
CÂU HỎI BÀI 24 TRANG 117 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào? 

» Ôn tập Câu hỏi bài 24 trang 116 sgk Sử 8 

Đáp Án 

- Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đình để 

chống giặc. 

- Năm 1859, khi Pháp đánh vào Gia Định phong trào kháng chiến của nhân dân càng sôi 

nổi. 

- Ngày 10-12-1861, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu Ét-phê-răng của 

Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông tại địa phận thôn Nhật Tảo . 

- Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo đã làm cho địch thất điên bát đảo. 

+ Trương Định không những không hạ vũ khí theo lệnh của triều đình mà còn hoạt động 

ngày càng mạnh mẽ. 

+ Tháng 2-1863, thực dân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ Tân Hòa (Gò 

Công). 

+ Sau khi Trương Định chết, Trương Quyền (con trai Trương Định) cùng một bộ phận 

của nghĩa quân chia thành các nhóm nhỏ tỏa đi xây dựng căn cứ khác. 

=> Như vậy, dù triều đình Huế thỏa hiệp, nhân dân ta vẫn anh dũng kháng chiến chống 

Pháp. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 24 trang 119 sgk Sử 8 

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

Những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì cùng các đáp án 

các bài tập Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế 
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