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Câu hỏi
Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.
+) Năm 937, được tin Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại để đoạt chức, Ngô
Quyền đã làm gì?
Đưa quân từ Ái Châu ra Bắc để trị tội Kiều Công Tiễn và chuẩn bị kế hoạch chống quân
Nam Hán xâm lược
Cầu cứu nhà Nam Hán đem quân sang giúp để trị tội Kiều Công Tiễn
Đưa lực lượng của mình từ Ái Châu ra Bắc và theo về với Kiều Công Tiễn
+) Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?
Cho quân đánh nhử địch vào trận địa mai phục. Sau đó dùng các thuyền nhỏ chứa đầy
chất dễ cháy áp sát thuyền chiến của địch và châm lửa tiêu diệt chúng
Tổ chức trận đánh quyết định để tiêu diệt quân giặc khi chúng vừa tiến vào vùng biển
nước ta
Dừng hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt đóng xuống những nơi hiểm yếu ở
cửa sông Bạch Đằng thành một trận địa cọc ngầm rồi lợi dụng thủy triều để tiêu diệt
giặc.
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***

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.

