tên nƣớc, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca
Thủ đô Hà Nội, Sài g n là thành phố Hồ Chí Minh
- Những việc làm trên có ý nghĩa:
Đã thống nhất đất nƣớc về mặt nhà nƣớc
Tạo điều kiện để xây dựng, bảo vệ tổ quốc và ngoại giao với các nƣớc khác
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