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BÀI 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC ( tiết 1) 

I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh 

Đồng bằng Bắc Kì. 

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì. 

Câu hỏi: Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867? 

- Yêu cầu của câu hỏi là các em nắm rõ: về tình hình Chính trị, kinh tế, xã hội. ( 

những chính sách đó tác động như thế nào tới Việt Nam) 

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất. 

Câu hỏi: Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như 

thế nào? 

- Yêu cầu câu hỏi: Các em phải trình bày được những ý sau: 

+ Kế hoạch tấn công của Pháp và âm mưu của chúng? 

+ Diễn biến cuộc chiến đấu của ta? 

+ Kết quả của cuộc chiến đấu? 

3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 – 1874). 

Câu hỏi 1: Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873? 

- Yêu cầu câu hỏi: HS ngoài việc trình bày nội dung diễn biến, thì phải rèn kĩ 

năng chỉ bản đồ. Nắm vững kiến thức cơ bản về diễn biến. 

Câu hỏi 2: Tại sao triều đình Huế lại kí hiệp ước Giáp Tuất 1874? 

- Yêu cầu câu hỏi: HS nắm rõ Hoàn cảnh ra đời của Hiệp Ước. 

+ Giải thích lý do triều đình vì sao kí hiệp ước Giáp Tuất 1874. 

+ Nêu được những nộii dung cơ bản của hiệp ước Giáp Tuất 1874. 
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