
CÂU HỎI BÀI 25 TRANG 121 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873. 

Đáp Án 

- Khi thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta đã khép chặt vòng vây. 

- Ngày 21-12-1873, quân Pháp phải phá vòng vây đánh ra Cầu Giấy. 

- Chớp thời cơ quân đội của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục 

kích. 

- Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính của Pháp bị giết tại trận. 

» Ôn tập Câu hỏi bài 25 trang 120 sgk Sử 8 

Câu hỏi 2 

Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)? 

Đáp Án 

Trong khi phong trào đấu tranh của nhân dân ở miền Bắc đang trên đà thắng lợi, triều 

đình Huế lại kí với Pháp bản Hiệp ước Giáp Tuất (1874). Vì: 

- Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp. Không tin vào sức mạnh của nhân dân 

và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp. 

- Triều đình Huế muốn hoà với Pháp để bảo vệ quyền lợi của dòng họ và giai cấp 

- Ảo tưởng dựa vào con đường thương thuyết để giành lại những vùng đất đã mất. 

Hiệp ước 1874 là một sự tính toán thiếu cận thận của triều đình Huế, xuất phát từ ý thức 

bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ, triều đình Huế trượt dài trên con đường đi đến 

đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp. Chủ quyền dân tộc bị xâm phạm nhiều hơn, tạo điều 

kiện để Pháp thực hiện âm mưu xâm lược tiếp theo. 
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» Xem tiếp Câu hỏi bài 25 trang 122 sgk Sử 8 

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

Để xem diễn biến Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 2 cùng 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, hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác mời các em truy 

cập doctailieu.com 
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