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HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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MÔN LỊCH SỬ
(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học
chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù
hợp với tình hình thực tế.
1. Lớp 10
TT
1

Nội dung điều chỉnh

Bài
Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy

Cả bài

Hướng dẫn thực hiện
Không dạy

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu Mục I.2. Những chuyển biến về kinh tế,
tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II
Tự học học có hướng dẫn
văn hóa và xã hội
TCN đến đầu thế kỉ X)
Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu Mục II.1. Khái quát phong trào đấu
Tự học có hướng dẫn
tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo) tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X
2
Bài 15 và Bài 16

Tích hợp, cấu trúc những nội dung còn lại
của 2 Bài 15 và Bài 16 thành chủ đề: Thời
Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc
lập dân tộc với các nội dung:
1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến

Cả 2 bài

1

phương Bắc
2. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân
dân ta từ thế kỉ I đến đấu thế kỉ X. Hướng
dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện
tiêu biểu.
3

Bài 17. Quá trình hình thành và phát
triển của nhà nước phong kiến (Từ thế II.3. Hoạt động đối nội và đối ngoại
kỉ X đến thế kỉ XV)

Không dạy

4

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát
Cả bài
triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Không dạy

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa
dân tộc trong các thế kỷ X-XV

Mục II. 2. Văn học

Khuyến khích học sinh tự học

Mục II. Phát triển giáo dục và văn học

Khuyến khích học sinh tự học

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

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

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

Bài 24. Tình hình văn hoá ở các thế kỉ
XVI-XVIII
-

Tích hợp, cấu trúc các phần còn lại của Bài 20
và Bài 24 thành một chủ đề: Văn hóa dân tộc
trong các thế kỷ X-XVIII với các nội dung:
I. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong
các thế kỷ X-XV
1. Tư tưởng, tôn giáo
2. Nghệ thuật
II. Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI-XVIII
1. Tư tưởng, tôn giáo
2. Nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật

Cả 2 bài
Bài 20 và Bài 24

5

2

6

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc
phong kiến trong các thế kỷ XVI- được thành lập
XVIII.

Chỉ tập trung vào Nhà Mạc được thành lập

7

Tích hợp Mục 2 với Mục 3 thành Mục. Sự phát
Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ Mục 2. Sự phát triển của thủ công
triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp.
nghiệp
XVI-XVIII
Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những
Mục 3. Sự phát triển của thương nghiệp biểu hiện tiểu biểu của sự phát triển

8

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế
kỉ XIX và phong trào đấu tranh của Cả bài
nhân dân

Không học

9

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ
Cả bài
nước

Tự học có hướng dẫn

10

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân
Cả bài
tộc Việt Nam thời phong kiến

Tự học có hướng dẫn

11

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách
2. Cách mạng tư sản Anh
mạng tư sản Anh

Không chi tiết diễn biến, hướng dẫn học sinh
lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu. Tập
trung kết quả, ý nghĩa của cách mạng tư sản
Anh

12

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Chỉ tập trung bản Tuyên ngôn Độc lập và sự ra
các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Hợp chúng quốc Mĩ
đời đời của Hợp chúng quốc Mĩ

13

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế
Mục I. 1. Tình hình kinh tế, xã hội
kỉ XVIII
3

Chỉ tập trung vào những mâu thuẫn trong xã hội
Pháp trước cách mạng

14

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở
Cả bài
châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Không dạy

15

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ
Cả bài
và sự bành trướng thuộc địa

Không dạy

16

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của
Cả bài
phong trào công nhân

Khuyến khích học sinh tự học

17

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và Công xã
Cả bài
Pa-ri 1871

Tự học có hướng dẫn

18

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

19

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Mục II.1. Tình hình nước Nga trước
Khuyến khích học sinh tự học
Nga đầu thế kỉ XX
cách mạng
2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung
Cả bài
Quốc và Ấn Độ (1918 -1939)

Không dạy

2

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại
Cả bài
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Khuyến khích học sinh tự học

3

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng II.2. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh Khuyến khích học sinh tự học
chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm miền Đông Nam kì. Hiệp ước 5-6-1862
4

1858 đến trước năm 1873)

Mục III. Cuộc kháng chiến của nhân
Khuyến khích học sinh tự học
dân Nam kì sau Hiệp ước 1862
I.1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp
Không dạy
đánh Bắc Kì lần thứ nhất

4

5

6

Sắp xếp Mục I.2 và Mục I.3 thành Mục. Thực
Mục I.2. Thực dân Pháp đánh chiếm
dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất và
Bắc Kì lần thứ nhất (1873)
phong trào kháng chiến ở Bắc Kì những năm
Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước.
Mục
I.3.
Phong
trào
kháng
chiến
ở
Bắc
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ
1873 – 1874. Chỉ tập trung vào các sự kiện
Kì trong những năm 1873 -1874
năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn
chính.
đầu hàng
II.1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và Sắp xếp Mục II.1 và Mục II.2 thành Mục. Thực
các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882-1883) dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai và
cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các
II.2.Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc tỉnh Bắc Kì. Chỉ tập trung vào các sự kiện
Kì kháng chiến
chính.
Mục II. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu
Bài 21. Phong trào yêu nước chống
biểu trong phong trào Cần vương và
Pháp của nhân dân Việt Nam trong
Khuyến khích học sinh tự học
phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ
những năm cuối thế kỉ XIX
XIX
Khuyến khích học sinh tự học
Bài 24. Việt Nam trong những năm Mục I. Tình hình kinh tế - xã hội
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 Mục II. Phong trào đấu tranh vũ trang
Khuyến khích học sinh tự học
1918)
trong chiến tranh

5

7

Sơ kết Lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Tự học có hướng dẫn

Cả bài

3. Lớp 12
TT

1

2

Bài

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ
và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam
(1954 - 1965)

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp
chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược.
Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa
sản xuất (1965-1973)

Nội dung điều chỉnh
Mục II.Miền Bắc hoàn thành cải cách
ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo
quan hệ sản xuất (1954-1960)
Mục III.1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ Diệm giữa gìn và phát triển lực lượng
cách mạng (1954 -1959)
Mục IV.2. Miền Bắc thực hiện kế
hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)
Mục V.2. Miền Nam chiến đấu chống
chiến lược ‘‘Chiến tranh đặc biệt’’ của
Mĩ
Mục I.2. Chiến đấu chống chiến lược
‘‘Chiến tranh cục bộ’’ của Mĩ
Mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của
Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu
phương (1965-1968)

Hướng dẫn thực hiện
Tự học có hướng dẫn

Tự học có hướng dẫn

Khuyến khích học sinh tự học
Chỉ tập trung vào chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)
1963 và phong trào phá ‘‘ấp chiến lược’’.
Chỉ tập trung vào chiến thắng Vạn Tường
(Quảng Ngãi) năm 1965
Không dạy

Mục III.1. Chiến lược VN hóa chiến
tranh và Đông Dương hóa chiến tranh Không dạy “Đông Dương hóa chiến tranh”
của Mĩ

6

Mục III.2. Chiến đấu chống chiến lược Chỉ tập trung vào thắng lợi về chính trị và ngoại
Việt Nam hóa chiến tranh và Đông giao
Dương hóa chiến tranh của Mĩ
Mục IV.2. Miền Bắc vừa chiến đấu Chỉ nêu sự kiện Mĩ mở rộng chiến tranh phá
chống chiến tranh phá hoại, vừa sản hoại lần thứ hai và tập trung nội dung trận Điện
xuất và làm nghĩa vụ hậu phương
Biên Phủ trên không.
Mục III.2.a. Chiến dịch Tây Nguyên (từ Chỉ tập trung vào những sự kiện chính, không
ngày 4 – 3 đến ngày 24 – 3)
chi tiết diễn biến

3

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tếxã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn Mục III.2.b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng Không dạy
toàn miền Nam (1973-1975)
(từ ngày 21-3 đến ngày 29-3)

Mục III.2.c. Chiến dịch Hồ Chí Minh Chỉ tập trung vào những sự kiện chính, không
(từ ngày 26 – 4 đến ngày 30 – 4)
chi tiết diễn biến
4

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau Mục I. Tình hình hai miền Bắc -Nam
Không dạy
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống
sau năm 1975
Mĩ, cứu nước năm 1975

5

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi Mục II. Quá trình thực hiện đường lối Khuyến khích học sinh tự học
lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
đổi mới (1986-2000)

6

Bài 27. Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ
Cả bài
năm 1919 đến năm 2000

Khuyến khích học sinh tự học

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