
CÂU HỎI BÀI 25 TRANG 123 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế 

nào? 

» Ôn tập Câu hỏi bài 25 trang 122 sgk Sử 8 

Đáp Án 

Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân đã tích cực phối hợp với 

quan quân triều đình kháng chiến: 

- Nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc, họ tổ chức thành đội ngũ để 

tham gia bảo vệ thành. 

- Việc Tổng đốc Hoàng Diệu hi sinh với thành Hà Nội đã nêu cao tinh thần yêu nước bất 

khuất cho nhân dân. 

Sau khi thành mất, cuộc chiến đấu trong lòng địch diễn ra rất quyết liệt: 

- Nhân dân Hà Nội không bán lương thực cho Pháp, phối hợp với đồng bào các vùng 

xung quanh, đào hào, đắp lũy, tạo ra các đội dân dũng,… 

- Quân dân ở các địa phương sôi nổi chống giặc: đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm 

chông, cạm bẫy,... để cản giặc. 

- Ngày 19-5-1883, Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai. 

Câu hỏi 2 

Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-ê bị giết tại trận 

Cầu Giấy năm 1883? 

Đáp Án 

Chiến thắng Cầu Giấy lần hai càng làm cho quân Pháp thêm hoang mang, dao động. 

Chúng toan bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng với Pháp, hi vọng 

chờ chiến thắng này mà địch sẽ rút quân. 
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Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại trận Cầu Giấy 

năm 1883, vì tình hình lúc này đã khác trước. Pháp đã thoát khỏi tình trạng khó khăn sau 

chiến tranh Pháp — Phổ, tiềm lực kinh tế, tài chính, quân sự ngày càng mạnh. 

Quân Pháp tại Việt Nam được viện trợ thêm, trong khi chủ nghĩa tư bản Pháp đang trên 

đà phát triển, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường rất lớn. 

- Về phía triều đình Huế: vốn yếu kém về kinh tế - quân sự, nay vua Tự Đức qua đời, nội 

bộ triều đình lại lục đục, mâu thuẫn. 

=> Quân Pháp quyết định đem viện binh tấn công thẳng vào Thuận An, cửa ngõ kinh 

thành Huế. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 25 trang 124 sgk Sử 8 

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

Triều đình Huế kí hiệp định đầu hàng Pháp và 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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