Chủ đề 1 - Bài 26-27:
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG
NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX (03 tiết)
Tiết 1:
I. Phong trào Cần vương và khởi nghĩa Hương Khê:
1. Phong trào Cần vương:
GIỚI THIỆU:

- Sau hai Hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu quyết
tâm giành lại chủ quyền dân tộc nên mở cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế
vào đêm 4 rạng 5.7.1885. Cuộc phản công thất bại→Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm
Nghi rời kinh thành lên căn cứ Tân Sở (Quảng trị) đã xây dựng từ trước và nhân danh
vua hạ “Chiếu Cần vương” (13.7.1885), kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua
cứu nước. Từ đó làm bùng nổ một phong trào chống Pháp sôi nổi, kéo dài tới cuối thế kỉ
XIX, được gọi là phong trào Cần Vương.
- Một số khái niệm cần nắm:
+ “Cần vương”: Giúp vua cứu nước.
+ “Văn thân”: Người có học thức và đỗ đạt (trí thức PK), ra làm quan, sau từ quan.

NỘI DUNG BÀI HỌC TIẾT 1:

- Sau cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra
Tân Sở (Quảng Trị) và nhân danh vua hạ “Chiếu Cần vương” (13.7.1885).
- Mục đích: Kêu gọi văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.
→Bùng nổ một phong trào yêu nước chống Pháp kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được gọi
là “phong trào Cần vương”.
- Phong trào Cần vương trải qua 02 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 (1885 – 1888): Phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là ở Bắc
Kì và Trung Kì.
+ Giai đoạn 2 (1888 – 1896): Phong trào qui tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn có qui
mô và trình độ tổ chức cao.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

1. Nguyên nhân nào dẫn đến Phong trào Cần vương bùng nổ?
2. Phong trào Cấn vương trải qua mấy giai đoạn? Nêu nét chính của từng giai đoạn.

