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Bài 17
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)
I.

Con đường dẫn đến chiến tranh

1. Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931 - 1937)
-Trong những năm 30 khối Trục (Béclin- Roma-Tokyo) thành lập. Khối này tăng cường
các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế
giới.
+ 1931, Nhật chiếm Đông Bắc Trung Quốc →mở rộng chiến tranh ra toàn lãnh thổ
Trung Quốc.
+ 1935, Ý xâm lược Ethiopia.
+1936-1939 Đức, Ý hỗ trợ phát xít Tây Ba Nha.
+ Đức âm mưu lập nước Đại Đức (gồm lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở châu Âu).
- Lập trường của các nước lớn:
+ Liên Xô: kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, chủ trương liên kết với các nước Anh,
Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
+ Anh, Pháp: đã không thành thật hợp tác với Liên Xô, thực hiện chính sách nhượng bộ
phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.
+ Còn Mỹ, với đạo luật Trung lập, giới cầm quyền nước này thi hành chính sách không
can thiệp vào các sự kiện xảy ra ngoài châu Mỹ.
III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
- Liên Xô, Mỹ, Anh đóng vai trò quyết định sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, Nhật, Ý.
- Hậu quả nặng nề: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương..
- Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc dẫn đến những thay đổi căn bản của thế giới.
* Tính chất:
- Giai đoạn 1(1939 – 1941): Là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
- Giai đoạn 2 (1941 – 1945) – Khi Liên Xô tham chiến: là cuộc chiến tranh chính nghĩa, chống
chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.

Bài 19+20:
NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC
(TỪ 1858 ĐẾN 1884)
I. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng năm
1858.
1. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược.

- Giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, song chế độ phong
kiến đã lâm vào khủng hoảng, suy yếu trên nhiều lĩnh vực:
+ Nông nghiệp sa sút, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Công - thương nghiệp
đình đốn.

-

+ Quốc phòng yếu kém, lạc hậu. Đời sống nhân dân khó khăn. Nhiều cuộc khởi nghĩa
liên tiếp nổ ra.
Chính sách cấm đạo và sát đạo gay gắt của nhà Nguyễn đã gây bất hoà trong nhân dân,
tạo kẽ hở cho kẻ thù lợi dụng.
→Việt Nam lạc hậu, suy yếu.
3. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858
- Âm mưu: Pháp chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công Huế buộc triều đình Huế đầu
hàng.

- Ngày 1/9/1858, Pháp tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam.
- Quân dân ta thực hiện kế sách “vườn không nhà trống” gây cho Pháp nhiều khó khăn.
- Sau 5 tháng xâm lược, chúng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Kế hoạch đánh nhanh
thắng nhanh của Pháp bước đầu bị thất bại.
II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ở GIA ĐỊNH VÀ CÁC TÌNH MIỀN
ĐÔNG NAM KÌ TỪ 1859 – 1862
1. Kháng chiến ở Gia Định
- Gia Định là vựa lúa của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng. 2/1859, Pháp đưa
quân vào đánh chiếm Gia Định, quân triều đình tan rã nhanh chóng.
+ Trái ngược lại, các đội dân binh vẫn chiến đấu ngoan cường, gây cho Pháp nhiều khó
khăn buộc chúng phải chùn bước.
-

+ Từ đây Pháp chuyển hẳn sang kế hoạch đánh lâu dài, đánh chiếm Việt Nam từng bước.
Triền đình không biết tận dụng thời cơ đánh Pháp và thắng Pháp:
+ Đầu năm 1860, Pháp đang sa lầy, đại quân Pháp ở Việt Nam bị điều động sang chiến
trường Trung Quốc, chỉ để lại một lực lượng nhỏ giữ các vị trí quanh Gia Định.
+ 3/1860 Nguyễn Tri Phương vào Gia Định nhưng chỉ chú trọng xây dựng đại đồn Chí
Hoà, không chủ động tấn công. Cơ hội tiêu diệt quân Pháp qua đi nhanh chóng.

