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NỘI DUNG ÔN TẬP – MÔN LỊCH SỬ 8 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19 

từ 20/04 đến hết 26/04) 

A - Lý thuyết. 

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918. 

I. Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất. 

 Đầu thế kỷ XX, một phong trào yêu nước mới ở nước ta nảy sinh  theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu là Phan Bội Châu – tiên phong cho xu hướng bạo 

động và Phan Châu Trinh - tiên phong cho khuynh hướng cải cách  

1. Phong trào Đông Du (1905-1909) 

a. Hoàn cảnh 

Đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước muốn noi gương Nhật Bản để duy tân tự 

cường. 

b, Diễn biến 

- Năm 1904, Hội Duy tân thành lập 

- Mục đích: Lập ra nước Việt Nam độc lập 

- Hoạt động chủ yếu của Hội là phong trào Đông Du: 

  + Năm 1905, phong trào bắt đầu. Đến tháng 9/1908, học sinh Việt Nam 

bị trục xuất khởi Nhật. 

  + Tháng 3/1909, phong trào tan rã. 

c. ý nghĩa: 

 Đã dấy lên cao trào yêu nước mới: cao trào dân chủ tư sản. 

2. Đông kinh nghĩa thục (1907) 

a, Hoàn cảnh: 

- Đầu thế kỉ XX, ở Bắc Kì có cuộc vận động cải cách văn hóa xã hội theo lối 

tư sản. 

- Tháng 3/1907, Đông kinh nghĩa thục được thành lập. 

b, Chương trình học: 

- Địa lý, lịch sử, khoa học thường thức. 

- Bình văn, xuất bản báo chí. 

- Truyền bá trí thức và nếp sống mới. 

c, Ý nghĩa: 

- Thức tỉnh lòng yêu nước, bước đầu tấn công hệ tư tưởng phong kiến. 

- Mở đường cho sự phát triển hệ tư tưởng tư sản ở Việt Nam. 

3. Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) 

a, Cuộc vận động Duy Tân 



- Lãnh đạo: Phan Châu Trình, Huỳnh Thúc Kháng. 

- Hình thức hoạt động:  

+ Mở trường dạy học theo lối mới. 

+ Vận động lối sống văn hóa, văn minh. 

+ Đả kích hủ tục phong kiến. 

+ Vận động mở mang công thương nghiệp, 

b. Phong trào chống thuế ở Trung Kì 1908 (SGK) 

=> Dù nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy 

nhiên cả hai xu hướng cách mạng này đều chưa xây dựng được những cơ sở vững 

chắc cho xã hội. Do hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng nên cả hai xu hướng cách 

mạng này đều bị thất bại… 

B - Bài tập trắc nghiệm. 

Câu 1. Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới-dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước 

Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là: 

A. Bạo động và cải cách.                B. Đánh Pháp và hoà Pháp. 

C. Theo phương Tây và theo Nhật.        D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp. 

Câu 2. Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nan, muốn đất nước 

phát triển phải đi theo con đường nào? 

A. Đi theo con đường cải cách của Trung Quốc. 

B. Đi theo con đường duy tân của Nhật Bản. 

C. Đi theo cách mạng vô sản ở Pháp. 

D. Đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga. 

Câu 3. Những người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt 

Nam đầu thế kỉ XX là ai? 

A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu. 

B. Nguyễn Ái Quốc. 

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 

D. Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu. 

Câu 4. Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX để gắn việc đánh đuổi thực 

dân Pháp với: 

A. Đánh đuổi phong kiến tay sai. 

B. Cải biến xã hội. 

C. Giành độc lập dân tộc. 

D. Giải phóng giai cấp nông dân. 

Câu 5. Hình thức đấu tranh nào dưới đây gắn với phong trào yêu nước của các sĩ 

phu Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

A. Đấu tranh đơn thuần bằng vũ trang. 

B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, ngoại giao 

C. Đấu tranh chủ yếu bằng hình thức chính trị. 

D. Dùng biện pháp cải cách yêu cầu thực dân Pháp trả độc lập. 
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