
BÀI 3 TRANG 133 SGK SỬ 7 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 7 | 

Đề bài 

Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung. 

» Ôn tập Bài 2 trang 133 SGK Sử 7 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

    - Năm 1771 : Dựng cờ khởi nghĩa, trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong 

trào Tây Sơn. 

    - Năm 1775 : Tổng chỉ huy xuất sắc trận đánh Phú Yên, tạo ra bước ngoặt quan trọng 

cho toàn bộ quá trình phát triển mạnh mẽ sau đó của phong trào. 

    - Năm 1777 : Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ hai, lật đổ cơ đồ thống 

trị của họ Nguyễn. 

    - Năm 1782 : Chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ tư, đánh cho Nguyễn Ánh 

đại bại. 

    - Năm 1783 : Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ năm, đuổi tập đoàn 

Nguyễn Ánh ra khỏi bờ cõi. 

    - Năm 1785 : Tổng chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm 

xâm lược. 

    - Năm 1786 : Tổng chỉ huy các đợt tấn công tiêu diệt chính quyền họ Trịnh. 

    - Ngày 22/12/1788 : Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế). Niên hiệu 

Quang Trung bắt đầu xuất hiện từ đây. 

    - Năm 1789 : Tổng chỉ huy trận Ngọc Hồi – Đống Đa, quét sạch 29 vạn quân Thanh và 

bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi. 

    - Từ 1789 đến 1792 : Ban bố Chiếu khuyến nông, Chiếu lập học, tiến hành những cải 

cách tích cực và táo bạo. 
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    - Ngày 15/9/1792 : Quang Trung đột ngột qua đời, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi 

cho lớp lớp những thế hệ người Việt Nam yêu nước. 

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

Xem ngay hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII cùng đáp 

án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com 

https://doctailieu.com/chuong-v-dai-viet-o-cac-the-ki-xvi-xviii-c9140
https://doctailieu.com/lich-su-lop-7-c8776

