LỊCH SỬ 9
BÀI MỚI TUẦN 9-12
Ghi chú:
- 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
Thứ
ngày
Tuần 28 (9) – Tiết 36BÀI 27 :( tiếp theo)

tháng

năm

III/ HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƢƠNG (
năm1954 ):
- Ngày 21/7/1954 Hiệp định Giơ-Ne-Vơ đƣợc kí kết:
Nội dung:
Các nƣớc tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và
toàn vẹn lãnh thổ
Ngƣng bắn, lập lại hoà bình ở Đông Dương
Ở Việt Nam
Vĩ tuyến 17 tạm thời chia hai miền
 Năm 1956 sẽ bầu cử thống nhất lại
-Ý nghĩa:
Chấm dứt cuộc xâm lƣợc của Pháp và can thiệp Mĩ
Là văn bản mang tính pháp lý quốc tế,công nhận các quyền của dân tộc
Buộc Pháp phải rút hết quân về nƣớc Giải phóng hoàn toàn miền Bắc
IV/ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG
CHIẾN CHỐNG PHÁP ( 1945-1954 )
1/ Ý nghĩa lịch sử :
- Chấm dứt sự thống trị của Pháp ở Việt Nam
- Miền Bắc.đƣợc giải phóng là cơ sở để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc .
- Góp phần làm tan rã thuộc địa đế quốc và cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc thế
giới
2/ Nguyên nhân thắng lợi :
- Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch HCM
- Sự lớn mạnh của chính quyền, Mặt trậndân tộc, quân đội và hậu phƣơng vững chắc
- Liên minh Đông Dương và ủng hộ quốc tế

Bài tập về nhà
1.Lập niên biểu các sự kiện tương ứng với các mốc thời gian
Thời gian
2-9-1945
19-12-1946
1947
1950

Sự kiện

1

1954
7-1954
2.Trong các nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, nguyên
nhânnào quan trọng nhất?V sao ?
Thứ
ngày
tháng
năm
TIẾT 37 KIỂM TRA

CHƢƠNG VI: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 29 (10) – Tiết 38
BÀI 28: XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC
MĨVÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)
I. TÌNH HÌNH NƢỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG
DƢƠNG:
- Miền Bắc đƣợc hoàn toàn giải phóng
- Miền Nam là thuộc địa kiểu mới của Mỹ
- Bầu cử thống nhất đất nƣớc chƣa tiến hành
II. MIỀN BẮC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (giảm tải)
III.MIỀN NAM CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ–DIỆM,TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI (1954 –
1960):
1. Chống chế độ Mĩ – Diệm năm 1954-1959
- Mục tiêuĐòi thi hành Hiệp định Giơ ne vơ
Giữ gìn lực lƣợng cách mạng
-Tiêu biểuPhong trào hòa bình ở Sài gòn
Chống tố cộng, diệt cộng...
2/ Phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)
+ Nguyên nhân: -1957-1959 Mĩ – Diệm tăng cƣờng khủng bố đàn áp
- Hội nghị lần thứ 15 (1959) xác định CM miền Nam phải kết hợp
đấu tranh chính trị với vũ trang để giành chính quyền .
+ Diễn biến:-Từ những cuộc nổi dậy lẻ tẻ nhƣ: Tháng 2/1959 Bác Ái (Ninh Thuận),
tháng 8/1959 ở Trà Bồng (Quảng Ngãi) dẫn đến phong trào Đồng Khởi khắp Miền
Nam
-Tiêu biểu: Ngày 17/1/1960 nhân dân Mỏ Cày (Bến Tre) đã đồng loạt nổi dậy
Làm tan rã chính quyền địch, thành lập Ủy ban nhân dân tự quản
Sau đó, phong trào lan khắp Nam bộ, Trung bộ và TâyNguyên
+ Kết quả: Phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch, thành lập ủy ban nhân dân tự
quản, thành lập lực lƣợng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo.
+ Ý nghĩa:
- Làm lung lay chế độ Mỹ -Diệm
- Cách mạng chuyển sang thế tiến công
- Từ đó, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời
(ngày 20/12/1960)

Bài tập về nhà
2

1. Đồng Khởi là gì? V sao ta gọi ến Tre là quê hương “ Đồng Khởi”
2.Chúng ta nên làm g để bảo tồn và phát triển di tích lịch sử Bến Tre?
Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 29 (10) – Tiết 39
BÀI 28:( tiếp theo)
IV/ MIỀN BẮC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ THUẬT CỦA CNXH (19611965)
Để thực hiện nhiệm vụ chung là thống nhất đất nước, M phải làm g MN phải làm
gì?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 30 (11) – Tiết 40
BÀI 28:( tiếp theo)
V/ MIỀN NAM CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ
(1961 – 1965)
1/ Mĩ thực hiện Chiến tranh đặc biệt:
-Thất bại ở miền Nam vì phong trào Đồngkhởi nên Mỹ tiến hành chiến tranh đặc
biệt; .là một chiến lƣợc chiến tranh xâm lƣợc thực dân mới của Mỹ
2/ Ta chống “Chiến trah đặc biệt” của Mĩ:
? Lập bảng niên đại các sự kiện trong cuộc chống chtranh đặc biệt của Mĩ (1961–
1965)?
THỜI GIAN
SỰ KIỆN
1962
2/1/1963
8/5/1963
11/6/1963
16/6/1963
1/11/1963
1964-1965
Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 30 (11) – tiết 41
BÀI 29: CẢ NƢỚC TRỰC TIẾP CHỐNG MĨ CỨU NƢỚC (1965–1973)
I/ CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ
(1965-1968):
1/ Mỹ thực hiện chiến tranh cục bộ
-Do “Chiến tranh đặc biệt” bị thất bại nênMỹ chuyển sang“Chiến tranh cục bộ”
Tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài gòn
-Dựa vào ƣu thế quân sự, Mỹ đã:
Tổ chức hành quân tìm diệtvào Vạn Tƣờng (Quảng Ngãi)
Mở hai đợt phản công mùa khô năm 1965-1967 và năm 1966-1967 bằng các cuộc
hành quân “tìm diệt” và “bình định”.
2/ Miền Nam chống “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ
? Lập bảng niên đại các sự kiện trong cuộc chống “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ
3/Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968): (Đọc thêm)
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Thứ
ngày
Tuần 31(12) – Tiết 42BÀI 29:( tiếp theo)

tháng

năm

II/ MIỀN BẮC CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ
(1965-1968):
1/ Mĩ thực hiện chiến tranh phá hoại
Đọc sgk trả lời các câu hỏi sau:
? Mĩ đưa chiến tranh ra Miền ắc nhằm mục đích g
Hậu phương miền ắc và tiền tuyến miền Nam có quan hệ như thế nào trong sự
nghiệp chống Mĩ cứu nước
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 31(12) – Tiết 43
BÀI 29:( tiếp theo)
III/ CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƢỢC” VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH ” VÀ
“ ĐÔNG DƢƠNG HOÁ CHIẾN TRANH ” CỦA MĨ (1969-1973)
1/ Mỹ thực hiện Viêt Nam hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh
-Do chiến tranh ………………bị thất bại nêntừ năm 1969 Mỹchuyển sang Việt Nam
hóa chiến tranh
-Sau đó, mở rộng chiến tranh ra toàn ĐôngDƣơng là Đông Dƣơng hóa chiến tranh
-Lực lƣợng chính là quân ……………………….., kết hợpvới hỏa lực Mỹ và do cố
vấn Mỹ chỉ huy.
-Quân đội Sài Gòn đƣợc sử dụng trong các cuộc hành quân xâm lƣợc Cam- pu- chia
(năm 1970), Lào (năm 1971), nhằm thực hiện âm mƣu “Dùng ngƣời Đông Dƣơng
đánh ngƣời Đông Dƣơng” của Mỹ.
2/ Ta chống chiến lƣợc “ Việt Nam hoá chiến tranh ” và “ Đông Dƣơng hoá chiến
tranh ” của Mĩ
? Lập bảng niên đại các sự kiện trong cuộc chống chiến lược “ Việt Nam hoá chiến
tranh ” và “ Đông Dương hoá chiến tranh ” của Mĩ
THỜI GIAN

SỰ KIỆN

3/ Ta mở cuộc tiến công chiến lƣợc 1972:
-Cuộc tiến công chiến lƣợc 1972 hƣớng tiến công chủ yếu là Quảng Trị, Tây Nguyên
và Đông Nam Bộ. Đến tháng 6/1972 ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của
địch là QuảngTrị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giải phóng nhân dân và đất đai
Ý nghĩa - Đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lƣợc “VN hóa chiến tranh” của Mỹ
- Buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bại của chiến lƣợc “VN hóa chiến tranh”

Bài tập về nhà
? Điểm giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “ chiến tranh cục bộ”, “ chiến tranh
đặc biệt”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ?
+ Giống nhau :

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………
+ Khác nhau
Chiến tranh đặc biệt

Chiến tranh cục bộ

Thời
gian
Quy
mô
Lực
lƣợng
Thủ
đoạn
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Việt Nam hóa chiến
tranh

