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1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
NỘI DUNG
GHI CHÚ
Tên bài học/ chủ đề
Bài 2. ẤN ĐỘ
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và 1. Tình hình kinh tế, xã hội ẤĐ nửa sau thế kỉ XIX:
thực hiện các yêu cầu.
- Dựa vào các kênh hình và chữ trong SGK, đọc và xác
định đặc trưng cụ thể ở Ấn Độ về:
+ Kinh tế nổi bật là….
+ Chính trị nổi bật là ….
2. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
Đọc thêm
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885-1908)
Đọc SGK tìm từ khóa thông qua các gợi ý sau đây:
- Xác định được thời gian hình thành Đảng Quốc đại.
- Cơ chế hoạt động của Đảng.
- Trình bày được nguyên nhân và diển biến của phong
trào dân tộc ở Ấn Độ.
- Kết quả của phong trào đấu tranh.
Nhận xét chung về phong trào, phong trào để lại dấu ấn
như thế nào cho sự nhiệp giải phóng dân tộc.
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh Nhận biết
Lập bảng diễn biến các sự kiện thời gian
giá quá trình tự học.
Thời gian
Sự kiện

Thông hiểu
Câu 1: Vì sao Anh lại áp dụng chính sách chia để trị
trên toàn đất nước Ấn Độ.
Câu 2: Cho biết ý nghĩa của phong trào đấu tranh của
nhân dân Ấn Độ.

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP
Bài 2: ẤN ĐỘ
1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX:
- Giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.
- Về KT: Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của Anh, phải cung cấp ngày
càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.
- Về CT, XH: Chính phủ Anh cai trị trực tiếp Ấn Độ, thực hiện nhiều chính sách để
củng cố ách thống trị của mình như: chia để trị, khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc,
tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội…
2. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
Đọc thêm
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885-1908)
- Giữa TK XIX, phong trào đấu tranh của nhân dân, công nhân đã thức tỉnh ý thức
dân tộc của g/c TS và tầng lớp tri thức AĐ. Họ đòi tự do phát triển kinh tế và tham
gia chính quyền.
- Năm 1885, Đảng Quốc đại được thành lập đứng đầu là giai cấp tư sản.
- Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại phân hóa thành 2 phái: phái ôn hoà chủ
trương thoả hiệp, phái cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu có thía độ kiên quyết chống Anh.

- Năm 1905, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống đạo luật chia cắt Ben-gan.
- Tháng 6/1908,thực dân Anh bắt giam Tilăc, kết án 6 năm tù. Vụ án Ti-lắc đã thổi
bùng lên đợt đấu tranh mới.
- Tháng 7/1908, công nhân Bom-bay nổi dậy tổng bãi công  đỉnh cao của phong
trào đấu tranh.
* Ý nghĩa:
- Đây là cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên của giai cấp vô sản Ấn Độ.
- Là đỉnh cao của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ những năm đầu thế kỉ XX.
 Cao trào cách mạng 1905 - 1908 mang đậm ý thức dân tộc, đánh dấu sự thức
tỉnh của nhân dân Ấn Độ.
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