MÔN LỊCH SỬ/ KHỐI 8/ GV THỰC HIỆN : Lê Thị Bạch Tuyết
CHƯƠNG III
CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 9. ẤN ĐỘ CUỐI THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX
I. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN ANH
-Quá trình xâm lược:
+ Giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành xâm lược và áp đặt ách thống trị Ấn Độ.
+Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của Anh.
- Chính sách thống trị :
+Chính phủ Anh trực tiếp cai trị Ấn Độ.
+ Thực hiện chính sách “ chia để trị”, chia rẽ tôn giáo, chủng tộc và đẳng cấp xã hội.
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ.

*** Ý nghĩa: Các phong trào tuy thất bại nhưng đã đặt cơ sở cho các thắng lợi của nhân dân Ấn
Độ sau này.

BÀI 10. TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX
I/ Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé:
-Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm trở thành mục tiêu
xâm lược của các nước đế quốc.
- Năm 1840-1842, Anh gây cuộc chiến tranh “thuốc phiện” mở đầu cho quá trình xâm lược Trung
Quốc. Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.
-Cuối thế kỉ XIX, Đức chiếm Sơn Đông, Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử, Pháp chiếm vùng
Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Nga, Nhật chiếm vùng Đông Bắc…

II/ Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thé kỷ XX:
Phong trào của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

III/ Cách mạng tân hợi 1911:
a/Nguyên nhân:
- 9-5-1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”
b/ Diễn biến:
-10/10/1910 khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi. Sau đó, lan ra tất cả các tỉnh miền Nam và miền
Trung Trung Quốc.
-29/12/1911, chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập nước Trung Hoa dân Quốc và bầu Tôn Trung
Sơn làm tổng thống.
- 2/1912, Tôn Trung Sơn mắc mưu Viên Thế Khải, nhường hắn lên làm tổng thống. Cách mạng
kết thúc.
c/ Ý nghĩa:
- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư
bản phát triển ở Trung Quốc.
- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. Trong đó có Việt Nam. Đây là
cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến lâu đời ở Trung Quốc ,mở đường cho chủ nghĩa
tư bản phát triển .Song cuộc cách mạng này không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc ,không tích
cực chống phong kiến ,chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến ,không giải quyết
được vấn đề ruộng đất cho nông dân .

