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TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Tên bài học/ chủ đề
Hoạt động 1: Đọc tài liệu
và thực hiện các yêu cầu.

Bài 5: CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH
1. Châu phi
Đọc phần dẫn đầu bài đề nắm khái quát về Châu Phi cũng
như khu vực Mỹ Latinh
Bổ sung vào những chỗ trống trong bảng sau:
Pháp

Chiếm các nước…

Anh

Chiếm các nước…

Đức
Bỉ

Trả lời câu hỏi vì sao các nước Châu Phi nổi lên chống
chính quyển thực dân?
Tô đậm hoặc gạch chân những cuộc đấu tranh nổi lên đi
kèm kết quả của nó.
2. Khu vực Mỹ Latinh
Hs chia thành 2 mục nhỏ
a. Quá trình chống CNTD
Bối cảnh ở Châu Phi.
Các cuộc đấu tranh tiêu biểu – kết quả
b. Chính sách bành trường của Mỹ

Nêu được các chính sách mỹ đưa ra để ca thiệp vào khu
vực Mỹ Latinh
Hiều được các loại hình chính sách Mỹ sử dụng

ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC
Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH
cuối TK XIX đầu TK XX
I Châu Phi
a. Quá trình xâm lược
- Cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.
+ Anh chiếm: Ai Cập, Nam Phi, Nê-gê-ri-a, Bờ biển vàng...
+ Pháp chiếm: Tây Phi, Xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca,...
+ Đức chiếm: Camơrun, Tây Nam Phi…
+ Bỉ chiếm Công-gô.
- Đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các nước phương Tây ở châu Phi cơ
bản hoàn thành.
b. Phong trào đấu tranh
- Nguyên nhân: ách nô dịch tàn bạo của thực dân phương Tây => mâu thuẫn giữa
nhân dân châu Phi và các nước thực dân xâm lược ngày càng sâu sắc.
- Các cuộc đấu tranh tiêu biểu:
+ Khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe ở An-giê-ri (1830 - 1847).
+ Khởi nghĩa của Mu-ha-mét Át-mét ở Xu Đăng (1882 – 1898).

+ Phong trào “Ai Cập trẻ” do đại tá A-mét A-ra-bi lãnh đạo (1879-1882).
- Kết quả: hầu hết thất bại (trừ E-ti-ô-pi-a và Li-bê-ri-a).
- Nguyên nhân thất bại: trình độ tổ chức thấp, trình độ chênh lệch.
II Khu vực Mỹ Latinh
a. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
Nguyên nhân:
- Ách thống trị hà khắc, phản động và tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đã khiến cho
đời sống của nhân dân Mĩ latinh ngày càng cơ cực => nhiều phong trào đấu tranh đã
diễn ra.
+ Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti (1791 – 1804).
+ Những năm đầu của thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh
phát triển mạnh, đưa tới sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập: Áchentina (1816),
Mêhicô (1821), Côlômbia (1830),...
→ Đầu thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Mĩ Latinh thoát khỏi ách thống trị của chủ
nghĩa thực dân.
b. Chính sách bành trướng của Mĩ ở Mĩ Latinh
- Mục đích: Biến Mĩ Latinh trở thành “sân sau” của Mĩ.
- Thủ đoạn bành trướng:
+ Đưa ra “Học thuyết Mơnrô” – “Châu Mĩ của người châu Mĩ” (1823)
+ Thực hiện Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng Đôla”.
+ Sử dụng sức mạnh quân sự để xâm chiếm đất đai:
⇒ Nhân dân Mĩ Latinh tiếp tục phải đấu tranh chống chính sách bành trướng của
Mĩ.
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