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Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 
1858 đến trước năm 1873) 

1. Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược. 
2. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta trong hai giai đoạn: 1858 - 

1862 và 1863 - 1873. 
3. Tinh thần chống Pháp của triều Nguyễn  

(Giảm tải: I.2). 
 
Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 
năm 1873 đến năm 1884. Nhà nguyễn đầu hàng. 

1. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì trong hai lần bị Pháp đánh chiếm 1873-1874 
và 1882-1836. 

2. Tinh thần chống Pháp của quan quân triều đình nhà Nguyễn; nguyên nhân 
và trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực 
dân Pháp (từ không tất yếu trở thành tất yếu)  

(Giảm tải I.1, III.1). 
 
Bài 21: Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối 
TK XX. 

1. Về phong trào Cần Vương: hoàn cảnh bùng nổ, các giai đoạn phát triển, 
nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử. 

2. Thời gian, lãnh đạo, địa bàn hoạt động, chiến thuật. Đặc điểm nổi bật khởi 
nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Hương Khê. 

(Giảm tải II.2) 
 
Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân 
Pháp. 

Tên, địa vị xã hội - xuất thân, thái độ cách mạng của các giai cấp, tầng lớp. 
 
 
Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu TK XX đến 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) 

1. Hoàn cảnh nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới ở nước ta vào đầu thế kỉ 
XX theo con đường dân chủ tư sản. 

2. Chủ trương cứu nước, hoạt động tiêu biểu của Phan Bội Châu và Phan 
Châu Trinh. 

(Giảm tải mục 3). 


