Câu hỏi ôn tập lịch sử 8
Năm học: 2019-2020
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta
A 1/ 8/ 1857
B. 1/ 8/ 1958
C. 31/ 8/ 1858.
Câu 2: (0,5đ) Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái?
A. Hoàng Diệu
B. Nguyễn Trung Trực
C. Nguyễn Tri Phương
D. Trương Định

D. 1/ 9/1858

Câu 3:( 0,5đ) Lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà Nẵng là:
A. Nguyễn Danh Phương.
B. Nguyễn Tri Phương.
C. Trương Định.
C. Nguyễn Đình Chiểu.
Câu 4: ( 0,5đ) Người nói câu nổi tiếng: “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người
Nam đánh Tây” là:
A, Trương Định
B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Nguyễn Trung Trực.
D. Nguyễn Đình Chiểu
Câu 5 :(0,5đ) Phong trào Cần Vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu ?
A.Bắc Kì và Nam Kì
B. Trung Kì và Nam Kì
C. Nam Kì , Trung Kì và Bắc Kì
D. Trung Kì và Bắc Kì
Câu 6. Chiếc tàu Hy Vọng của Pháp bị đốt trên sông Vàm Cỏ là chiến công của
A nghĩa quân Nguyễn Trung Trực.
B.quân của triều đình nhà Nguyễn.
C. nghĩa quân của Trương Định.
D. quân của Hoàng tá Viêm.
Câu 7. Nguyên nhân nước ta trở thành thuộc địa của Pháp.
A nhân dân ta không kiên quyết chống Pháp . C.do lực lượng của Pháp đông.
B. vũ khí của nhân dân còn thô sơ.
D.chính sách bảo thủ của triều đình Huế.

Câu 8 : Trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX , cuộc khởi nghĩa có quy
mô lớn nhất:
A. Khởi nghĩa Yên Thế.
B. Khởi nghĩa Hương Khê.
C. Khởi nghĩa Ba Đình.
D. Khởi nghĩa Bãi Sậy

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Tại sao TDP xâm lược nước ta?
.Thực dân Pháp xâm lược nước ta do:
- Bản chất hiếu chiến tàn bạo của CNTB: vơ vét tài nguyên thiên nhiên, sức lao động.
- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô=> Pháp xâm lược Việt Nam.
Câu 2: Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công nước ta đầu tiên
- Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên vì :
- Vì Đà Nẵng có địa bàn rộng lớn .
- Có cảng biển nước sâu , tàu của chúng ra vào neo đậu dể dàng , thuận tiện
- Sau khi chiếm được Đà Nẵng , Pháp có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tấn công ra Huế buộc
triều đình nhà Nguyễn đầu hàng

Câu 3.Trình bày chiến sự Đà Nẵng trong những nưm 1858-1859.
a) Nguyên nhân
- Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng , giàu tài nguyên nhiên , chế độ phong kiến suy yếu .
b) Diễn biến :
- 1.9.1858, Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng mở đầu xâm lược nước ta.
- Nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương anh dũng chống trả quyết liệt làm thất
bại kế hoạch đánh nhanh , thắng nhanh của Pháp .
c) Kết quả
Sau 5 tháng phản công Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà
Câu 4. Trình bày Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862?
- Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì ( Gia Định,
Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn lôn.
- Mở ba cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán cho phép người Pháp và
Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.
- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 288 vạn lạng bạc.
- Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng
ngừng kháng chiến.
Câu 5 Trình bày Nội dung cơ bản của h/ư Hác-măng 1883
- Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình
Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp.
- Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì .
- Triều đình chỉ được cai quản vùng đất trung kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm
sứ của Pháp ở Huế.
- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều
đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc ) đều do Pháp nắm.
- Triều đình Huế phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì.
Câu 6 Trình bày H/ư Pa-tơ-nốt:
Có nội dung cơ bản giống H/ư Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực trung kì
nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.
* Ý nghĩa :Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tơ cách là một quốc gia độc
lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến kéo dài đến cách mạng Tháng Tám năm 1945.

