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Câu hỏi 

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

a. Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ quân ta chặn đánh, tiến công và rút lui; màu xanh vào mũi tên 

chỉ quân Lương tiến quân và rút chạy. 

b. Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ các địa danh diễn ra các sự kiện của cuộc kháng 

chiến chống quân Lương xâm lược. 

c. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 

+) Viên tướng chỉ huy quân Lương tiến vào xâm lược nước ta tháng 5 năm 545 là: 

 
Dương Phiêu 

 
Tiêu Tư 

 
Trần Bá Tiên 

+) Quân Lương tiến vào nước ta theo: 

 
Đường bộ 

 
Đường thủy 

 
Cả đường thủy và đường bộ 

+) Sau trận chiến tại hồ Điển Triệt, ai là người thay Lý Nam Đế chỉ huy cuộc kháng chiến 

chống quân Lương. 

 
Triệu Quang Phục 

 
Lý Thiên Bảo 

 
Lý Phật Tử 

+) Triệu Quang phục đã chọn vùng đất nào làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng? 

   Động Khuất Lão (Tam Nông – Phú Thọ) 

 
Dạ Trạch (Hưng Yên) 

 
Gia Ninh (Việt Trì – Phú Thọ) 
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c. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 

+) Viên tướng chỉ huy quân Lương tiến vào xâm lược nước ta tháng 5 năm 545 là: 

x Dương Phiêu 

 
Tiêu Tư 

 
Trần Bá Tiên 

+) Quân Lương tiến vào nước ta theo: 

 
Đường bộ 

 
Đường thủy 

x Cả đường thủy và đường bộ 

+) Sau trận chiến tại hồ Điển Triệt, ai là người thay Lý Nam Đế chỉ huy cuộc kháng chiến 

chống quân Lương. 

x Triệu Quang Phục 

 
Lý Thiên Bảo 

 
Lý Phật Tử 



+) Triệu Quang phục đã chọn vùng đất nào làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng? 

 
Động Khuất Lão (Tam Nông – Phú Thọ) 

x Dạ Trạch (Hưng Yên) 

 
Gia Ninh (Việt Trì – Phú Thọ) 

*** 

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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