
CÂU 1 TRANG 13 LỊCH SỬ 5 

Câu hỏi 

Em hãy kể lại phong trào Đông du? 

Trả lời 

Tóm tắt Phong trào Đông du 

- Phan Bội Châu lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường 

giải phóng dân tộc. 

- Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân (1904). 

- Năm 1905, Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ. Phan Bội 

Châu về nước, vận động thanh niên sang Nhật học. 

- Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho phong trào Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong 

nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm thanh niên nô nức sang Nhật học. Ai cũng mong mau 

chóng học xong để trở về cứu nước. 

Xem thêm 
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Có thể em chưa biết về Phong trào Đông Du 

Đây là một phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phong trào có mục đích kêu gọi 

thanh niên Việt Nam ra nước ngoài (Nhật Bản) học tập, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc 

giành lại độc lập cho nước nhà. Lực lượng nòng cốt cổ động và thực hiện phong trào là Duy Tân 

hội và Phan Bội Châu. 

Đầu năm 1904, sau khi từ Nam Kỳ về, ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn (1904), Phan Bội Châu 

cùng Kỳ Ngoại hầu Cường Để (cháu 5 đời của Hoàng tử Cảnh) và hơn 20 đồng chí khác họp tại 

nhà riêng của Nguyễn Hàm (còn có tên là Nguyễn Thành, Nguyễn Tiểu La) tại Nam Thịnh sơn 

trang (Thăng Bình, Quảng Nam) lập ra một tổ chức bí mật có tên là Duy Tân hội. 

Phát động phong trào Đông Du 

Phan Bội Châu cùng các thành viên nòng cốt trong hội Duy Tân, sau khi bàn bạc đã đề xướng 

việc lập các hội nông, công, thương, để vừa tập hợp đoàn kết lực lượng, vừa lấy đó làm cơ sở 

kêu gọi thanh niên xuất dương và là cơ quan tài chính giúp đỡ phong trào Đông Du.  

Song song với các hoạt động trên, các thành viên của phong trào còn sáng tác nhiều thơ ca yêu 

nước như: "Hải ngoại huyết thư", "Việt Nam Quốc sử khảo", "Tân Việt Nam", "Sùng bái giai 

nhân" (Phan Bội Châu), "Viễn hải quy hồng" (Nguyễn Thượng Hiền), "Kính cáo toàn quốc" 

(Cường Để), v.v...gửi về nước tuyên truyền cổ động nhân dân hưởng ứng phong trào. 
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Vì vậy, sau khi phát động, phong trào Đông Du đã được đông đảo người dân ở cả ba kỳ tham gia 

và ủng hộ, nhất là ở Nam Kỳ. 

Tìm hiểu thêm về phong trào Đông Du trên Wikipedia  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_%C4%90%C3%B4ng_Du

