SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
Tổ: Lịch sử
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
NỘI DUNG
Tên bài học/ chủ đề

GHI CHÚ
Bài 3. TRUNG QUỐC

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược.
thực hiện các yêu cầu.
Đọc thêm
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ
giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Dựa vào những thông tin trong sách có thể lập bảng so
sánh các phong trào tiêu biều ở TQ cuối TK XIX theo các
tiêu chí:
+ Thời gian
+ Lãnh đạo
+ Lực lượng tham gia
+ Kết quả
 Đưa ra kết luận chung về các cuộc khởi nghĩa (thắng
hay thua. Nguyên nhân thua…)
3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi
- Kết hợp tài liệu bổ trợ cùng SGK làm rõ được các vấn
đề:
+ Sự ra đời của Trung quốc đồng minh hội trong đó thấy
được vai trò của Tôn Trung Sơn.

+ Giải thích được khái niệm “Tam dân”, “bình quân địa
quyền”
+ Gạch chân các sự kiện tiêu biểu trong cách mạng Tân
Hợi.
+ Xác định được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của
cuộc cách mạng.
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh Nhận biết
Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho các ý sau đây
giá quá trình tự học.
- Tổ chức Trung Quốc đồng minh hội là tổ
chức đầu tiên của giai cấp tư sản
- Các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc cuối
TK XIX đếu có mục đích giống nhau
- Nguyên nhân thất bại của cách mạng Tân
Hợi là bởi vì giai cấp lãnh đạo thỏa hiệp với
tầng lớp phong kiến cũ.
- Thế kỷ XIX Trung quốc là nước phong kiến
do tộc người Mãn cai trị
- Mục đích của cách mạng Tân Hợi là thiết lập
một nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
- Cách mạng Tân Hợi tạo điều kiện cho phong
trào dân tộc ở châu Á phát triển.
- Sau chiến tranh Nha phiến, Trung Quốc lần
lượt bị các nước đế quố xâm chiếm.
- Năm 1912 cách mâng Tân hợi đạt đến đỉnh
cao, nền phong kiến cũ sụp đổ
Thông hiểu
Câu 1: Trả lời các câu hỏi cuối bài để nắm khái quát về
bài học.
Câu 2: Theo em hạn chế của cách mạng Tân Hợi là gì?
ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP
Bài 3: TRUNG QUỐC

1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược.
Đọc thêm
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu
thế kỉ XX.
- Giữa thế kỉ XIX, nhân dân Trung Quốc tiếp tục nổi dậy chống đế quốc, phong kiến,
tiêu biểu:
+ Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1851-1864) do Hồng Tú Toàn lãnh đạo.-->
thất bạimở đầu cho phong trào đấu tranh chống PK của nông dân ở TQ.
+ Cuộc vận động Duy Tân (1898) của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu lãnh đạo
được vua Quang Tự ủng hộ, sau 103 ngày thất bại.
+ Khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn: năm 1899 ở Sơn Đôngthất bại và triều đình
Mãn Thanh kí hiệp ước Tân Sửu (1901).
- Nguyên nhân thất bại:
+ Chưa có tổ chức lãnh đạo.
+ Do sự bảo thủ, hèn nhát của triều đình phong kiến.
+ Do phong kiến và đế quốc cấu kết đàn áp.
TQ thật sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa PK
3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi
- Đầu TK XX, g/c TS lớn mạnh và bắt đầu thành lập các tổ chức cho riêng mình.
Tôn Trung Sơn là đại diện ưu tú.
- 1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội, chính đảng của g/c
TS.
- Cương lĩnh chính trị: theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn
- Mục tiêu: đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, bình
đẳng ruộng đất cho dân cày.
Cách mạng Tân Hợi:

- Nguyên nhân: Ngày 9/5/1911, triều đình Mãn Thanh trao quyền kinh doanh đường
sắt cho đế quốc, làm bùng nổ cuộc đấu tranh.
- Diễn biến:
+ Ngày 10/10/1911, cách mạng bùng nổ ở Vũ Xương, sau đó lan rộng ra các tỉnh
miiền Nam và miền Trung TQ.
+ Ngày 29/12/1911, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn Trung
Sơn làm Đại Tổng thống.
+ Tháng 3/1912, Viên Thế Khải làm Tổng thống, Tôn Trung Sơn từ chức, cách
mạng chấm dứt.
Tính chất, ý nghĩa, hạn chế:
- Cách mạng mang tính chất cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng
đến châu Á.
- Hạn chế: Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc; không chống phong kiến đến
cùng và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
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