Chủ đề 1 - Bài 26-27:
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG
NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX (03 tiết)
Tiết 3:
II. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)
PHẦN GIỚI THIỆU:

Cuối TK XIX, với chính sách bình định quân sự của thực dân Pháp ở miền núi và
trung du, chuẩn bị cho công cuộc khai thác qui mô lớn, đã vấp phải sự chống trả quyết
liệt của nhân dân địa phương. Với truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc, kết
hợp với việc “giữ đất, giữ rừng, giữ làng, giữ bản”→Bùng nổ một phong trào chống
Pháp mạnh mẽ của đồng bào miền núi, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của nông dân vùng
núi Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (Đề Thám).
Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm khác biệt so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời
(các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương): Lãnh đạo và lực lương tham gia
đều là nông dân, với mục tiêu chống Pháp, bảo vệ cuộc sống tự do. Dù bó hẹp trong
một địa phương là phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang, nhưng nó đã tồn tại dai dẳng suốt
30 năm, gây cho thực dân Phap nhiều tổn thất.
NỘI DUNG BÀI HỌC TIẾT 3:

1. Nguyên nhân:
- Kinh tế nông nghiệp sa sút, một bộ phận nông dân đồng bằng Bắc Kì phiêu tán lên Yến
Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống.
- Pháp bình định Yên Thế, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã đứng lên đấu
tranh.
2. Diễn biến: Trải qua 3 giai đoạn.
Giai đoạn
Giai đoạn I
(1884 – 1892)
Giai đoạn II
(1893 – 1908)
Giai đoạn III
(1909 – 1913)

Sự kiện chính
- Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ.
- Thủ lĩnh uy tín là Đề Nắm.
- Thời kì vừa chiến đấu vừa xây dựng dưới sự chỉ huy của Đề Thám.
- Hai lần giảng hòa với Pháp.
- Bắt liên lạc với nhiều sĩ phu yêu nước….
- Pháp tấn công qui mô Yên Thế.
-Ngày 10/2/1913, Đề Thám bị sát hại. Phong trào dần tan rã.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

1. Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Yên Thế? Khởi nghĩa có đặc điểm gì khác với các
cuộc khởi nghĩa cùng thời?
2. Lập bảng tóm tắt các giai đoạn chính của khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913).
---Hết---

