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Câu hỏi 

Dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng 

+) Quân dân Âu Lạc đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Triệu vào thời gian nào? 

 
Năm 214 TCN 

 
Năm 207 TCN 

 
Năm 179 TCN 

+) Sau thất bại trong cuộc tấn công xâm lược nước Âu Lạc, quân Triệu đã dùng thủ đoạn gì 

để chuẩn bị xâm lược nước ta lần nữa? 

       Vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước Âu Lạc 

 

Cho người ngầm sát hại An Dương Vương và những tướng giỏi của ta như Cao 

Lỗ, Nồi Hầu 

 
Dùng của cải, vật chất mua chuộc những tướng giỏi của ta 

+) Sự thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược triệu năm 

179 TCN đã để lại cho chúng ta bài học gì? 

      Không được chủ quan, mất cảnh giác trước kẻ thù 

 
Luôn giữ quan hệ hòa hảo và nhân nhượng với kẻ thù để tránh bị xâm lược 

 
Luôn giữ đoàn kết nội bộ và không kết giao với bất cứ nước nào 
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+) Quân dân Âu Lạc đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Triệu vào thời gian nào? 

 
Năm 214 TCN 

x Năm 207 TCN 

 
Năm 179 TCN 

+) Sau thất bại trong cuộc tấn công xâm lược nước Âu Lạc, quân Triệu đã dùng thủ đoạn gì 

để chuẩn bị xâm lược nước ta lần nữa? 

x Vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước Âu Lạc 

 
Cho người ngầm sát hại An Dương Vương và những tướng giỏi của ta như Cao 
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Lỗ, Nồi Hầu 

 
Dùng của cải, vật chất mua chuộc những tướng giỏi của ta 

+) Sự thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược triệu năm 

179 TCN đã để lại cho chúng ta bài học gì? 

x Không được chủ quan, mất cảnh giác trước kẻ thù 

 
Luôn giữ quan hệ hòa hảo và nhân nhượng với kẻ thù để tránh bị xâm lược 

 
Luôn giữ đoàn kết nội bộ và không kết giao với bất cứ nước nào 

*** 

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 6, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải tập bản 
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