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Câu hỏi 

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy: 

a. Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ các địa danh diễn ra sự kiện. 

b. Tô màu đỏ vào những kí hiệu chỉ đường kéo quân ra Bắc, tiến công và chặn đánh của 

nghĩa quân Lý Bí. 

c. Tô màu xanh vào những kí hiệu chỉ đường rút chạy và đường tiến quân đàn áp của quân 

Lương. 

d. Tô màu đỏ vào những khuyên tròn, nơi nghĩa quân Lý Bí đánh bại các cuộc tấn công đàn 

áp của quân Lương. 

e. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 

+ Khởi nghĩa Lý Bí nổ ra vào: 

A Năm 245 

B Năm 425 

C Năm 542 

+ Khởi nghĩa Lý Bí nổ ra ở đâu? 

A Thái Bình (mạn bắc Sơn Tây) 

B Đức Châu (nam Nghệ An – Hà Tĩnh) 

C Thanh Trì (Hà Nội) 

+ Nghĩa quân Lý Bí đã đánh bại các cuộc tấn công đàn áp của nhà Lương ở đâu? 

A Thành Long Biên (nay thuộc Bắc Ninh) và Thái Bình (mạn bắc Sơn Tây) 

B Thành Long Biên (nay thuộc Bắc Ninh) và Thái Bình (mạn bắc Sơn Tây) 

C Hoàng Châu (Quảng Ninh) và Hợp Phố 
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e. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 

C - A - C 

*** 

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

đồ Lịch sử lớp 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các 

em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này. 
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