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Đề bài 

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng 

bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược? 

» Ôn tập Bài 1 trang 124 SGK Sử 8 

Hướng dẫn giải 

Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu 

hàng toàn bộ trước quân xâm lược. Dựa vào nội dung các hiệp ước mà triều đình kí với 

Pháp: 

- Hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862: thừa nhận sự cai quản của Pháp ờ 3 tỉnh Nam Bộ (Gia 

Định. Định Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn; mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán... 

- Hiệp ước Giáp Tuất 15/3/1874: thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp... 

- Hiệp ước Hác-măng 25/8/1883: Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của 

Pháp ờ Bắc Kì và Trung Kì...; mọi việc giao thiệp với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) 

đều do Pháp nắm. 

- Hiệp ước Pa-tơ-nốt 6/6/1884: Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp... 

Như vậy, qua những hiệp ước trên, ta thấy quá trình của triều đình Huế từ chỗ cắt từng bộ 

phận lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ nước ta 

(các điều khoản, điều kiện này càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp, đầu hàng ngày một 

nghiêm trọng hơn). 
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