CHỦ ĐỀ VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ

1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ?
- Năm 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân( Huế) làm
kinh đô.
- Năm 1806 lên ngôi hoàng đế, nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố.
-Năm 1815 nhà Nguyễn ban hành lậu Gia Long.
- Năm 1931 chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
-Quân đội: nhiều binh chủng, xây dựng thành trì vững chắc
-> Quan tâm và củng cố quân đội.
- Đối ngoại: thần phục nhà Thanh.
2. Kinh tế dưới triều Nguyễn ?
a. Nông nghiệp:
- Chú trọng khai hoang
- Lập ấp, đồn điền
- Đê điều không được quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến
b. Thủ công nghiệp:
- Thợ thủ công có điều kiện phát triển nhưng không bị kìm hãm.
c. Thương nghiệp:
- Nội thương: Buôn bán phát triển
- Ngoại thương: Hạn chế buôn bán với người phương tây
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II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?
- Đời sống nhân dân ( nhất là nông dân) cực khổ
-> Họ vùng dậy đấu tranh
2. Sơ dồ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu XIX
Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn hoạt động Ý nghĩa

Phan Ba Vành

Năm 1821-1827

Trà Lũ(Nam Định)

Góp phần làm

Nông Văn Vân

Năm 1833-1835

Miền núi phía Bắc

Lê Văn Khôi

Năm 1833-1835

Nam Kì

Cao Bá Quát

Năm 1854-1856

Hà Nội

lung lay triều
đình nhà
Nguyễn.

Nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX
Nguyên nhân:

Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực vì địa
chủ chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng, tô thuế phu
dịch nặng nề. Nạn đói, dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

Mục tiêu:

Chống lại phong kiến nhà Nguyễn.

Lực lượng tham gia:

Nhiều tầng lớp nhân dân.

Quy mô:

Rộng khắp cả nước, từ bắc chí nam, từ miền ngược đến
miền xuôi.

Tên cuộc k/ địa điểm
Thành phần
n
lãnh đạo
Nông Văn Miền núi Việt Thổ tù Bảo
Vân
Bắc
Lạc
1833-1835

Lê
Văn
Khôi
Gia Định
1833-1835
Cao
Bá
Quát
1854-1856

Hà Nội

Binh lính

Nguyên nhân
Bất bình với chính
sách dân tộc của
nhà Nguyễn

Sự bất bình của
nhân dân Gia Định
đối
với
triều
Nguyễn
Là một Nhà Bất bình với chế độ
nhoyêu nước
cai trị, thương xót
sự đói khổ của nhân
dân. căn ghét triều
nguyễn

Kết quả -ý
nghĩa
Tiêu biểu cho
tinh thần đấu
tranh của đồng
bào miền núi
phía Bắc chống
lại chính sách
dân tộc của
triều Nguyễn.
Cuộc
khởi
nghĩa bị đàn áp

đánh dấu sự
chấm dứt một
giai đoạn k/n
của nông dân
miền xuôi

