A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
BÀI 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

B. BÀI MỚI TUẦN 9-12:
CHỦ ĐỀ : XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
Ở VIỆT NAM (1897-1914):
1. Tổ chức bộ máy Nhà nước:
- Năm 1899, Pháp lập Liên bang Đông Dương, đứng đầu là Toàn quyền Pháp.
- Việt Nam bị chia thành 3 xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.
- Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh, đứng đầu là người Pháp.
- Dưới là phủ, huyện, châu, xã.
 Chính quyền từ trung ương đến cơ sở do Pháp chi phối.
2. Chính sách kinh tế:
a. Nông nghiệp

b. Công nghiệp

- Đẩy mạnh cướp - Tập trung khai ruộng đất.

thác than, kim loại.

- Phương thức bóc

d. Thương nghiệp

c. Giao thông
Xây

dựng

hệ - Nắm độc quyền

thống đường giao về ngoại thương,
thông vận tải

lột: phát canh thu

tăng thêm các loại
thuế.

tô.
→ Mục tiêu: vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương
3. Chính sách văn hóa, giáo dục:
- Duy trì hệ thống giáo dục thời phong kiến, có thêm môn tiếng Pháp.
- Hệ thống giáo dục gồm 3 bậc: Ấu học, Tiểu học, Trung học.
- Mở thêm trường học cùng một số cơ sở văn hóa, y tế..

II.PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỒNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX-1918
1.Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất
Phong trào

Lãnh đạo

Mục đích

1

Xu hướng đấu tranh

Đông Du
(1905-1909)
Đông Kinh
nghĩa thục
(1907)

Đào tạo cán bộ,
- Phan Bội Châu

chuẩn
Vận

- Lương Văn Can

chống thuế ở

động

cải

cách văn hóa, xã Cải cách

- Nguyễn Quyền

hội theo tư sản.
- Nâng cao dân

động

phong trào

bạo Bạo động

động vũ trang.

Cuộc vận

Duy Tân và

bị

trí;
- Phan Châu Trinh
- Huỳnh Thúc Kháng

Đấu

-

tranh Cải cách kết hợp với bạo

chống sưu cao, động
thuế nặng.

Trung Kì
(1908)
2. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước:
- Sinh ngày 19/05/1890 ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.
- Năm 1911, tại cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp cho tàu buôn Pháp
để có cơ hội ra nước ngoài.
- Động cơ: muốn cứu nước, cứu dân nên sang phương Tây. Sau 6 năm, Người trở lại
Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân. Tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng
tháng Mười Nga nên tư tưởng có những biến chuyển.
 Là cơ sở để xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
----- HẾT -----
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