LỊCH SỬ 9
BÀI MỚI TUẦN 5-8:
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

tháng

năm

Tuần 24 (5) – Tiết 28
BÀI 23:TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
VÀ SỰ THÀNH LẬP NƢỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
I/ LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƢỢC BAN BỐ:
- Ở châu Âu:Phát xít Nhật bị đánh bại.
- Ở châu Á:Tháng 8-1945Phát xít Nhật.đầu hàng Đồng minh không điều kiện
Trong nước:
- Quân Pháp hoang mang, dao động cực độ,.
- Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc đƣợc thành lập và ra Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân
nổi dậy.
- Từ ngày 14- 15/8/1945 Đảng họp ở Tân Trào(Tuyên Quang) đã quyết định:
Khởi nghĩa trƣớc khi quân Đồng Minh vào
Lập Ủy ban khởi nghĩa, ra quân lệnh số 1
- Ngày 16/8 Đại hội quốc dân tán thành quyết địnhkhởi nghĩa và lập ra Uỷ ban giải
phóng.Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi thƣ kêu gọi toàn dân khởi nghĩa
II/ GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƢỚC
-Từ ngày 14 đến ngày 18/8 thắng lợi sớm nhất ở Bắc Giang, Hải Dƣơng, Hà Tĩnh và
Quảng Nam
-Hà Nội: ngày 19/8 mitting khởi nghĩa thắng lợi
-Thắng lợi ở Huế (ngày 23/8.), Sài gòn (ngày 25/8)
-Đến ngày 28/8 cách mạng thắng lợi trog cả nƣớc
-Ngày 2/9 Hồ chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập, nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra
đời
III/ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CM THÁNG
TÁM :
-Ý nghĩaXóa bỏ thực dân phong kiến, mởra thời kì độc lập tự do
Cổ vũ các thuộc địa đấu tranh,góp phần củng cố hoà bình ở khu vực Đông Nam Á
nói riêng, trên toàn thế giới nói chung.
-Thắng lợi doNhân dân có lòng yêu nƣớc
Đảng và Mặt trận Việt Minh lãnh đạo
Thế chiến thứ II tạo ra thời cơ

Bài tập về nhà
? Trong các nguyên nhân dẫn đến thành công của CM tháng Tám, nguyên nhân nào là
quan trọng nhất?vì sao?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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? So sánh phong trào CM1930-1931 , 1936-1939,1939-1945
1930-1931

1936-1939

1939-1945

Kẻ thù
Khẩu hiệu

Mặt trận
Hình thứcphương
pháp
Lực lượng
tham gia
CHƢƠNG IV:VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1945 - 1946)
Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 24 (5) – tiết 29
BÀI 24 :CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
I/ TÌNH HÌNH NƢỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM:
- Ngoại xâm và nội phản đe dọa độc lập:
Quân Tƣởng Giới Thạch vào miền Bắc
Quân Anh và Pháp vào miền Nam
Tay sai trong nƣớc nổi dậy chống phá
- Nạn đói, thiên tai và tài chính trống rỗng
- Nạn dốt và các tệ nạn xã hội khác
* Nước ta đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.
II/ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI:
-Ngày 6/1, nhân dân đi bầu Quốc hội khoá I với hơn 90% cử tri đi bầu.
-Cơ quan quyền lực cao nhất.nƣớc đƣợc bầu, quyền làm chủ của nhân dân đƣợc phát
huy.
III. GIẢI QUYẾT NẠN ĐÓI, NẠN DỐT VÀ TÀI CHÍNH
-Diệt đói :Phong trào hũ gạo cứu đói, ngàyđồng tâm, tăng gia sản xuất…
Nạn đói đã đƣợc đẩy lùi
-Diệt dốt :Tháng 9/1945 Bình dân học vụ ra đời
Toàn dân tham gia xoá mù chữ
-Tài chính: Quỹ độc lập, tuần lễ vàng...
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 Tháng 1/1946 .phát hành tiền Việt Nam.

Bài tập về nhà
? Vì sao nói nước ta sau CMT8 ở vào tình thế như “ Ngàn cân treo trên sợi tóc ” ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 25 (6) – Tiết 30
BÀI 24 :( tiếp theo)
III. NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƢỢC
-Pháp Đêm 22 rạng sáng ngày 23/9 đánh chiếm Sài Gòn mở đầu cuộc xâm lƣợc nƣớc
ta lần 2
-TaMiền Nam anh dũng chống lại
Miền Bắc tích cực chi viện cho miền Nam chiến đấu
IV. ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN TƢỞNG VÀ BỌN PHẢN CÁCH MẠNG:
-Hoà hoãn để hạn chế sự phá hoại .
Nhƣờng một số chức vụ cho tay sai...
Cung cấp lƣơng thực cho quân Tưởng
-Trừng trị các nhóm chống đối cách mạng
V. HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ (ngày 6/3/1946) VÀ TẠM ƢỚC VIỆT PHÁP
(ngày14/9/1946):
- Do
Pháp muốn chiếm luôn miền Bắc
Hiệp ƣớc Hoa - Pháp đƣợc kí kết.
- Nên ta chủ động đàm phán với Pháp để :
Đƣa một kẻ thù là quân Tƣởng về nƣớc
Có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài
- Kết quả
 Ngày 6/3/1946 kí Hiệp định Sơ bộ.
Nội dung:
+ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân
đội và tài chính riêng.
+ Quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tƣởng và sẽ rút dần trong 5 năm.
+ Hai bên ngừng bắn, tiếp tục đàm phán.
 Ngày 14/9/1946 kí Tạm ƣớc Việt Pháp

Bài tập về nhà
? Đối sách của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với kẻ thù trước và sau ngày
6/3/1946 có gì khác nhau?
? Dựa vào đâu mà ta biết rằng cuộc kháng chiến chống Pháp sẽ bùng nổ mà không thể
tránh khỏi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------CHƢƠNG V: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 25 (6) – Tiết 31
BÀI 25 : NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN
QUỐCCHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946 – 1950 )
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I/ KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG TD PHÁP XÂM LƢỢC BÙNG NỔ
(ngày 19/12/1946)
1.Kháng chiến toàn quốc bùng nổ:
-Pháp: tuy kí Hiệp định Sơ bộ và Tạm ƣớcnhƣng vẫn xâm lƣợc Việt Nam, biểu hiện
nhƣ:
Tiến công ta ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn, nhất là ở Hà Nội.
 Ngày 18/12 gửi tối hậu thƣ cho ta
-Ta:
Từ ngày 18- 19/12/1946,Đảng họp và quyết định kháng chiếnchống Pháp
Tối ngày 19/12 Hồ Chủ tịch ra “ Lờikêu gọi toàn quốc kháng chiến”
-Hƣởng ứng lời kêu gọi, nhân dân cả nƣớc đứng lên kháng chiến.
2.Đường lối kháng chiến của ta:Toàn dân, toàn diện, trƣờng kì, tự lực cánhsinh, tranh
thủ sự ủng hộ của quốc tế
II/ CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ PHÍA BẮC VĨ TUYẾN 16:
-TạiHà NộiCuộc chiến diễn ra quyết liệt ởcác cơ quan và các khu phố
Tháng 2/1947Trung đoàn Thủ đô rút luivề căn cứ an toàn
-Tại nhiều thành phố nhƣ: Nam Định, Huế, Đà Nẵng… quân ta tiến công tiêu diệt
nhiều sinh lực địch, giam chân địch.
-Ý nghĩa:
Giam chân địch ở các đô thị
Đƣa chính phủ về căn cứ và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Bài tập về nhà
? Ta chiến đấu ở các đô thị với mục đích gì?
Thứ

ngày

tháng

năm

Tuần 26 (7) – Tiết 32
BÀI 25 :( tiếp theo)
III. CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947:
1/ Thực dân Pháp tiến công Việt Bắc:
-Mục tiêu của Pháp:
Phá tan đầu não kháng chiến
Tiêu diệt quân chủ lực của ta
Khóa chặt biên giới Việt Trung
-Kế hoạch:Ngày 7/10 Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc với hai đƣờng thuỷ bộ và
quân nhảy dù, tạo thành hai gọng kìm bao vây căn cứ Việt Bắc.
2/ Quân dân ta chiến đấu bảo vệ Việt Bắc
-Tại Bắc Kan: Bao vây, chia cắt và đánh tỉa quân dù .
-Ở hướng Đông: Phục kích quân Pháp trên đƣờng số 4 thắng lớn trên đèo Bông Lau.
-Ở hướng Tây: Phục kích đánh chặn quân thủy , thắng lớn ở (Đoan Hùng, Khe
Lau…)
-Kết quả
Quân Pháp rút khỏi Việt Bắc
Căn cứ Việt Bắc và các cơ quan của ta an toàn, quân đội ta trƣởng thành .
-Ý nghĩa:Làm thất bại âm mƣu “Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng
phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
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IV. ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN TOÀN DIỆN :
- Quân sự:Thực hiện vũ trang toàn dân,đẩy mạnh chiến tranh du kích
- Chính trị: Củng cố chính quyền các cấp
- Ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô...
- Kinh tế:Phá hoại kinh tế địch , xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự túc
-Về văn hoá, giáo dục:Thực hiện cải cách giáo dục phổ thông (7/1950).
---------------------------------------------------------------Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 26 (7) – Tiết 33
BÀI 26 : BƢỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1950 – 1953 )
I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG NĂM 1950:
1/ Hoàn cảnh lịch sử mới
-Cách mạng Trung Quốc thắng lợi, tình hình thế giới và Đông Dƣơng có lợi cho ta.
-Pháp liên tiếp bị thất bại trên chiến trƣờng, Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào chiến
tranh Đông Dƣơng.
2/ Ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc :
-Âm mưu của Pháp: Mỹ giúp Pháp thƣc hiện kế hoạch Rơ-Ve
Khóa biên giới Việt Trung và lập hànhlang Đông Tây để cô lập Việt Bắc
Chuẩn bị đánh lên Việt Bắc lần 2
-Chủ trương của ta: mở chiến dịch Biên Giới năm 1950 để :
Tiêu diệt địch và khai thông biên giới
Mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bắc
- Diễn biến: (Từ tháng 9 đến 10/1950)
Ngày 18/9 ta chiếm Đông Khê, uy hiếp Thất Khêvà Cao Bằng bị cô lập
Quân Pháp từ Cao Bằng rút về, đồng thời từ Thất khê đánh lên.Ta đánh hai cánh
quân này.
Ngày 22/10/1950Pháp rút quân khỏi đƣờng số 4
- Kết quả, ý nghĩa:
Giải phóng đƣợc một vùng biên giới
Phá thế bao vây Việt Bắc của địch
Làm kế hoạch Rơ-Ve bị phá sản
Ta giành quyền chủ động trên chiến trƣờng chính (Bắc Bộ).
II. ÂM MƢU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƢỢC ĐÔNG DƢƠNG CỦA
THỰC DÂN PHÁP :
-Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh, từng bƣớc thay chân Pháp
-Pháp thực hiện âm mƣu giành lại quyền chủ động chiến lƣợc với việc đề ra kế hoạch
Đờ Lát đờ Tát- xi- nhi (12/1950), gấp rút xây dựng lực lƣợng, bình định vùng tạm
chiếm…

Bài tập về nhà
? Vì sao ta mở chiến dịch Biên Giới thu đông 1950? Trình bày diễn biến trên bản đồ?
? Sau thất bại ở chiến dịch BG 1950, Pháp-Mỹ có âm mưu gì ở ĐD?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Thứ

ngày

tháng

năm

Tuần 27 (8) – Tiết 34
BÀI 26 :( tiếp theo)
III/ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG (tháng 2/1951):
-Họp tháng 2/1951tại Chiêm Hoá – Tuyên Quang với nội dung:
Báo cáo chính trị của Hồ Chủ Tịch
Bàn về cách mạng Việt Nam của Trƣờng Chinh
Đổi tên Đảng là Đảng Lao Động VN
Bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trƣờng Chinh làm Tổng bí thƣ.
-Ý nghĩa:
Đánh dấu sự trƣởng thành của Đảng
Thúc đẩy cuộc kháng chiến phát triển
IV/ PHÁT TRIỂN HẬU PHƢƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
-Về chính trị:Hợp nhất hai tổ chức Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Mặt trân
Liên Việt, Thành lập liên minh nhân dân Việt – Miên -Lào
-Về kinh tế:Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giảm tô thuế, củng cố tài chính và thƣơng
nghiệp...
-Về văn hoá, giáo dục:Tiếp tục cải cách văn hóa giáo dục
-Tháng 5/1952 .tổ chức Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất
(Tìm hiểu về một số anh hùng được bầu trong Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ
gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất).
V/ GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CHIẾN TRƢỜNG: (đọc
thêm)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ
ngày
tháng
năm
Tuần 27 (8) – Tiết 35
BÀI 27 :CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC KẾT THÚC ( 1953 – 1954 )
I/ KẾ HOẠCH NA-VA CỦA PHÁP – MĨ:
-Ngày 7/5/1953, Na- va đƣợc cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dƣơng và
vạch ra kế hoạch quân sự Na- va gồm 2 bƣớc:
Bước 1:Từ năm 1953-1954 phòng ngự miền Bắc, tiến công miền Trung và Nam
Đông Dƣơng
Bước 2:Thu Đông năm 1954 tiến công miền Bắc để đi đến kết thúc chiến tranh
-Pháp xin tăng thêm viện trợ, tăng thêm quân, tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ 44
tiểu đoàn.
II/ CUỘC TIẾN CÔNG ĐÔNG XUÂN 1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN
PHỦ 1954:
1/ Cuộc tiến công Đông Xuân năm 1953-1954:
-Phương hướng chiến lược của ta:Ta đánh các nơi Pháp yếu để tiêu diệt và buộc Pháp
phải chia quân ra đối phó
-Phương châm chiến lược là tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc,
đánh chắc thắng.
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- Cụ thể: Tháng 12/1953 ta đánh Tây Bắc giải phóng Lai Châu, Pháp buộc phải
điều quân tăng cƣờng cho Điện Biên Phủ
 Tháng 12/1953 Lào Việt đánh Trung Lào giải phóng Thà- Khẹt, Pháp phải tăng
cƣờng cho Xê-Nô
 Tháng 1/1954. Lào Việt đánh Thƣợng Lào giải phóng tỉnh Phong- xa- lỳ, Pháp phải
tăng quân giữ Luông Pha-bang
 Tháng 2/1954 ta đánh Tây Nguyên,ta giải phóng thị xã Kon- Tum, uy hiếp Plâycu, Pháp phải tăng quân giữ Plây-ku
- Kết quả
Quân địch bị phân tán ở núi rừng
Kế hoạch Na-Va bƣớc đầu phá sản
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (Năm 1954):
-Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dƣơng với 49
cứ điểm, 3phân khu.
-Tháng 12/1953, Bộ chính trị Trung ƣơng Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên
Phủ nhằm mục tiêu: tiêu diệt quân địch, giải phóng vùng Tây Bắc và Bắc Lào
+ Diễn biến:
-Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13/3/1954 đến ngày 7/5/1954, chia làm 3
đợt.
Đợt 1: Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
Đợt 2: Quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía Đông phân khu Trung tâm, cuộc
chiến diễn ra quyết liệt.
Đợt 3: Quân ta đồng loạt tấn công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và
phân khu Nam
+ Kết quả:
- Chiều ngày 7- 5 -1954, tƣớng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mƣu của địch đầu
hàng. - Tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ, loại khỏi vòng chiến
16.200 tên, phá hủy 62 máy bay và nhiều phƣơng tiện chiến tranh

 Một số anh hùng trong CD Điện Biên Phủ: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế
văn Đàn…

Bài tập về nhà
?Vì sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm
lược của Pháp ở Đông Dương?
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