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BÀI 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 

I. Tình hình thế giới và trong nước. 

Câu hỏi: Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế 

nào trong những năm 1936 - 1939? 

- Yêu cầu của câu hỏi: HS cần làm rõ về tình hình thế giới, và Việt Nam sau cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. 

II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ. 
Câu hỏi 1: Nêu được nhiệm vụ và chủ trương của Đảng ta.  

- Yêu cầu của câu hỏi: HS dự vào mục I để xác định nhiệm vụ của Đảng ta như thế nào và 

chủ trương của Đảng ta ra sao? 

Câu hỏi 2: Trình bày những sự kiện tiêu biểu trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 

- Yêu cầu câu hỏi: HS nêu được những sự kiện chính của phong trào. 

III. Ý nghĩa của phong trào. 

Câu hỏi: Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đã ảnh hưởng như thế nào tới cách mạng 

Việt Nam? 

- Yêu cầu câu hỏi: HS nắm được qua phong trào nhân dân, Đảng ta đã học tập được hững 

gì? 

****************************************** 

 

Câu hỏi nâng cao: Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong 

giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 – 1931? 
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- Tất cả học sinh đều phải hoàn thiện bài học và nộp bài về cho thầy vào ngày 

23/3/2020.  

- Mọi thắc mắc, hỏi đáp liên hệ với thầy qua số điện thoại: 0919189507 (Zalo). 

- Giao cho lớp trưởng nhắc nhở, đôn đốc, nhờ GVCN nhắn tin cho tất cả các bạn 

trong lớp làm bài.  

 


