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Câu hỏi 1 

Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?  

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 14 SGK Lịch Sử 5 

Trả lời: 

Quê hương của Nguyễn Tất Thành: Nam Đàn – Nghệ An là nơi có truyền thống đấu tranh kiên 

cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Đây cũng là quê hương của cụ Phan Bội 

Châu. 

Thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành: 

- Nguyễn Tất Thành có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. 

- Chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân nên 

Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng 

bào. 

Câu hỏi 2 

Vì sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu nước mới? 

Trả lời: 

- Vì tất cả các con đường cứu nước trước đó đều đã thất bại. 

- Nguyễn Tất Thành khâm phục các anh hùng đi trước nhưng không tán thành con đường cứu 

nước của họ. Vì vậy, Người tìm một con đường cứu nước mới. 

Có thể em chưa biết 

Thời niên thiếu của Hồ Chủ tịch và dấu mốc quan trọng 

1890 - Lớn lên trong nghèo khó 

Sinh ra trong một gia đình nhà nho ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 

An. Lớn lên trong tình thương yêu của người cha Nguyễn Sinh Sắc, mẹ Hoàng Thị Loan, chị gái 

Nguyễn Thị Thanh và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm. Sinh ra trong thời kỳ đất nước lâm nguy, 

Nguyễn Sinh Cung thấu hiểu phần nào nỗi đau dân tộc, những mất mát mà quê hương phải gánh 

chịu do chiến tranh gây ra. 

1895 - Theo cha mẹ vào Huế 
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Nguyễn Sinh Cung cùng cha mẹ và anh trai vào Huế lần đầu tiên. Sau khi mẹ mất (1901), ông về 

Nghệ An ở với bà ngoại một thời gian ngắn rồi theo cha về quê nội, từ đây ông bắt đầu dùng tên 

Nguyễn Tất Thành. 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Bài 5 Phan Bội Châu và phong trào Đông Du 

>>> Bài tiếp theo: Câu 1 trang 15 Lịch Sử 5 
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