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NỘI DUNG ÔN TẬP – MÔN LỊCH SỬ 8 

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

từ 23/03 đến hết 29/03) 

A - Lý thuyết. 

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối 

thế kỉ XIX 

I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) 

1. Căn cứ. 

- Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang, địa hình hiểm trở. 

2. Nguyên nhân. 

- Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng, cướp đất. 

- Đời sống nông dân cực khổ, căm thù thực dân Pháp. 

3. Diễn biến. 

   a, Giai đoạn 1884-1892: 

- Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ. 

- Đề Nắm chỉ huy. 

   b, Giai đoạn 1893-1908: 

- 1893 - 1897: do Đề Thám lãnh đạo, hai lần tạm hòa với Pháp, nghĩa quân làm chủ 

4 tổng ở Bắc Giang. 

- 1898 - 1908: 10 năm hòa hoãn, sản xuất luyện tập quân sự, hội tụ những nghĩa sĩ 

yêu nước. 

   c, Giai đoạn 1909-1913 

- Pháp càn quét và tấn công Yên Thế. 

- 10/2/1913, Đề Thám hi sinh, phong trào tan rã.       

II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi  

(Giảm tải) 

B - Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Yên Thế thuộc địa phận của tỉnh nào? 

A. Bắc Giang.       

B. Bắc Ninh.        

C. Hưng Yên.       

D. Thanh Hóa. 

Câu 2. Nghĩa quân Yên Thế hòa hoãn với thực dân Pháp trong thời gian nào? 

A. Từ năm 1898 đến năm 1908. 

B. Từ năm 1889 đến 1898. 

C. Từ năm 1890 đến 1913.      

D. Từ năm 1909 đến 1913. 



Câu 3. Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân? 

A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu. 

B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân. 

C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân. 

D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân. 

Câu 4. Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? 

A. Thể hiện tính dân tộc yêu nước sâu sắc. 

B. Là phong trào giải phóng dân tộc. 

C. Phong trào mang tính chất bảo vệ dân tộc. 

D. Phong trào mang tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 5. Trong giai đoạn từ 1884 - 1892, ai là thủ lĩnh có uy tin nhất của cuộc khởi 

nghĩa Yên Thế? 

A. Đề Thám         

B. Đề Nắm 

C. Phan Đình Phùng      

D. Nguyễn Trung Trực  

Câu 6. Giai đoạn 1893-1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì? 

A. Xây dựng phòng tuyến 

B. Tìm cách giải hoà với quân Pháp 

C. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở 

D. Tích luỹ lương thực, xây dựng quân tinh nhuệ 

Câu 7. Giai đoạn 1893-1908 khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá 

chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là? 

A. Tìm cách giảng hoà với quân Pháp 

B. Lo tích luỹ lương thực 

C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. 

D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 

Câu 8. Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế? 

A. Công nhân.  

B. Nông dân. 

C. Các dân tộc sống ở miền núi. 

D. Nông dân và công nhân. 

Câu 9. Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? 

A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập. 

B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp. 

C. Chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 10. Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân? 

A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu. 

B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân. 



C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân. 

D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân. 

 

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