
CÂU HỎI BÀI 24 TRANG 119 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 118) em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng 

chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì. 

» Ôn tập Câu hỏi bài 24 trang 117 sgk Sử 8 

Đáp Án 

- Địa bàn: Nhân dân nổ dậy khắp nơi, nhiều trung tâm kháng chiến được thành lập: Đồng 

Tháp Mười, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, Rạch Giá, Hà Tiên... 

- Với các lãnh tụ: Trương Quyền, Phan Tôn, Phan Liêm, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn 

Hữu Huân. 

- Hình thức: Đấu tranh vũ trang như: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Phan 

Liêm,… dùng văn thơ để chiến đấu như các nhà Nho dùng ngòi bút chống thực dân Pháp: 

 Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị... 

- Kết quả: đều bị thực dân Pháp đàn áp. 

Câu hỏi 2 

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc kháng chiến 

chống Pháp. 

Đáp Án 

Bài: Chạy giặc 

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây 

Một bàn cờ thế phút sa tay 

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy 

Mất ổ bầy chim dáo dác bay 
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Bến Nghé của tiêng tan bọt nước 

Đồng Nai tranh ngói nhuộm mầu mây 

Hỏi trang dẹp loạn này đâu vắng? 

Nỡ để dân đen mắc nạn này! 

» Xem tiếp Bài 1 trang 119 sgk Sử 8 

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

Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp được thực hiện ra sao? cùng các đáp án 

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

kỉ 19 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em 

truy cập doctailieu.com 

https://doctailieu.com/bai-1-trang-119-sgk-su-8
https://doctailieu.com/chuong-i-cuoc-khang-chien-chong-thuc-dan-phap-tu-nam-1858-den-cuoi-the-ki-xix-c9899
https://doctailieu.com/chuong-i-cuoc-khang-chien-chong-thuc-dan-phap-tu-nam-1858-den-cuoi-the-ki-xix-c9899
https://doctailieu.com/lich-su-lop-8-c9766

