
BÀI 3 TRANG 130 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 

Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX? 

» Ôn tập Bài 2 trang 130 sgk Sử 8 

Trả lời 

*Đặc điểm của phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp 

- Lãnh đạo khởi nghĩa đều xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước. 

- Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân (có cả đồng bào 

dân tộc thiểu số). 

- Các cuộc khởi nghĩa bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến, không phát triển thành cuộc 

kháng chiến toàn dân, toàn quốc. 

- Quy mô: diễn ra lẻ tẻ, mang tính địa phương, chưa phát triển thành cuộc kháng chiến 

toàn quốc 

- Hình thức: đấu tranh vũ trang 

- Tính chất: do hệ tư tưởng phong kiến chi phối, mang tính “Cần Vương” 

- Kết quả: Đều thất bại 

*Ý nghĩa của phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp 

Đây là phong trào kháng chiến mạnh mẽ, thể hiện truyền thống yêu nước và khí phách 

anh hùng của dân tộc, tiêu biểu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỉ 

XIX, hứa hẹn một năng lực chiến đấu dồi dào trong cuộc đương đầu với thực dân Pháp, 

để lại nhiều tấm gương và bài học kinh nghiệm qúy báu. 

*Sai lầm và chú ý của phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp 
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Mặc dù chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng phong trào vẫn thất bại, chứng tỏ sự non 

kém của những người lãnh đạo, đồng thời phản ánh sự bất cập của ngọn cờ phong kiến 

trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. 

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

Để xem toàn bộ đáp án 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 
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