
PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

MÔN: LỊCH SỬ 
(Áp dụng từ năm học 2011-2012) 
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LỚP 10- CƠ BẢN 

Cả năm 37 tuần , 52 tiết 

Học kì 1: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết + 01 tuần dự phòng. 

Học kì 2: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết  + 01 tuần dự phòng. 

 

Phân phối chƣơng trình- Bài dạy Nội dung điều chỉnh 

Häc kú I  

  

PhÇn mét: LÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû cæ ®¹i vµ 

trung ®¹i 

 

  

Ch¬ng I: X· héi nguyªn thuû (2 tiÕt)  

TiÕt 1 - Bµi 1. Sù xuÊt hiÖn loµi ngêi vµ bÇy ngêi 
nguyªn thuû 

 

TiÕt 2 - Bµi 2. X· héi nguyªn thuû  

  

Ch¬ng II: X· héi cæ ®¹i( 4 tiÕt)  

TiÕt 3, 4 - Bµi 3. C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng 
(TiÕt 3: 1, 2, 3; TiÕt 4: 4, 5). 

 

TiÕt 5, 6 - Bµi 4. C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y - 
Hi L¹p vµ R« Ma (TiÕt 5: 1, 2; TiÕt 6: 3). 

 

  

Ch¬ng III: Trung quèc thêi phong kiÕn ( 2 tiÕt)  

TiÕt 7, 8 - Bµi 5. Trung Quèc thêi phong kiÕn (TiÕt 
7: 1, 2; TiÕt 8: 3, 4). 

 

  

Ch¬ng IV: Ên §é cæ thêi phong kiÕn ( 2 tiÕt)  

TiÕt 9 - Bµi 6. C¸c quèc gia Ên vµ v¨n ho¸ truyÒn 
thèng Ên §é 

   Không dạy mục 1: Thời kì các 

quốc gia đầu tiên 

TiÕt 10 - Bµi 7. Sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ nÒn v¨n ho¸ 

®a d¹ng cña Ên §é 

   Không dạy mục 1: Sự phát 

triển lịch sử và văn hóa truyền 

thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ 

TiÕt 11- KiÓm tra viÕt ( 1 tiÕt )  

Ch¬ng V: §«ng Nam ¸ thêi phong kiÕn ( 2 tiÕt)  

TiÕt 12 - Bµi 8. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c 
v¬ng quèc chÝnh ë §«ng Nam ¸ 

 

TiÕt 13 - Bµi 9. V¬ng quèc Campuchia vµ V¬ng 
quèc Lµo 

 Không dạy phần chữ nhỏ; tóm 

tắt những sự kiện chính về sự 

hình thành và phát triển  của 2 



vương quốc chính 

  

Ch¬ng VI: T©y ¢u thêi trung ®¹i ( 4 tiÕt )  

TiÕt 14 - Bµi 10. Thêi kú h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 
cña chÕ ®é phong kiÕn T©y ¢u  (ThÕ kû V-XIV) 

 

TiÕt 15- Bµi 11. T©y ¢u thêi hËu kú trung ®¹i Hướng dẫn học sinh đọc thêm: 

mục 2: Sự nảy sinh của CNTB ở  

Tây Âu và mục 4: Cải cách tôn 

giáo và Chiến tranh nông dân. 

TiÕt 16 - Bµi 12. ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi nguyªn thuû, 
cæ ®¹i vµ trung ®¹i 

Không dạy mục 2: Xã hội cổ đại 

Tiết 17: Ôn tập   

TiÕt 18 - KiÓm tra häc kú 1 ( 1 tiÕt)  

  

Häc kú II  

PhÇn hai: LÞch sö ViÖt Nam Tõ nguån gèc ®Õn 

gi÷a thÕ kû XIX 

 

  

Ch¬ng I: ViÖt Nam tõ thêi nguyªn thuû ®Õn thÕ 

kû X ( 4 tiÕt) 

 

TiÕt 19 - Bµi 13. ViÖt Nam thêi nguyªn thuû    Mục 3: chỉ nêu mốc thời gian và 

địa bàn xuất hiện công cụ bằng 

kim loại trên phạm vi rộng ở 

Bắc- Trung- Nam 

TiÕt 20 - Bµi 14. C¸c quèc gia cæ ®¹i trªn ®Êt níc 
ViÖt Nam 

 

TiÕt 21 - Bµi 15. Thêi B¾c thuéc vµ cuéc ®Êu tranh 
giµnh ®éc lËp d©n téc ( tõ thÕ kû II ®Õn ®Çu thÕ kû 
X) 

 

TiÕt 22 - Bµi 16. Thêi B¾c thuéc vµ cuéc ®Êu tranh 
giµnh ®éc lËp d©n téc ( tiÕp theo) 

 

  

Ch¬ng II: ViÖt Nam tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV ( 

4 tiÕt) 

 

TiÕt 23 - Bµi 17. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 
nhµ níc phong kiÕn (tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV). 

       Mục I.1: chỉ giới thiệu khái 

quát nhưng tập trung vào tổ chức 

bộ máy nhà nước thời Lê Thánh 

Tông ; các câu hỏi 1,2,3 ở cuối 

bài không yêu cầu học sinh trả 

lời 

TiÕt 24- Bµi 18. C«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn 
kinh tÕ trong c¸c thÕ kØ X- XV 

         Không dạy mục 4: Tình 

hình phân hóa xã hội và các cuộc 

đấu tranh của nông dân 

TiÕt 25- Bµi 19. Nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu chèng ngo¹i  



x©m ë c¸c thÕ kØ X-XV 

TiÕt 26- Bµi 20. X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ 
trong c¸c thÕ kØ X-XV 

Không yêu cầu HS trả lời câu 

hỏi thứ nhất cuối phần mục 3. 

Ch¬ng III. ViÖt Nam trong thÕ kØ XVI-XVIII ( 4 

tiÕt) 

 

TiÕt 27- Bµi 21 Nh÷ng biÕn ®æi cña nhµ níc phong 
kiÕn trong c¸c thÕ  kØ XVI- XVIII 
- Dạy bài 22.mục 1 

-Không dạy mục 3: Nhà nước 

phong kiến Đàng Ngoài và mục 

4: Nhà nước phong kiến Đàng 

Trong 
  

TiÕt 28- Bµi 22. T×nh h×nh kinh tÕ ë c¸c thÕ kØ XVI-
XVIII (Mục 2,3,4) 

 

TiÕt 29- Bµi 23. Phong trµo T©y S¬n vµ sù nghiÖp 
thèng nhÊt ®Êt níc, b¶o vÖ tæ quèc cuèi thÕ kØ 
XVIII 

 

TiÕt 30- Bµi 24. T×nh h×nh v¨n ho¸ ë c¸c thÕ kØ XVI-
XVIII 

 

  

Ch¬ng IV. ViÖt Nam ë nöa ®Çu thÕ kØ XIX  

( 2 tiÕt) 

 

TiÕt 31- Bµi 25. T×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ 
díi triÒu NguyÔn (nöa ®Çu thÕ kØ XIX) 

Mục 2: chỉ giới thiệu khái quát 

một số chính sách của nhà 

Nguyễn về kinh tế. 

TiÕt 32- Bµi 26. T×nh h×nh x· héi ë nöa ®Çu thÕ kØ 
XIX vµ phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n 

 

S¬ kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ nguån gèc ®Õn gi÷a 

thÕ kØ XIX ( 2 tiÕt) 

 

TiÕt 33- Bµi 27. Qu¸ tr×nh dùng níc vµ gi÷ níc  

TiÕt 34- Bµi 28. TruyÒn thèng yªu níc cña d©n téc 
ViÖt Nam thêi phong kiÕn 

 

TiÕt 35. KiÓm tra viÕt (1 tiÕt)  

  

PhÇn ba. LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i  

  

Ch¬ng I. C¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ( tõ gi÷a 

thÕ kØ XVI ®Õn nöa cuèi thÕ kØ XVIII) ( 4 tiÕt) 

 

TiÕt 36- Bµi 29. C¸ch m¹ng Hµ Lan vµ c¸ch m¹ng t 
s¶n Anh  

Mục 1: Cách mạng Hà Lan: 

hướng dẫn học sinh đọc thêm 

 Tiết 37- Bà i 30: Chiến tranh già nh độc lập của các 

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ  

Mục 2: Diễn biến chiến tranh và 

sự thành lập Hợp chúng quốc 

Mĩ: Hướng dẫn học sinh lập niên 

biểu những sự kiện chính 

TiÕt 38,39- Bµi 31. C¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p cuèi thÕ 

kØ XVIII  
Mục II:Hướng dẫn học sinh lập 

niên biểu tiến trình cách mạng, 



 nhấn mạnh sự kiện 14.7; Tuyên 

ngôn Nhân quyền và dân quyền; 

nền chuyên chính dân chủ cách 

mạng Gia-cô-banh 

Ch¬ng II. C¸c níc ¢u- MÜ (tõ cuèi thÕ kØ XIX 

®Õn ®Çu thÕ kØ XX) (6 tiÕt) 

 

TiÕt 40- Bµi 32. C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Ch©u ¢u Hướng dẫn học sinh đọc thêm 

mục 2: cách mạng công nghiệp ở 

Pháp- Đức 

TiÕt  41- Bµi 33. Hoµn thµnh c¸ch m¹ng t s¶n ë 

Ch©u ¢u vµ MÜ gi÷a thÕ kØ XIX  

Mục 2: Hướng dẫn HS đọc thêm 

TiÕt 42- Bµi 34. C¸c níc t b¶n chuyÓn sang giai 

®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa 

Hướng dẫn học sinh đọc thêm 

mục 2: sự hình thành các tổ chức 

độc quyền 

TiÕt 43, 44- Bµi 35. C¸c níc ®Õ quèc Anh, Ph¸p, 

§øc, MÜ vµ sù bµnh tríng thuéc ®Þa (TiÕt 43: I, TiÕt 
44: II). 

Đ ọc th êm: Nội dung kiến thức 

về tình hình chính trị và chính 

sách đối ngoại của các nước 

Anh, Pháp, Mĩ, Đức 

         Ch¬ng III. Phong trµo c«ng nh©n ( tõ ®Çu 

thÕ kØ XIX ®Õn ®Çu thÕ kØ XX) (5 tiÕt) 

 

TiÕt 45-Bµi 36. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña 

phong trµo c«ng nh©n  

Không dạy mục I: Sự ra đời của 

giai cấp vô sản công nghiệp. 

Những cuộc đấu tranh đầu tiên 

TiÕt 46- Bµi 37. M¸c vµ ¡ng-ghen. Sù ra ®êi cña chñ 

nghÜa x· héi khoa häc 

Hướng dẫn học sinh đọc thêm 

mục 1: Buổi đầu hoạt động cách 

mạng của Mác và Ăng-ghen 

TiÕt 47- Bµi 38. Quèc tÕ thø nhÊt vµ C«ng x· Pa-ri 

1871 

Mục I: chỉ giới thiệu một vài nét 

khái quát về Quốc tế thứ nhất 

TiÕt 48-Bµi 39. Quèc tÕ thø hai Mục 2: đọc thêm 

TiÕt 49- Bµi 40.Lª-nin vµ phong trµo c«ng nh©n Nga 

®Çu thÕ kØ XX 

 

TiÕt 50. LÞch sö ®Þa ph¬ng ( 1 tiÕt)  

Tiết 51: Ôn tập  

TiÕt 52 KiÓm tra häc k× II ( 1 tiÕt)  

(Lu ý: Sau tiÕt thø 18 lµ 1 tiÕt ®Öm, vµ sau tiÕt thø 52 lµ 2 tiÕt ®Öm, gi¸o viªn sö 

dông thêi gian nµy ®Ó d¹y bï ch¬ng tr×nh hoÆc «n tËp ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Líp 11 - c¬ b¶n 

C¶ n¨m: 37 tuÇn, 35 tiÕt 

Häc kú I:  18 tuÇn x 01 tiÕt/tuÇn = 18 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 
Häc kú II: 17 tuÇn x 01 tiÕt/tuÇn = 17 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 

 

PP chƣơng trình- bài dạy Nội dung điều chỉnh 

Häc kú I  

  

PhÇn mét: LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i (tiÕp theo)  

  

Ch¬ng I: C¸c níc ch©u ¸, ch©u Phi vµ khu vùc 

Mü La Tinh  

 

(tõ gi÷a thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX) (5 tiÕt).  

TiÕt 1 - Bµi 1: NhËt B¶n Chỉ giới thiệu những nét chính 

về tình hình Nhật Bản 

TiÕt 2 - Bµi 2: Ên §é Không dạy: mục 2 

TiÕt 3 - Bµi 3: Trung Quèc Hướng dẫn HS đọc thêm-Mục 1 

TiÕt 4 - Bµi 4: C¸c níc §«ng Nam ¸ (cuèi thÕ kû 
XIX ®Çu thÕ kû XX). 

Không dạy: mục 2,3 

TiÕt 5 - Bµi 5: Ch©u Phi vµ khu vùc Mü La tinh (thÕ 
kû XIX ®Çu thÕ kû XX). 

 

  

Ch¬ng II: ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914 - 

1918) (1 tiÕt). 

 

TiÕt 6 - Bµi 6: ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914 - 
1918) 

 

  

Ch¬ng III: Nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ thêi cËn 

®¹i (2 tiÕt). 

 

TiÕt 7 - Bµi 7: Nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ thêi cËn ®¹i. Hướng dẫn HS đọc thêm mục 3 

TiÕt 8 - Bµi 8: ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i.  

TiÕt 9 - KiÓm tra viÕt 1 tiÕt  

  

PhÇn hai  

LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i (phÇn tõ n¨m  1917 ®Õn 

n¨m 1945) 

 

  

Ch¬ng I: C¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga n¨m 1917 vµ 

c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« 

(1921 - 1941) (2 tiÕt). 

 

TiÕt 10 - Bµi 9: C¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga n¨m 1917 
vµ cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ c¸ch m¹ng (1917 -1921). 

Hướng dẫn HS đọc thêm mục II 

TiÕt 11 - Bµi 10: Liªn X« x©y dùng chñ nghÜa x· héi  



(1921 - 1941). 

  

Ch¬ng II: C¸c níc t b¶n chñ nghÜa gi÷a hai 

cuéc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939) (4 tiÕt). 

 

TiÕt 12 - Bµi 11: T×nh h×nh c¸c níc t b¶n gi÷a hai 
cuéc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 -1939). 

Không dạy mục 2, 4 

TiÕt 13 - Bµi 12: Níc §øc gi÷a hai cuéc chiÕn 
tranh thÕ giíi (1918-1939). 

Hướng dẫn HS đọc thêm mục I 

TiÕt 14 - Bµi 13: Níc Mü gi÷a hai cuéc chiÕn tranh 
thÕ giíi (1918-1939). 

Hướng dẫn HS đọc thêm mục I 

TiÕt 15 - Bµi 14: NhËt B¶n gi÷a hai cuéc chiÕn tranh 
thÕ giíi (1918-1939). 

Hướng dẫn HS đọc thêm mục I 

  

Ch¬ng III: C¸c níc Ch©u ¸  gi÷a hai cuéc 

chiÕn tranh thÕ giíi (1918-1939) (2 tiÕt). 

 

TiÕt 16 - Bµi 15: Phong trµo c¸ch m¹ng ë Trung 

Quèc vµ Ên §é (1918-1939). 

Hướng dẫn HS đọc thêm I.2; II.2 

TiÕt 17 - Bµi 16: C¸c níc §«ng Nam ¸ gi÷a hai 
cuéc chiÕn tranh thÕ giíi (1918-1939). 

Hướng dẫn HS đọc thêm I.1, II, 

IV, V 

TiÕt 18 - KiÓm tra häc kú I (1 tiÕt)  

  

Häc kú II  

Ch¬ng IV: ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1939 -

1945).(3 tiÕt). 

 

TiÕt 19, 20 - Bµi 17: ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai 
(1939-1945). (TiÕt 19: I,II; TiÕt 20: III, IV, V). 

Hướng dẫn HS tóm tắt nét chính 

diễn biến chiến tranh ở mục II, 

III, IV 

TiÕt 21 - Bµi 18: ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i 
(PhÇn tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1945 ) (1 tiÕt). 

 

  

PhÇn  ba: LÞch sö ViÖt Nam (1858 - 1918)  

Ch¬ng I: ViÖt nam tõ n¨m 1858 ®Õn cuèi thÕ kû 

XIX (5 tiÕt). 

 

TiÕt 22, 23 - Bµi 19: Nh©n d©n ViÖt nam kh¸ng 
chiÕn chèng Ph¸p x©m lîc (tõ n¨m 1958 ®Õn tríc                                  
n¨m 1873) (tiÕt 22: I(1,3),II; TiÕt 23 : III bµi 19 vµ 

I.2,3 -bµi 20). 

-Đọc thêm mục I.2 

-Không yêu cầu HS trả lời câu 

hỏi: “Nêu nội dung của Hiệp ước 

Nhâm Tuất”ở mục II.2 và câu 

hỏi “Em có suy nghĩ gì về hành 

động của Trương Định sau hiệp 

ước 1862” ở mục III.1 

TiÕt 24 - Bµi 20: ChiÕn sù lan réng ra toµn quèc. 
Cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta  tõ n¨m 1873                             
®Õn n¨m 1884. Nhµ NguyÔn ®Çu hµng (môc II vµ III 

-Không dạy I.1 

- Đọc thêm III.1 

- Không yêu cầu HS trả lời câu 



bµi 20). hỏi “Nêu nội dung của Hiệp ước 

1883” ở mục III.2 

TiÕt 25,26: Bµi 21: Phong trµo yªu níc chèng Ph¸p 
cña nh©n d©n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ 
kû XIX (TiÕt 25 (I,II (1); TiÕt 26 (II, 2,3,4)). 

Không dạy mục II.2: Khởi nghĩa 

Ba Đình (1886-1887) 

TiÕt 27: KiÓm tra viÕt (1 tiÕt).  

  

Ch¬ng II: ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn hÕt 

ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1918) (6 tiÕt). 

 

TiÕt 28 - Bµi 22; X· héi ViÖt Nam trong cuéc khai 
th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p. 

 

TiÕt 29 - Bµi 23: Phong trµo yªu níc vµ c¸ch m¹ng 

ë ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn ChiÕn tranh thÕ 
giíi thø nhÊt  

Đọc thêm mục 3 

TiÕt 30, 31 - Bµi 24: ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 

ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914 - 1918) (TiÕt 
31(1,2); tiÕt 32 (3)). 

Mục II:dạy 2 cuộc khởi nghĩa: 

Hoạt động củaViệt Nam Quang 

Phục hội và Khởi nghĩa của binh 

lính Thái Nguyên 1917. 

TiÕt 32 - S¬ kÕt lÞch sö ViÖt Nam (1858 -1918)  

TiÕt 33 - LÞch sö ®Þa ph¬ng (1 tiÕt).  

Tiết34- Ôn tập  

TiÕt 35 - KiÓm tra häc kú II (1 tiÕt).  

 
(Lu ý: Sau tiÕt thø 18 lµ 1 tiÕt ®Öm, vµ sau tiÕt thø 35 lµ 1 tiÕt ®Öm, gi¸o viªn sö 

dông thêi gian nµy ®Ó d¹y bï ch¬ng tr×nh hoÆc «n tËp ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Líp 12- C¬ b¶n 

C¶ n¨m: 37 tuÇn, 52 tiÕt 
Học kỳ I :17 tuần x 2 tiết/tuần + tuần 18 x 1tiết = 35 tiết + 01 tuần dự phòng. 

Học kỳ II :17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết + 01 tuần dự phòng. 
 

PP chƣơng trình- Bài dạy Nội dung điều chỉnh 

Häc kú I  

PhÇn mét: LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i tõ n¨m 1945 

®Õn n¨m 2000 

 

  

Ch¬ng I: Sù h×nh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau 

ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1945-1949) (1 tiÕt) 

 

TiÕt 1- Bµi 1. Sù h×nh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau 
ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1945-1949) 

Mục III: không dạy 

Ch¬ng II: Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u (1945-

1991). Liªn Bang Nga (1991-2000) (2 tiÕt) 

 

TiÕt 2;3- Bµi 2. Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u 
(1945-1991). Liªn Bang Nga (1991-2000) (TiÕt 2: 
I.1; TiÕt 3: II.3,III) 

Hướng dẫn đọc thêm: mục I.2; 

I.3, II.1, II.2 

Ch¬ng III: C¸c níc ¸, Phi, MÜ Latinh (1945-

2000) (4 tiÕt) 

 

TiÕt 4- Bµi 3. C¸c níc §«ng B¾c ¸ -Mục I: không dạy thành tựu 10 

năm đầu xây dựng chế độ mới 

1949-1959. 

- Mục II.2: không dạy 

TiÕt 5;6- Bµi 4. C¸c níc §«ng Nam ¸ vµ Ên §é 
(TiÕt 5: I(1,2); TiÕt 6: I(3),II) 

Hướng dẫn đọc thêm mục 2.b, 

2.c 

TiÕt 7- Bµi 5. C¸c níc Ch©u Phi vµ MÜ Latinh Không dạy mục I.2; II.2 

Ch¬ng IV: MÜ, T©y ¢u, NhËt B¶n (1945-2000) 

(3 tiÕt) 

 

TiÕt 8- Bµi 6. Níc MÜ Không dạy nội dung chính trị, xã 

hội các giai đoạn 

TiÕt 9- Bµi 7. T©y ¢u Không dạy nội dung chính trị, xã 

hội các giai đoạn 

TiÕt 10- Bµi 8. NhËt B¶n Không dạy nội dung chính trị, xã 

hội các giai đoạn 

Ch¬ng V: Quan hÖ quèc tÕ (1945-2000) (2 tiÕt)  

TiÕt 11;12- Bµi 9. Quan hÖ quèc tÕ trong vµ sau thêi 
kú ChiÕn tranh l¹nh (TiÕt 11: I; TiÕt 12: III,IV) 

- Không dạy mục II 

Ch¬ng VI: C¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ vµ 

xu thÕ toµn cÇu hãa (1 tiÕt) 

 

TiÕt 13- Bµi 10. C¸ch m¹ng khoa häc –  c«ng nghÖ 
vµ xu thÕ toµn cÇu hãa nöa sau thÕ kû XX 

- Hướng dẫn học sinh đọc thêm 

mục 2 



TiÕt 14- Bµi 11. Tæng kÕt lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i tõ 
n¨m 1945 ®Õn n¨m 2000 

 

TiÕt 15- KiÓm tra viÕt (1 tiÕt)  

PhÇn hai: LÞch sö ViÖt nam tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 

2000 

 

 Ch¬ng I: ViÖt Nam tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 1930 

(5 tiÕt)  

 

TiÕt 16;17- Bµi 12. Phong trµo d©n téc d©n chñ ë 
ViÖt Nam tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 1925 (TiÕt 16: 
I.1,3; TiÕt 17: II.2,3) 

- Hướng dẫn HS đọc thêm I.2; 

II.1 

TiÕt 18;19- Bµi 13. Phong trµo d©n téc d©n chñ ë 
ViÖt Nam tõ n¨m 1925 ®Õn n¨m 1930 (TiÕt 18: 
I(1,3); TiÕt 19: II ) 

- Hướng dẫn HS đọc thêm I.2 

Ch¬ng II: ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn n¨m 1945 

(6 tiÕt) 

 

TiÕt 20;21- Bµi 14. Phong trµo c¸ch m¹ng 1930-

1935 (TiÕt 20: I,II(1,2); TiÕt 21: II (3,4) 

Mục III: không dạy 

TiÕt 22- Bµi 15. Phong trµo d©n chñ 1936-1939 Hướng dẫn HS đọc thêm phần 

II.2.b,c 

TiÕt 23;24;25- Bµi 16. Phong trµo gi¶i phãng d©n téc 

vµ Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m (1939-1945). Níc 
ViÖt Nam d©n chñ céng hßa ra ®êi (TiÕt 23: 

I,II(1,3); TiÕt 24: II(4),III; TiÕt 25: IV,V) 

Hướng dẫn HS đọc thêm II.2 

Ch¬ng III: ViÖt Nam tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 

1954 (8 tiÕt) 

 

TiÕt 26;27- Bµi 17. Níc ViÖt Nam D©n chñ Céng 

hßa tõ sau ngµy 2-9-1945 ®Õn tríc ngµy 19-12-
1946 (TiÕt 26: I,II; TiÕt 27: III) 

 

TiÕt 28;29- Bµi 18. Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng 

chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1950) 
(TiÕt 28: I,II(1), TiÕt 29: III(1), IV  

Hướng dẫn HS đọc thêm mục 

II.2, III.2 

TiÕt 30; 31- Bµi 19. Bíc ph¸t triÓn cña cuéc kh¸ng 

chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1951-1953) 

(TiÕt 30: I,II; TiÕt 31: III + Bài 20 mục I 

Không dạy mục IV 

TiÕt 32;33- Bµi 20. Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc 

chèng thùc d©n Ph¸p kÕt thóc (1953-1954) (TiÕt 32: 

II; TiÕt 33: III (2) ,IV) 

Không dạy: III.1 

Tiết 34: Ôn tập  

TiÕt 35- KiÓm häc kú I (1 tiÕt)  

Häc kú II  

  

Ch¬ng IV: ViÖt Nam tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 

1975 (7 tiÕt) 

 

TiÕt 36;37;38- Bµi 21. X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Hướng dẫn HS đọc thêm mục 



miÒn B¾c, ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh 
quyÒn Sµi Gßn ë MiÒn Nam (1954-1965) (TiÕt 36: 
I,II; TiÕt 37: III.2,IV; TiÕt 38: V) 

II.1.b, II.2, III.1 

TiÕt 39;40- Bµi 22. Nh©n d©n hai miÒn trùc tiÕp 
chiÕn ®Êu chèng ®Õ quèc MÜ x©m lîc. Nh©n d©n 
MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu võa s¶n xuÊt (1965-1973) 
(TiÕt 39: I,II; TiÕt 40: III,IV(2),V) 

-Mục I.3: không dạy bối cảnh 

lịch sử, diễn biến, chỉ cần nắm ý 

nghĩa cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 

- Mục II.2 chỉ cần cho HS nắm 

được vai trò của hậu phương MB 

- Không dạy IV.1 

- Mục V: không dạy hoàn cảnh, 

diễn biến của HN Pa-ri. 

TiÕt 41;42- Bµi 23. Kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- 
x· héi ë miÒn B¾c, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam 
(1973-1975) (TiÕt 41: II, III.1; TiÕt 42: III.2,IV) 

-Không dạy: mục I. 

-Mục II chỉ cần nắm được 2 sự 

kiện: HN lần 21 BCHTW và 

chiến thắng Phước Long 

TiÕt 43; 44: LÞch sö ®Þa ph¬ng  

TiÕt 45- KiÓm tra viÕt (1 tiÕt)  

Ch¬ng V: ViÖt Nam tõ n¨m 1975 ®Õn n¨m 2000 

(4 tiÕt) 

 

TiÕt 46- Bµi 24. ViÖt Nam trong n¨m ®Çu sau th¾ng 
lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ, cøu níc n¨m 
1975 

-Không dạy mục II 

TiÕt 47;48- Bµi 26. §Êt níc trªn ®êng ®æi míi ®i 

lªn chñ nghÜa x· héi (1986-2000) (TiÕt 47: I; TiÕt 

49: II.1) 

Mục II: chỉ cần nắm được thành 

tựu và hạn chế của kế hoạch 5 

năm 1986- 1990, các kế hoạch 

khác hướng dẫn học sinh đọc 

thêm 

 

TiÕt 49- Tæng kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ n¨m 1919 ®Õn 

n¨m 2000 

 

TiÕt 50: Bài tập lịch sử 

 

 

Tiết 51- ¤n tËp 
 

 

TiÕt 52- KiÓm tra häc kú II (1 tiÕt)  
 

(Lu ý: Sau tiÕt thø 35 lµ 1 tiÕt ®Öm, vµ sau tiÕt thø 52 lµ 1 tiÕt ®Öm, gi¸o viªn sö 

dông thêi gian nµy ®Ó d¹y bï ch¬ng tr×nh hoÆc «n tËp ) 

 

 

 

 

 

 



 

Líp 10 - N©ng cao 

C¶ n¨m: 37 tuÇn, 52 tiÕt 
Häc kú I: 18 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn = 18 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 
Häc kú II: 17 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 34 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 

Häc kú I 

 

PhÇn mét: lÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû  cæ ®¹i vµ trung ®¹i 

 

Ch¬ng I: X· héi nguyªn thuû (2 tiÕt) 

TiÕt 1 - Bµi 1. Sù xuÊt hiÖn loµi ngêi vµ bÇy ngêi nguyªn thuû 
TiÕt 2 - Bµi 2. X· héi nguyªn thuû 

 

Ch¬ng II: X· héi cæ ®¹i ( 5 tiÕt) 

TiÕt 3;4 - Bµi 3. C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng (tiÕt 3: 1,2,3; TiÕt 4: 4,5). 
TiÕt 5;6;7 - Bµi 4. C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y - Hi L¹p vµ R« Ma (TiÕt 5: 
1,2,3; TiÕt 6: 4,5, TiÕt 7: 6). 

 

Ch¬ng III: Trung Quèc thêi phong kiÕn ( 3 tiÕt) 

TiÕt 8- Bµi 5. Trung Quèc thêi TÇn, H¸n 
TiÕt 9- Bµi 6. Trung Quèc thêi §êng, Tèng 
TiÕt 10- Bµi 7. Trung Quèc thêi Minh, Thanh 
TiÕt 11: KiÓm tra viÕt (1 tiÕt) 

 

Ch¬ng IV: Ên §é cæ thêi phong kiÕn ( 2 tiÕt) 

TiÕt 12 - Bµi 8. C¸c quèc gia Ên vµ v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é 
TiÕt 13 - Bµi 9. Sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ nÒn v¨n ho¸ 

 

Ch¬ng V: §«ng Nam ¸ thêi phong kiÕn ( 4 tiÕt) 

TiÕt 14;15- Bµi 10. C¸c níc §«ng Nam ¸ ®Õn gi÷a thÕ kû XIX - (tiÕt 14 (1,2,3); 
T15 (4,5,6)). 
TiÕt 16 - Bµi 11: V¨n ho¸ truyÒn thèng §«ng Nam ¸ 
TiÕt 17 - Bµi 12: V¬ng quèc Campuchia vµ V¬ng quèc Lµo. 
TiÕt 18 - KiÓm tra häc kú I (1 tiÕt). 

 

Häc kú II 

 

Ch¬ng VI: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña phong kiÕn T©y ¢u (3 tiÕt). 

TiÕt 19 - Bµi 13: Sù h×nh thµnh c¸c quèc gia phong kiÕn T©y ¢u. 
TiÕt 20 - Bµi 14: X· héi phong kiÕn T©y ¢u. 
TiÕt 21 - Bµi 15: Sù ra ®êi cña thµnh thÞ vµ sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i T©y ¢u. 

 

Ch¬ng VII. Sù suy vong cña chÕ ®é phong kiÕn T©y ¢u (5 tiÕt). 

TiÕt 22 - Bµi 16: Nh÷ng ph¸t triÓn lín vÒ ®Þa lý 
TiÕt 23 - Bµi 17: Sù ra ®êi cña chñ nghÜa t b¶n ë T©y ¢u. 



TiÕt 24 - Bµi 18: Phong trµo v¨n ho¸ Phôc hng 
TiÕt 25 - Bµi 19: C¶i c¸ch t«n gi¸o vµ chiÕn tranh n«ng d©n. 
TiÕt 26 - Bµi 20: «n tËp lÞch sö thÕ giíi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i. 

 
PhÇn hai: LÞch sö ViÖt Nam Tõ nguån gèc ®Õn gi÷a thÕ kû XIX 

 

Ch¬ng I: ViÖt Nam thêi nguyªn thuû (2 tiÕt) 

TiÕt 27 - Bµi 21: C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña x· héi nguyªn thuû. 
TiÕt 28 - Bµi 22: ViÖt Nam cuèi  thêi nguyªn thuû 

 

Ch¬ng II: C¸c quèc gia cæ ®¹i trªn ®Êt ViÖt Nam (2 tiÕt) 

TiÕt 29 - Bµi 23: Níc V¨n Lang - ¢u L¹c. 
TiÕt 30 - Bµi 24: C¸c quèc gia cæ Champa vµ Phï Nam 

 

Ch¬ng III: Thêi B¾c thuéc vµ c¸c cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc (tõ 

thÕ kû II TCN ®Õn thÕ kû X) (3 tiÕt). 

TiÕt 31 - Bµi 25: ChÝnh s¸ch ®« hé cña c¸c triÒu ®¹i ph¬ng B¾c vµ nh÷ng 
chuyÓn biÕn trong x· héi ViÖt Nam. 
TiÕt 32 - Bµi 26: C¸c cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp (tõ thÕ kû I ®Õn thÕ kû V). 
TiÕt 33 - Bµi 27: C¸c cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp (tõ thÕ kû VI ®Õn thÕ kû X). 

 

Ch¬ng IV: ViÖt Nam tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV (5 tiÕt). 

TiÕt 34 - Bµi 28: X©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ níc ®éc lËp thèng nhÊt (tõ thÕ kû 
X ®Õn ®Çu thÕ kû XV). 
TiÕt 35 - Bµi 29: Më réng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ (tõ thÕ kû X ®Õn ®Çu thÕ kû XV). 
TiÕt 36 - Bµi 30: Kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m (tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV). 
TiÕt 37 - Bµi 31: X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ d©n téc (tõ thÕ  kû X ®Õn thÕ kû 
XV). 
TiÕt 38 - Bµi 32: ViÖt Nam ë thÕ kû XV - Thêi Lª s¬. 

 

Ch¬ng V: ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kû XVI ®Õn ®Çu thÕ kû XVIII (6 tiÕt). 

TiÕt 39 - Bµi 33: ChiÕn tranh phong kiÕn vµ sù chia c¾t ®Êt níc. 
TiÕt 40 - Bµi 34: T×nh h×nh kinh tÕ n«ng nghiÖp. 
TiÕt 41 - Bµi 35: Sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. 
TiÕt 42 - Bµi 36: T×nh h×nh v¨n ho¸, t tëng thÕ kû XVI-®Çu thÕ kû XVIII. 
TiÕt 43 - Bµi 37: Khëi nghÜa n«ng d©n ®µng ngoµi vµ phong trµo T©y S¬n. 
TiÕt 44 - Lµm bµi tËp lÞch sö. 
TiÕt 45 - KiÓm tra viÕt 1 tiÕt. 

 

Ch¬ng VI: ViÖt Nam ë nöa ®Çu thÕ kû XIX (3 tiÕt). 

TiÕt 46 - Bµi 38: Sù thµnh lËp vµ tæ chøc v¬ng triÒu NguyÔn. 
TiÕt 47 - Bµi 39: T×nh h×nh kinh tÕ x· héi nöa ®Çu thÕ kû XIX. 
TiÕt 48 - Bµi 40: §êi sèng v¨n ho¸ - t tëng nöa ®Çu thÕ kû XIX.  

S¬ kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ nguån gèc ®Õn gi÷a thÕ kû XIX (2 tiÕt). 



TiÕt 49 - Bµi 41: Nh÷ng thµnh tùu chÝnh cña d©n téc trong sù nghiÖp dùng níc 
vµ gi÷ níc. 
TiÕt 50 - Bµi 42: §ãng gãp cña c¸c d©n téc Ýt ngêi vµo sù nghiÖp chung cña ®Êt 
níc. 
TiÕt 51 - LÞch sö ®Þa ph¬ng (1 tiÕt).  
TiÕt 52 -KiÓm tra häc kú II . 
 

(Lu ý: Sau tiÕt thø 18 lµ 1 tiÕt ®Öm, vµ sau tiÕt thø 52 lµ 2 tiÕt ®Öm, gi¸o viªn sö 

dông thêi gian nµy ®Ó d¹y bï ch¬ng tr×nh hoÆc «n tËp ) 
 

Líp 11 - N©ng cao 

C¶ n¨m: 37 tuÇn, 70 tiÕt 
Häc kú I: 18 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 36 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 
Häc kú II: 17 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 34 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 

 

Häc kú I 

 
PhÇn mét: LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i 

Ch¬ng I: C¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n (gi÷a thÕ kû XVI-®Õn cuèi thÕ kû 

XVIII ) (6 tiÕt) 

TiÕt 1 - Bµi 1: C¸ch m¹ng Hµ Lan gi÷a thÕ kû XVI 
TiÕt 2 - Bµi 2: Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n Anh  gi÷a thÕ kû XVII 
TiÕt 3 - Bµi 3: ChiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña c¸c thuéc ®Þa Anh ë B¾c Mü nöa 
sau thÕ kû XVIII. 
TiÕt 4,5,6 - Bµi 4: C¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p cuèi thÕ kû XVIII .(TiÕt 4:I ; TiÕt 5: 
II,III ; TiÕt 6: IV,V). 

 

Ch¬ng II: C¸c níc ¢u - Mü (®Çu thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX)  

(9 tiÕt: 7 tiÕt bµi míi, 2 tiÕt bµi tËp). 
TiÕt 7 - Bµi 5: Ch©u ¢u tõ chiÕn tranh Na-P«-Lª-«ng ®Õn Héi nghÞ Viªn. 
TiÕt 8 - Bµi 6: C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp (nöa sau thÕ kû XVIII ®Õn gi÷a  thÕ kû 
XIX). 
TiÕt 9, 10- Bµi 7: Hoµn thµnh c¸ch m¹ng t s¶n ë Ch©u ¢u vµ Mü (gi÷a thÕ kû 
XIX) (TiÕt 9: I; TiÕt 10: II). 
TiÕt 11 - Bµi 8: C¸c níc t b¶n chuyÓn sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa. 
TiÕt 12,13 - Bµi 9: C¸c níc t b¶n chuyÓn sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa 
(tiÕp theo). (TiÕt 12: 1, 2; TiÕt 13: 3, 4). 
TiÕt  14,15- Lµm bµi tËp lÞch sö. 

 

Ch¬ng III: Phong trµo c«ng nh©n (tõ ®Çu thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX) 

(5 tiÕt). 

TiÕt 16 - Bµi 10: Phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµo nöa ®Çu thÕ kû XIX. 
TiÕt 17 - Bµi 11: Sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc -Quèc tÕ thø nhÊt. 
TiÕt 18 - Bµi 12: C«ng x· Pa -ri (1871). 



TiÕt 19 - Bµi 13: Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ (cuèi thÕ kû XIX - ®Çu thÕ kû 
XX). 
TiÕt 20 - Bµi 14: V.I. Lª Nin vµ phong trµo c«ng nh©n Nga ®Çu thÕ kû XX - C¸ch 
m¹ng Nga (1905 - 1907). 
TiÕt 21: Lµm bµi kiÓm tra viÕt (1 tiÕt). 

 

Ch¬ng IV: C¸c níc Ch©u ¸ (tõ gi÷a thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX) (7 

tiÕt). 
TiÕt 22 - Bµi 15: NhËt B¶n 
TiÕt 23 - Bµi 16: Ên §é 
TiÕt 24, 25 - Bµi 17: Trung Quèc.(TiÕt 24: 1,2; TiÕt 25:3,4). 
TiÕt 26, 27, 28 - Bµi 18: C¸c níc §«ng Nam ¸ (cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX) 
(TiÕt 26: 1, 2; tiÕt 27: 3, 4; tiÕt 28: 5, 6). 

 

Ch¬ng V: C¸c níc Ch©u Phi, MÜ La tinh thêi cËn ®¹i (2 tiÕt). 

TiÕt 29 - Bµi 19: Ch©u Phi 
TiÕt 30 - Bµi 20: Khu vùc Mü La tinh 
 

Ch¬ng VI: ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914 - 1918) (5 tiÕt). 

TiÕt 31, 32 - Bµi 21: ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914-1918) (TiÕt 31: I, II(1); 
tiÕt 32: II(2), III). 
TiÕt 33, 34 - Bµi 22: ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i. 
TiÕt 35 - Lµm bµi tËp lÞch sö 
TiÕt  36 - KiÓm tra häc k× I (1 tiÕt) 
 

Häc kú II 

PhÇn hai: LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i 

(PhÇn tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1945) 

 

Ch¬ng VII: C¸ch m¹ng th¸ng Mêi Nga n¨m 1917 vµ c«ng cuéc x©y dùng 

chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« (1921 - 1941) (4 tiÕt). 

TiÕt  37, 38 -  Bµi 23: C¸ch m¹ng th¸ng Mêi Nga n¨m 1917 vµ cuéc ®Êu tranh 
b¶o vÖ c¸ch  m¹ng (1917 - 1921). (TiÕt 37:I; TiÕt 38: II). 
TiÕt 39. 40 - Bµi 24: Liªn X« x©y dùng chñ nghÜa x· héi (1921 - 1941) (tiÕt 39: 
I; tiÕt 40: II). 

 

Ch¬ng VIII: C¸c níc t b¶n chñ nghÜa gi÷a hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi 

(1918 - 1939 )  

(4 tiÕt). 
TiÕt 41 - Bµi 25: Kh¸i qu¸t vÒ c¸c níc t b¶n chñ nghÜa gi÷a hai cuéc chiÕn 
tranh thÕ giíi (1918 - 1939). 
TiÕt 42 - Bµi 26: Níc §øc gi÷a hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939). 
TiÕt 43 - Bµi 27: Níc Mü gi÷a hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939). 
TiÕt 44 - Bµi 28: NhËt B¶n gi÷a hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939). 

 



Ch¬ng IX: C¸c níc ch©u ¸ gi÷a hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 

1939) (3 tiÕt). 

TiÕt 45 - Bµi 29 : Phong trµo c¸ch m¹ng ë Trung Quèc vµ Ên §é (1918 - 1939). 
TiÕt 46, 47 - Bµi 30: C¸c níc §«ng Nam ¸ gi÷a hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi 
(1918 - 1939) (tiÕt 46: 1, 2; tiÕt 47: 3, 4, 5) 

 

Ch¬ng X: ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1939 - 1945) (5 tiÕt: 4 tiÕt bµi míi, 1 

tiÕt bµi tËp). 
TiÕt 48, 49, 50 - Bµi 31: ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1939 - 1945) (TiÕt 48 : I; 
TiÕt 49: II; tiÕt 50: III). 
TiÕt 51 - Bµi 32: ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i (1917 - 1945). 
TiÕt 52 - Lµm bµi tËp lÞch sö. 

 
PhÇn Ba: LÞch sö ViÖt Nam (1858 - 1918) 

 

Ch¬ng I: ViÖt Nam tõ n¨m 1858 ®Õn cuèi thÕ kû XIX ( 7 tiÕt). 

TiÕt 53 - Bµi 33: ViÖt Nam tríc nguy c¬ Ph¸p x©m lîc. 
TiÕt 54, 55, 56 - Bµi 34: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc (1858 
- 1884) (TiÕt 54: I;  
                                       tiÕt 55: II; tiÕt 56: III). 
TiÕt 57 - Bµi 35: Trµo lu c¶i c¸ch Duy T©n ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m cuèi 
thÕ kû XIX. 
TiÕt 58, 59 - Bµi 36: Phong trµo yªu níc chèng Ph¸p cña nh©n d©n ViÖt Nam 
trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX. (TiÕt 58: I, II (1); TiÕt 59: II (2,3, III)). 
TiÕt 60: KiÓm tra viÕt (1 tiÕt). 

 

Ch¬ng II: ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn hÕt chiÕn tranh thÕ giíi thø 

nhÊt (6 tiÕt). 

TiÕt 61- Bµi 37 : Sù chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ, x· héi vµ t tëng ë ViÖt nam ®Çu 
thÕ kû XX. 
TiÕt 62, 63 - Bµi 38: Phong trµo yªu níc vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Çu thÕ kû 
XX ®Õn ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt.(TiÕt 62: 1, 2, 3; TiÕt 63: 4, 5) 
TiÕt 64, 65 - Bµi 39: ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ChiÕn tranh thÕ  giíi thø nhÊt 
(1914 - 1918) (TiÕt 64: I, II(1); TiÕt 65: II (2, 3, 4, 5)). 
TiÕt 66 - Bµi 40: Sù khëi ®Çu cña khuynh híng cøu níc míi trong phong trµo 
gi¶i phãng d©n téc ViÖt Nam. 
TiÕt  67 - Bµi 41: S¬ kÕt lÞch sö ViÖt Nam (1858 - 1918) (1 tiÕt). 
TiÕt 68 - LÞch sö ®Þa ph¬ng (1 tiÕt) 
TiÕt 69 - ¤n tËp (1 tiÕt) 
TiÕt  70 - KiÓm tra häc kú II (1 tiÕt) 

 
(Lu ý: Sau tiÕt thø 36 lµ 2 tiÕt ®Öm, vµ sau tiÕt thø 70 lµ 2 tiÕt ®Öm, gi¸o viªn sö 

dông thêi gian nµy ®Ó d¹y bï ch¬ng tr×nh hoÆc «n tËp ) 
 

 



Líp 12- N©ng cao 

C¶ n¨m: 37 tuÇn, 70 tiÕt 
Häc kú I: 18 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 36 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 
Häc kú II: 17 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 34 tiÕt + 01 tuÇn dù phßng 

 
Häc kú I 

Häc kú 1: 18 tuÇnx 2 tiÕt = 36 tiÕt; (01 tuÇn dù phßng) 
 

PhÇn mét: LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 2000 

 

Ch¬ng I: Sù h×nh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 

hai (1945-1949) (2 tiÕt) 

TiÕt 1;2- Bµi 1. Sù h×nh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai 
(1945-1949) (TiÕt 1: I; TiÕt 2: II,III) 
Ch¬ng II: Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u (1945-1991). Liªn Bang Nga 

(1991-2000) (3 tiÕt) 

TiÕt 3;4:5- Bµi 2. Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u (1945-1991). Liªn Bang Nga 
(1991-2000) (TiÕt 3:I(1,2); TiÕt 4: I(3),II(1); TiÕt 5: II(2,3),III) 
Ch¬ng III: C¸c níc ¸, Phi, MÜ Latinh (1945-2000) (6 tiÕt) 

TiÕt 6;7- Bµi 3. Trung Quèc vµ b¸n ®¶o TriÒu Tiªn (TiÕt 6: I; TiÕt 7: II) 
TiÕt 8;9- Bµi 4. C¸c níc §«ng Nam ¸ (TiÕt 8: I; TiÕt 9: II,III) 
TiÕt 10- Bµi 5. Ên §é vµ khu vùc Trung §«ng 
TiÕt 11- Bµi 6. C¸c níc Ch©u Phi vµ MÜ Latinh 
Ch¬ng IV: MÜ, T©y ¢u, NhËt B¶n (1945-2000) (6 tiÕt) 

TiÕt 12;13- Bµi 7. Níc MÜ (TiÕt 12: I; TiÕt 13: II,III) 
TiÕt 14;15- Bµi 8. T©y ¢u (TiÕt 14: I,II; TiÕt 15: III,IV,V) 
TiÕt 16:17- Bµi 9. NhËt B¶n (TiÕt 16: I,II; TiÕt 17: III,IV ) 
Ch¬ng V: Quan hÖ quèc tÕ (1945-2000) (2 tiÕt) 

TiÕt 18;19- Bµi 10. Quan hÖ quèc tÕ trong vµ sau thêi kú ChiÕn tranh l¹nh (TiÕt 
18: (I,II); TiÕt 19: (III,IV)) 
Ch¬ng VI: C¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ vµ xu thÕ toµn cÇu hãa(1 tiÕt) 

TiÕt 20- Bµi 11. C¸ch m¹ng khoa häc –  c«ng nghÖ vµ xu thÕ toµn cÇu hãa nöa 
sau thÕ kû XX 
TiÕt 21- Bµi 12. Tæng kÕt lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 2000 
TiÕt 22- KiÓm tra viÕt (1 tiÕt) 

 

PhÇn hai: LÞch sö ViÖt nam tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 2000 

 

Ch¬ng I: ViÖt Nam tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 1930 (6 tiÕt)  

TiÕt 23;24- Bµi 13. Nh÷ng chuyÓn biÕn míi vÒ kinh tÕ vµ x· héi ë ViÖt Nam sau 
ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (TiÕt 23: I,II; TiÕt 24: III ) 
TiÕt 25;26- Bµi 14. Phong trµo d©n téc d©n chñ ë ViÖt Nam tõ n¨m 1919 ®Õn 
n¨m 1925 (TiÕt 25: I;II; TiÕt 26: III) 
TiÕt 27;28- Bµi 15. Phong trµo d©n téc d©n chñ ë ViÖt Nam tõ n¨m 1925 ®Õn 
n¨m 1930 (TiÕt 27: I,II; TiÕt 28: III) 



Ch¬ng II: ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn n¨m 1945 (6 tiÕt) 

TiÕt 29- Bµi 16. Phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1935  
TiÕt 30- Bµi 17. Phong trµo d©n chñ 1936-1939 
TiÕt 31;32- Bµi 18 Phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939-1945 (TiÕt 31: I,II(1); 
TiÕt 32: II (2,3,4)) 
TiÕt 33;34- Bµi 19. Cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc vµ Tæng khëi nghÜa th¸ng 
T¸m (1939-1945. Níc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa ra ®êi (TiÕt 33: I; TiÕt 34: 
II,III) 
TiÕt 35- «n tËp vµ lµm bµi tËp (1 tiÕt) 
TiÕt 36- KiÓm tra häc kú I (1 tiÕt) 

 

Häc kú II 

 
Ch¬ng III: ViÖt Nam tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 1954 (9 tiÕt) 

TiÕt 37;38- Bµi 20. Níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa tõ sau ngµy 2-9-1945 ®Õn 
tríc ngµy 19-12-1946 (TiÕt 37: I,II; TiÕt 38: III) 
TiÕt 39;40- Bµi 21. Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc 
d©n Ph¸p (1946-1950) (TiÕt 39: I,II, III; TiÕt 40: IV,V,VI) 
TiÕt 41;42- Bµi 22. Bíc ph¸t triÓn cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc 
d©n Ph¸p (1951-1953) (TiÕt 41: I,II; TiÕt 42: III,IV) 
TiÕt 43;44;45- Bµi 23. Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p kÕt 
thóc (1953-1954) (TiÕt 43: I,II(1); TiÕt 44: II(2); TiÕt 45: III,IV) 
TiÕt 46- LÞch sö ®Þa ph¬ng 
Ch¬ng IV: ViÖt Nam tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 1975 (12 tiÕt) 

TiÕt 47;48- Bµi 24. MiÒn B¾c thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi , miÒn 
Nam ®Êu tranh chèng chÕ ®é MÜ –  DiÖm, g×n gi÷ hßa b×nh (1954-1960) (TiÕt 
47: I,II; TiÕt 48: III) 
TiÕt 49;50- Bµi 25. X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë MiÒn B¾c, chiÕn ®Êu chèng 
chiÕn lîc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt”  cña ®Õ quèc MÜ ë MiÒn Nam (1961-1965) 
(TiÕt 49: I; TiÕt 50: II) 
TiÕt 51;52- Bµi 26. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “ChiÕn tranh côc bé”  ë miÒn 
Nam vµ chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø nhÊt cña ®Õ quèc MÜ (1965-1968) 
(TiÕt 51: I; TiÕt 52: II) 
TiÕt 53;54;55- Bµi 27. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “ViÖt Nam hãa chiÕn tranh”  ë 
miÒn Nam vµ chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø hai cña ®Õ quèc MÜ (1969-
1973) (TiÕt 53: I; TiÕt 54: II; TiÕt 55: III) 
TiÕt 56;57;58- Bµi 28. Kh«i phôc ph¸t triÓn kinh tÕ –  x· héi miÒn B¾c, gi¶i 
phãng hoµn toµn miÒn Nam (1973-1975) (TiÕt 56: I,II; TiÕt 57: III; TiÕt 58: IV) 
TiÕt 59- LÞch sö ®Þa ph¬ng 
TiÕt 60- Lµm bµi tËp lÞch sö 
TiÕt 61- Lµm bµi kiÓm tra viÕt (1 tiÕt) 
Ch¬ng V: ViÖt Nam tõ n¨m 1975 ®Õn n¨m 2000 (6 tiÕt) 

TiÕt 62- Bµi 29. ViÖt Nam trong n¨m ®Çu sau ®¹i th¾ng mïa Xu©n 1975 
TiÕt 63;64- Bµi 30. ViÖt Nam x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ ®Êu tranh b¶o vÖ tæ 
quèc (1976-1986) (TiÕt 63: I(1,2); TiÕt 64: I(3),II) 



TiÕt 65;66;67- Bµi 31 ViÖt Nam trªn ®êng ®æi míi ®i lªn chñ nghÜa x· héi 
(1986-2000) (TiÕt 65: I; TiÕt 66: II(1,2); TiÕt 67: II(3)) 
TiÕt 68- Tæng kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 2000 
TiÕt 69- ¤n tËp vµ lµm bµi tËp lÞch sö (1 tiÕt) 
TiÕt 70- KiÓm tra häc kú II (1 tiÕt) 

------------------------------------------- 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH TỰ CHỌN MÔN LỊCH SỬ 
 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC  

 

Giảng dạy tự chọn trở thành hình thức dạy học có tính pháp quy ở trường 

trung học phổ thông nhằm mục đích : 

-Bổ sung và khai thác sâu chương trình giáo dục bắt buộc làm cho chương 

trình giáo dục có tính phân hoá, đậm nét hơn . 

     - Đáp ứng yêu cầu và  nguyện vọng của các đối tượng học sinh khác nhau: 

     + Tạo điều kiện cho học sinh có thể nắm chắc kiến thức cơ bản trong chương 

trình. 

+ Chuẩn bị cho các em thi vào các trường đại học và cao đẳng theo năng lực 

và nguyện vọng. 

+ Đáp ứng yêu cầu học tập của những học sinh có năng khiếu môn lịch sử 

-Tăng cường rèn luyện tính tích cực ,tự giác và nhất là khả năng tự học . 

 

* Các chủ đề dạy học tự chọn : 

- Chủ đề cơ bản (chủ đề bám sát ): chủ yếu là tổng kết ,hệ thống hoá ,củng 

cố kiến thức ,luyện tập các kiến thức cơ bản nhất đã được học. 

- Chủ đề nâng cao: giúp học sinh đào sâu kiến thức đã học ,tập dượt nghiên 

cứu những ván đề đơn giản . 

- Chủ đề đáp ứng : đáp ứng yêu cầu hướng nghiệp cho các em sau này. 

 

*Trên cơ sở mục tiêu và các dạng chủ đề với điều kiện tỉnh nhà chủ yếu 

giảng dạy các chủ đề do bộ đã biên soạn và các trường có thể biên soạn tài 

liệu học tập phù hợp với yêu cầu của phân phối chương trình môn tự chon 

mỗi tuần 1 tiết , tài liệu giảng dạy phải được hội đồng khoa học nhà trường 

thông qua và nhất trí. 

 Đây là khung phân phối chƣơng trình  tự chọn môn lịch sử  theo tài liệu 

do bộ biên soạn.  

 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH LỚP 10 

(Dùng cho cả chương trình cơ bản và nâng cao) 



Số tiết dạy theo chương trình bộ biên soạn là : 16 tiết và 1 tiết kiểm tra đánh 

giá  

Tên chuyên đề Tiết Nội dung 

Văn hoá Trung 

Quốc cổ trung 

đại 

(4 tiết ) 

1 1. Khái quát về lịch sử Trung Quốc cổ trung đại. 

2 2.Một số thành tựu văn hoá Trung Quốc: nho học, chữ 

viết . 

3 2. Một số thành tựu văn hoá Trung Quốc :văn học, sử 

học, triết học. 

4 2. Một số thành tựu văn hoá Trung Quốc :Khoa học- kỹ 

thuật  

3.Giá trị ý nghĩa của những thành tựu đó đối với nhân 

loại và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam 

Thành thi trung 

đại Tây âu 

(3tiết) 

5 1. Sự ra đời của thành thị  

6 2. Hoạt động kinh tế của các thành thị  

7 3.Những cuộc đấu tranh chống phong kiến… 

4.Vai trò của thành thị trung đại  

Phong trào Văn 

hoá phục hưng 

(3 tiết ) 

8 1. Khái quát lịch sử châu Âu phong kiến  

9 2.Văn hoá Phục hưng. 

10 3. Tính chất, ý nghĩa, hạn chế của phong trào văn hoá 

Phục hưng  

Văn hoá truyền 

thống người 

Việt 

(3 tiết ) 

11 1.Bối cảnh lịch sử hình thành nền văn hoá truyền thống 

Việt nam  

12 2. các chặng đường phát triển và các thành tựu chủ yếu 

của nền văn hoá truyền thống Việt Nam  

13 - Đặc điểm của văn hoá truyền thống từ thời Văn 

lang-  Âu lạcđến đầu thế kỷ XIX 

- Sự kế thừa và phát triển nền văn hoá truyền 

thống Việt Nam   

 

Văn hoá các 

dân tộc ít người 

trên đất nước 

Việt Nam 

(3 tiết ) 

 

14 1.Khái quát về các dân tộc ít người trên đất nước Việt 

Nam  

2.Đời sống văn hoá vật chất của các dân tộc ít người  

15 3. Đời sống văn hoá tinh thần … 

16 3. Đời sống văn hoá tinh thần …(tiếp theo) 

- Vai trò của các tộc người miền núi đối với sự phát 

triển của lịch sử dân tộc. 

 17 Kiểm tra đánh giá 

 

CHƢƠNG TRÌNH LỚP 11 

Số tiết dạy theo chương trình bộ biên soạn là : 27 tiết và 2 tiết kiểm tra 

đánh giá  

Tên chuyên đề Tiết Nội dung 

Các cuộc cách 1 Nguyên nhân bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản 



mạng tư sản 

thời cận đại 

(5 tiết ) 

2 Hình thức,diễn biến các cuộc cách mạng tư sản… 

3 Nhiệm vụ, động lực, lãnh đạo cách mạng tư sản  

4 Kết quả, ý nghĩa 

5 Đánh giá về vai trò của quần chúng nhân dân và giai 

cấp tư sản trong các cuộc cách mạng tư sản 

Sự ra đời và 

phát triển của 

phong trào công 

nhân 

(4 tiết ) 

6 Nguyên nhân nảy sinh phong trào 

Phong trào công nhân nửa đầu thế kỷ XIX 

7 Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học và nội dung 

của học thuyết  

8 Phong trào công nhânvà cộng sản quốc tế nửa sau thế 

kỷ XIX 

9 Phong trào công nhân và cộng sản quốc tế đầu thế kỷ 

XX 

Phong trào giải 

phóng dân tộc 

châu Á 

(5 tiết) 

10 Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc Châu Á  

11 Một số phong trào tiêu biểu ở Đông Nam Á 

12 Phong trào cách mạng ở Trung Quốc 1919-1945 

13 Phong trào độc lập dân tộc Ấn Độ 1918-1945 

14 Phong trào độc lập dân tộc ở Inđônêxia 

Chủ nghĩa phát 

xít và con 

đường dẫn tới 

chiến tranh thế 

giới thứ II 

(3 tiết ) 

15 Chủ nghĩa phát xít và sự hình thành 3 lò lửa chiến tranh 

16 Con đường dẫn tới chiến tranh 

17 Đọc thêm và tìm hiểu về chủ nghĩa phát xít Đức,Nhật, 

Italia 

 18 Kiểm tra 

Xu hướng cải 

cách trong thế 

kỷ XIX ở nước 

ta 

(3 tiết ) 

19 Trong lịch sử Việt Nam việc xuất hiện xu hướng và  

trào lưu cải cách là hợp quy luật  

20 Những đề nghị cải cách duy tân đất nước ở thế kỷ XIX 

21 Nhận xét đánh giá và kết luận . 

Những chuyển 

biến kinh tế xã 

hội và phong 

trào giải phóng 

dân tộc Việt 

Nam đầu thế kỷ 

XX 

(7 tiết ) 

22 Chương trình khai thác thuộc địa của Pôn Đu Me 

23 Những chuyển biến về kinh tế và những thay đổi trong 

kết cấu xã hội  

24 -Sự bế tắc của phong trào cách mạng Việt Nam sau khi 

phong trào Cần Vương thất bại  

-Những ảnh hưởng từ bên ngoài dội vào Việt Nam  

25 -Trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX 

-Phan Bội Châu và phong trào Đông du 

-Việt Nam quang phục hội  

26 Phan Chu Trinh và phong trào Duy tân ở Trung kỳ 

27 -Phong trào chống sưu thuế ở Trung kỳ năm 1908  

-Đông kinh nghĩa thục và phong trào Duy tân ở Bắc kỳ  

-Cuộc vận động Duy tân ở Nam kỳ  



28 -Phong trào nông dân Yên Thế 

-Kết luận   

 29 Kiểm tra 
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Số tiết dạy theo chương trình bộ biên soạn là :32 tiết và 2 tiết kiểm tra đánh 

giá  

Tên chuyên đề Tiết Nội dung 

Chiến tranh lạnh 

1947-1989 

(5 tiết ) 

1 Bối cảnh,nguyên nhân- nguồn gốc của chiến tranh lạnh 

2 Những biểu hiện của chiến tranh lạnh   

3 Chính sách ngăn chặn và các khối quân sự, căn cứ quân 

sự ra đời   

4 Các cuộc xung đột quân sự  

5  Xô – Mĩ chấm dứt chiến tranh lạnh  

Tác động của việc chấm dứt chiến tranh lạnh 

Đông Nam Á 

những chặng 

đường lịch sử 

(1945-2000) 

(5 tiết ) 

6 Tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á  

7 Các giai đoạn lịch sử Đông Nam Á  

8 ASEAN 

9 ASEAN 

10 Triển vọng Đông Nam Á trong tầm nhìn 2020 

Sự Phát triển 

của khoa học -

kỹ thuật từ đầu 

thế kỷ XX đến 

nay 

(5 tiết ) 

11 Tiến bộ khoa học -kỹ thuật nửa đầu thế kỷ XX 

12 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nửa sau thế kỷ XX 

13 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nửa sau thế kỷ XX 

14 Khoa học công nghệ và sự phát triển của xã hội loài 

người 

15 -Tác động, vị trí,  ý nghĩa của cách mạng khoa học - 

công nghệ hiện nay. 

-Xu thế toàn cầu hoá  

 16 Kiểm tra 

Nguyễn Ái 

Quốc và quá 

trình thành lập 

Đảng cộng sản 

Việt Nam 

(5 tiết ) 

17 Bối cảnh lịch sử. cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX -

Nguyến Ái Quốc (thân thế, sự nghiệp) 

18 Quá trình tìm đường cứu nước từ 1911 đến 1920 

19 Sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đội ngũ 

cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  

20 Sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  

21 Ý nghĩa lịch sử của sự thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam  



Quá trình chuẩn 

bị và thắng lợi 

của cách mạng 

tháng Tám năm 

1945 

(6 tiết ) 

22 Đảng ra đời và đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc  

23 Phong trào cách mạng 1930- 1931 và những bài học 

kinh nghiệm  

24 Phong trào dân chủ 1936-1939 và những bài học kinh 

nghiệm  

25 Đường lối mới của đảng và công cuộc chuẩn bị cho 

Tổng khởi nghĩa  

26 Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 

27 Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi  

Cuộc chiến 

tranh cách mạng 

30 năm chống 

Pháp và chống 

Mĩ (1945-1975) 

(6 tiết ) 

28 Kháng chiến chống Pháp: đường lối, thắng lợi về quân 

sự  

29 Kháng chiến chống Pháp: thắng lợi về kinh tế , chính 

trị, ngoại giao… 

30 Kháng chiến chống Mĩ 1954-1960 

31 Kháng chiến chống Mĩ 1960-1968 

32 Kháng chiến chống Mĩ 1969-1975 

33 Chiến tranh và khởi nghĩa trong kháng chiến chống 

Pháp và chống Mĩ  

 34 Kiểm tra 
 

 


