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NỘI DUNG ÔN TẬP – MÔN LỊCH SỬ 8 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19 

Tuần 7 từ 16/03 đến hết 22/03) 

A - Lý thuyết. 

 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. 

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra “Chiếu 

Cần Vương”. 

1.1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở kinh thành Huế tháng 7 năm 1885. 

   a, Bối cảnh 

- Triều đình:  au   hi   ư   188  – 188   h   hủ  hiến tr ng triều đình nuôi hi 

vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp 

- Pháp: lo sợ, chúng tìm mọi cách tiêu di t phe chủ chiến. 

   b, Diễn biến:  

- Đêm mùng   rạng ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ l nh tấn công quân Pháp ở 

đồn Mang Cá và Tòa Khâm Sứ. 

- Pháp hoảng sợ sau đó  hản công chiếm lại thành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi  hạy ra Tân Sở (Quảng Trị). 

1.2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng  

   a, Nguyên nhân 

- Sau vụ binh biến kinh thành Huế thất bại. 

- 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết nh n  anh nhà vua hạ  hiếu Cần Vương   êu gọi văn 

th n  sĩ  hu và nh n   n đứng lên giúp vua cứu nư c 

   b, Diễn biến:  

- Phong trào diễn ra sôi nổi từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX   hia làm   giai đ ạn: 

- Giai đ ạn 1 (1885 - 1888), phong trào bùng nổ trên khắp cả nư c, nhất là từ Phan 

Thiết trở ra. 

- Giai đ ạn 2 (1888 - 1896), phong trào quy tụ trong những cuộc khởi nghĩa l n, 

tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Kì và Bắc Kì. 

2. Những cuộc khởi nghĩa l n trong trong phong trào Cần Vương 

2.1. Khởi  nghĩa Ba Đình (1886-1887) (Giảm tải) 

2.2. Khởi  nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) (Giảm tải) 

 . . Khởi nghĩa Hương Khê  (1885-1895) 

     a, Địa bàn hoạt động:  

- 4 tỉnh Thanh-Ngh -Hà-Quảng 

- Căn  ứ Ngàn Trươi 

     b, Lãnh đạo: Phan Đình Phùng  Cao Thắng  

     c, Diễn biến: 



- Giai đ ạn 1: 1885 - 1888 xây dựng  ăn  ứ. chuẩn bị lự  lượng  rèn đú  vũ  hí. 

- Giai đ ạn II: 1888-1895:  

    + Nghĩa qu n  ựa vào vùng rừng núi hiểm trở tiến  ông địch, chỉ huy thống nhất, 

đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. 

   + Thực dân Pháp tập trung binh lực bao vây, cô lậ  nghĩa qu n và tấn  ông  ăn  ứ 

Ngàn Trươi. 

    + 28-12-1895  Phan Đình Phùng hi sinh  nghĩa qu n tan rã. 

=> Cuộc khởi nghĩa đánh  ấu bư c phát triển cao nhất của phong trào Cần Vương 

 ư i sự lãnh đạo của  á  văn th n  sĩ  hu yêu nư c. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại đánh 

dấu phong trào Cần Vương  hấm dứt trong cả nư c. 

B - Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1.  au  hi đã h àn thành về  ơ bản  uộ  x m lượ  Vi t Nam  thự    n Phá  gặ  

 hải sự  hản  háng quyết li t  ủa lự  lượng nà ? 

A. Một số quan lại yêu nư   và nh n   n ở  á  địa  hương   ả tr ng Nam lẫn ng ài Bắ . 

B. Một số văn th n  sĩ  hu yêu nư   tr ng triều đình Huế. 

C. Một số quan lại và nh n   n yêu nư   ở Trung Kì. 

D. T àn thể   n tộ  Vi t Nam. 

Câu 2. Nội  ung  ơ bản  ủa Chiếu  ần vương là gì? 

A. Kêu gọi văn th n sĩ  hu đứng lên  ứu nư  . 

B. Kêu gọi văn th n và nh n   n đứng lên giú  vua  ứu nư  . 

C. Kêu gọi văn th n và nh n   n  hống  hái  hủ hòa. 

D. Kêu gọi văn th n sĩ  hu lãnh đạ   uộ   háng  hiến 

Câu 3. Cuối năm 1888     sự  hản bội  ủa ai vua Hàm Nghi rơi và  tay giặ  Phá ? 

A. Của Nguyễn Quang Ngọ .  

B. Của Tôn Thất Thuyết. 

C. Của Trương Quang Ngọ .  

D. Của Nguyễn Duy Cung. 

Câu 4. Nhận xét nà  về  h ng trà  Cần Vương là  hông đúng? 

A. Ph ng trà  quy mô l n  mang tính   n tộ . 

B. Quyết li t  th   ý thứ  h  tư sản. 

C. Ph ng trà  yêu nư   th    huynh hương và ý thứ  h   h ng  iến. 

D. Ph ng trà    n tộ   đã đạt đượ  nhiều thắng lợi. 

Câu 5. Mụ  tiêu  ủa  h ng trà  yêu nư   Cần Vương là gì? 

A. Lật đổ  hế độ  h ng  iến  giành độ  lậ    n tộ . 

B. Đánh đế quố   giành lại độ  lậ    n tộ    hôi  hụ  lại  hế độ  h ng  iến. 

C. Đánh đổ  h ng  iến  đế quố  giành độ  lậ . 

D. Đánh đế quố  thành lậ  nư    ộng hòa. 

Câu 6. Được Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ, Cao Thắng đã tích cực làm những 

việc gì cho khởi nghĩa Hương Khê? 

A. Chiêu tậ  binh sĩ  trang bị và huấn luy n qu n sự. 



B. X y  ựng  ăn  ứ thuộ  vùng rừng núi  á  tỉnh Thanh Hóa  Ngh  An  Hà Tĩnh  Quảng 

Bình. 

C. Chiêu tậ  binh sĩ  trang bị và huấn luy n qu n sự  x y  ựng  ăn  ứ thuộ  vùng rừng 

núi  á  tỉnh Thanh Hóa  Ngh  An  Hà Tĩnh Quảng Bình. 

D. Chuẩn bị lự  lượng và vũ  hí  h   hởi nghĩa. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi 

nghĩa nào? 

 A. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887). 

B. Khởi nghĩa Bãi  ậy (188 -1892). 

C. Cuộ   hản  ông  ủa  hái  hủ  hiến ở  inh thành Huế (tháng 7-1885) 

D. Khởi nghĩa Hương  hê (1885-1895). 

 

-------------------Hết------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔ TRƯỞNG        NHÓM TRƯỞNG 

     (kí, ghi rõ họ tên) (kí, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  

     Trần Thị Thu Hiền            Đặng Thị Hoa Hồng 
 

 

 


