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PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ

Câu 1: Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỉ XIX là
A.
B.
C.
D.

Phan Thanh Giản
Vua Hàm Nghi
Tôn Thất Thuyết
Nguyễn Văn Tường

Đáp án:
Mặc dù triều đình Huế đã đầu hàng nhưng phe chủ chiến trong triều đình đứng đầu là Tôn
Thất Thuyết vẫn nuôi hy vọng khôi phục chủ quyền khi có thời cơ đến.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 2: Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885, ở Huế đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?
A.
B.
C.
D.

Vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương
Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phe chủ chiến
Thực dân Pháp tấn công kinh thành Huế
Ưng Lịch lên ngôi vua, lấy hiệu là Hàm Nghi

Đáp án:
Sau khi biết được âm mưu muốn tiêu diệt phe chủ chiến của thực dân Pháp, đêm mồng 4
rạng sáng ngày 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết và lực lượng chủ chiến bất ngờ mở cuộc phản
công ở kinh thành Huế.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 3: Ai là người lãnh đạo phong trào Cần Vương chống Pháp trong giai đoạn từ năm
1885 đến tháng 11-1888?
A.
B.
C.
D.

Tôn Thất Thuyết.
Phan Đình Phùng.
Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
Tôn Thất Thuyết và Phan Đình Phùng.

Đáp án:
Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu
gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước. Trong giai đoạn từ
năm 1885 đến tháng 11-1888, phong trào Cần Vương đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm
Nghi và Tôn Thất Thuyết.
Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com

Youtube: VietJack TV Official

VietJack.com
Đáp án cần chọn là: C

Facebook: Học Cùng VietJack

Chú ý
Giai đoạn 2 của phong trào Cần Vương (1888 – 1896) dù không còn sự lãnh đạo của Hàm
Nghi và Tôn Thất Thuyết nhưng phong trào vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi, quy tụ thành
những trung tâm lớn.
Câu 4: Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã có hành
động gì?
A.
B.
C.
D.

Đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở để tiếp tục đấu tranh
Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng
Bổ sung lực lượng quân sự
Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung đến sơn phòng Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Đáp án:
Sau cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến thất bại, Tôn Thất Thuyết đã đưa vua
Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi hoàng thành đến sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây,
nhân danh vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết đã xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi các văn
thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước
Đáp án cần chọn là: A
Câu 5: Phong trào Cần Vương bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Mâu thuẫn giữa phái chủ chiến với thực dân Pháp
Sự ra đời của chiếu Cần Vương
Mâu thuẫn dân tộc diễn ra gay gắt

Đáp án:
Sau khi cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược vũ trang ở Việt Nam (1858- 1884), thực
dân Pháp bắt tay vào thời kì bình định, tăng cường đàn áp phong trào đấu tranh của nhân
dân Việt Nam, khiến cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp,
tay sai phát triển gay gắt. Đây chính là động lực, nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ
của phong trào Cần Vương
Đáp án cần chọn là: D
Câu 6: Sự thất bại của phong trào Cần Vương (1885-1896) đã minh chứng cho điều gì?
A. văn thân, sĩ phu xác dịnh không đúng đối tượng đấu tranh.
B. độc lập dân lộc không gắn liền với chế độ phong kiến.
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C. thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược.
D. văn thân, sĩ phu xác định không đúng nhiệm vụ dấu tranh.
Đáp án:
Phong trào Cần Vương là phong trào theo khuynh hướng cứu nước phong kiến, mục tiêu
đấu tranh của phong trào này là đánh Pháp giành lại độc lập, xây dựng chế độ phong kiến
với vua hiền tôi giỏi. Tuy nhiên sự thất bại của phong trào Cần Vương cũng đồng nghĩa
với sự sự thất bại của khuynh hướng cứu nước phong kiến - Độc lập dân tộc không gắn
liền với chế độ phong kiến.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là gì?
A.
B.
C.
D.

Triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp
Phong trào diễn ra rời rạc, lẻ tẻ
Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ huy thống nhất
Thực dân Pháp mạnh và đã củng cố được nền thống trị ở Việt Nam

Đáp án:
Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương là do thiếu
đường lối và sự chỉ huy thống nhất. Do đó phong trào dù diễn ra mạnh mẽ nhưng lại
không có sự đoàn kết thành một phong trào lớn thống nhất trong cả nước nhất là từ sau khi
vua Hàm Nghi bị bắt. Đây cũng là minh chứng cho sự khủng hoảng về đường lối và giai
cấp lãnh đạo cuối thế kỉ XIX.
Đáp án cần chọn là: C
Chú ý
Pháp củng cố được nền thống trị chủ yếu ở 6 tỉnh Nam Kì, bởi đây là khu vực Pháp xâm
chiếm sớm hơn, còn các tỉnh Bắc Kì Pháp chưa bình định được nhiều. Đây cũng là nguyên
nhân giải thích cho sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh diễn ra ở các tình Bắc Kì và
Trung Kì sôi nổi hơn so với các tỉnh Nam Kì.
Câu 8: Tính chất nổi bật của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là
A.
B.
C.
D.

Là phong trào yêu nước đứng trên lập trường phong kiến
Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân

Đáp án:
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- Nguyên nhân bùng nổ: nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của phong trào Cần
Vương là do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phát
triển gay gắt
- Mục tiêu: hướng tới xây dựng một nhà nước phong kiến với vua hiền tôi giỏi
- Lãnh đạo: trong giai đoạn thứ nhất, phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi
và Tôn Thất Thuyết. Tuy nhiên sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào không những
không bị dập tắt mà còn phát triển, quy tụ lại thành các cuộc khởi nghĩa lớn, trình độ tổ
chức cao. Như vậy Cần Vương chỉ là cái cớ, ngọn cờ để tập hợp lực lượng đấu tranh
- Lực lượng tham gia: các văn thân, sĩ phu phong kiến và đông đảo quần chúng nhân dân.
=> Phong trào Cần Vương là một phong trào yêu nước đứng trên lập phong kiến.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 9: Điểm khác biệt cơ bản giữa hai giai đoạn của phong trào Cần Vương là gì?
A.
B.
C.
D.

Phương pháp đấu tranh
Quy mô đấu tranh
Lãnh đạo
Lực lượng tham gia

Đáp án:
Sự khác biệt cơ bản giữa hai giai đoạn của phong trào Cần Vương là yếu tố lãnh đạo.
- Giai đoạn 1 (từ giữa năm 1885 đến tháng 11-1888): phong trào được đặt dưới sự thong
nhất của một triều đình kháng chiến, đứng đầu là vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
- Giai đoạn 2 (từ cuối năm 1888 đến năm 1896): không còn đặt dưới sự lãnh đạo của một
triều đình thống nhất, yếu tố cần vương mờ dần, thay vào đó là một nhiệm vụ mới - giúp
dân cứu nước.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 10: “Phàm có tai mắt ắt cùng nghe thấy, thì cùng mối thù của đất nước chẳng đội
chung trời nên bàn rằng: bậc hiền nhân quân tử có chí khí đau xót cho thời thế, nay trẫm
mượn nước Ngu để đánh nước Quắc, mưu định dẹp loài mọi rợ, phải sớm dựa vào nước
ngoài, đã tụ họp được nhiều người, nhưng không tiền của sao nuôi dưỡng (lực lượng)
được. Trẫm riêng lo vậy. Nếu như các bề tôi trung, người dân có nghĩa ở miền Nam hẵng
xuất của cải giúp nước, thì sẽ đem họ tên, số tiền ghi vào sổ vàng, đợi ngày sau sự nghiệp
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hoàn thành, chiếu theo số mà hoàn trả gấp bội và đền bù vàng, phong hộ (phong thực ấp)
chẳng dè sẻn gì đối với ơn xưa”
Đoạn trích trên thuộc văn bản nào
A.
B.
C.
D.

Bình Ngô Đại Cáo
Chiếu Cần Vương
Chỉ dụ của vua Bảo Đại
Chiếu dời đô

Đáp án:
Đoạn trên được trích từ chiếu Cần Vương Tôn Thất Thuyết thay vua Hàm Nghi ban ra vào
ngày 13-7-1885. Chiếu Cần Vương tố cáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân
Pháp, sự phản bội của một số quan lại, tính bất hợp pháp của triều đình Đồng Khánh do
Pháp mới dựng lên và khích lệ sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước quyết tâm kháng
chiến đến cùng
Đáp án cần chọn là: B
Câu 11: Mục tiêu của phong trào Cần Vương là
A.
B.
C.
D.

Đánh đuổi Pháp thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
Lật đổ phong kiến đã lỗi thời, xây dựng nhà nước phong kiến mới.
Đánh đuổi Pháp, giành độc lập, lập lại chế độ phong kiến.
Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đáp án:
Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu
gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến -> Đây là phong
trào theo khuynh hướng phong kiến với mục tiêu: Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập
dân tộc, lập lại chế độ phong kiến.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 12: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. “Lòng yêu ước của …… không chấp
nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”. (Theo
Mac-xen Gô-Chi-ê, Ông vua bị lưu đầy)
A.
B.
C.
D.

Phan Đình Phùng.
Phan Châu Trinh.
Tôn Thất Thuyết.
Vua Hàm Nghi.

Đáp án:
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“Lòng yêu ước của Tôn Thất Thuyết không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem
quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”.
Tôn Thất Thuyết là quan thuộc phái chủ chiến, đối lập với phái chủ chiến trong triều đình
nhà Nguyễn, là người thay vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương” để kêu gọi nhân dân
giúp vua cứu nước.
Đáp án cần chọn là: C
MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG
VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI THẾ KỈ XIX
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy do ai lãnh đạo?
A.
B.
C.
D.

Đinh Công Tráng
Nguyễn Thiện Thuật
Phan Đình Phùng
Đinh Gia Quế

Đáp án:
Trong những năm 1883-1885, phong trào kháng Pháp ở vùng Bãi Sậy do Đinh Gia Quế
lãnh đạo. Từ năm 1885, vai trò lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy thuộc về Nguyễn Thiện
Thuật
Đáp án cần chọn là: B
Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo?
A.
B.
C.
D.

Cao Điền và Tống Duy Tân
Tống Duy Tân và Cao Thắng
Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám
Phan Đình Phùng và Cao Thắng

Đáp án:
Lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Phan Đình Phùng và Cao Thắng
Đáp án cần chọn là: D
Câu 3: Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1913, lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên
Thế là ai?
A. Đề Nắm
B. Đề Thám
C. Đề Sặt
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Đáp án:
Sau khi Đề Nắm bị sát hại, từ năm 1893 đến năm 1913, Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) đã
lên thay thế và trở thành lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4: Nghĩa quân trong cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) được tổ chức như thế
nào?
A.
B.
C.
D.

Tập trung thành những đội quân lớn.
Phiên chế thành những phân đội nhỏ.
Vừa tập trung vừa phân tán.
Tổ chức thành các quân thứ.

Đáp án:
Nghĩa quân Bãi Sậy không tổ chức thành những đội quân lớn mà phiên chế thành những
phân đội nhỏ khoảng 20 đến 25 người, tự trang bị vũ khí và trà trộn vào dân để hoạt động.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 5: Căn cứ của nghĩa quân Bãi Sậy được xây dựng trên vùng địa hình như thế nào?
A.
B.
C.
D.

Vùng đầm, hồ, lau sậy um tùm.
Vùng núi cao hiểm trở.
Vùng sông nước.
Vùng trung du có nhiều rừng rậm.

Đáp án:
Căn cứ Bãi Sậy là vùng lau sậy rậm rạp, dựa vào vùng đầm, hồ, lau lách ở khu Bãi Sậy,
nghĩa quân đào hào, đắp lũy, đặt nhiều hầm chông, cạm bẫy.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 6: Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888 nghĩa quân Hương Khê tập trung thực
hiện nhiệm vụ chủ yếu gì?
A.
B.
C.
D.

Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp
Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu
Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu
Chặn đánh các đoàn xe vận tải của thực dân Pháp

Đáp án:
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Từ năm 1885 đến năm 1888, nhiệm vụ chủ yếu của nghĩa quân Hương Khê là tập trung
thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân. Được
Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ, Cao Thắng đã tích cực chiêu tập binh sĩ, trang bị, huấn
luyện và xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng
Bình. Đặc biệt ông đã chế tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp
Đáp án cần chọn là: B
Câu 7: Để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng, Đề Thám đã có chủ trương
gì?
A.
B.
C.
D.

Di chuyển lực lượng để các vùng tự do
Tổ chức phản công để phá vòng vây
Chủ động giảng hòa với thực dân Pháp
Chủ động liên lạc với các phong trào đấu tranh trên cả nước

Đáp án:
Trong bối cảnh so sánh tương quan lực lượng quá chênh lệch, để có thêm thời gian chuẩn
bị và củng cố lực lượng, Đề Thám đã 2 lần chủ động xin giảng hòa với thực dân Pháp vào
tháng 10-1894 và tháng 12-1897
Đáp án cần chọn là: C
Câu 8: Phong trào Cần vương chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào?
A.
B.
C.
D.

Khởi nghĩa Bãi Sậy.
Khởi nghĩa Ba Đình.
Khởi nghĩa Hương Khê.
Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.

Đáp án:
Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất, kéo dài lâu nhất trong phong trào Cần
Vương. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã đánh dấu sự chấm dứt của phong
trào Cần Vương
Đáp án cần chọn là: C
Câu 9: Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối
thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. Khởi nghĩa Hương Khê
B. Khởi nghĩa Yên Thế
C. Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà
D. Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên
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Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài nhất trong phong trào chống
Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX từ năm 1884 đến năm 1913.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu nào khiến nông dân Yên Thế đứng lên đấu tranh chống
Pháp?
A.
B.
C.
D.

Hưởng ứng chiếu Cần vương
Chống lại chính sách cướp bóc, bình định của thực dân Pháp, bảo vệ cuộc sống
Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình
Khôi phục lại chế độ phong kiến, thiết lập lại ngôi vua

Đáp án:
Từ giữa thế kỉ XIX, tình trạng sa sút về nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng đã buộc
những người nông dân phải bỏ làng đi phiêu tán. Trong đó, một bộ phận kéo lên Yên Thế,
tổ chức khai hoang, lập ấp. Sau khi hoàn thành quá trình xâm lược, bước vào thời kì bình
định quân sự, Yên Thế trở thành đối tượng bình định của thực dân Pháp. Để bảo vệ cuộc
sống của mình, những người nông dân ở đây đã tự động đứng lên đấu tranh
=> Nông dân Yên Thế đứng lên chống Pháp vì muốn chống lại chính sách cướp bóc, bình
định của thực dân Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 11: Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?
A.
B.
C.
D.

Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp
Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập
Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất
Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp

Đáp án:
Xuất phát từ nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương là:
+ Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, tự phát
+ Thiếu sự lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn
+ Phương tiện, vũ khí còn thô sơ, lạc hậu
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+ Hạn chế của ý thức hệ phong kiến, Khẩu hiệu Cần Vương- Giúp vua cứu nước, khôi
phục lại vương triều phong kiến, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ lợi ích trước mắt của
giai cấp phong kiến, về thực chất không đáp ứng được một cách triệt để yêu cầu khách
quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến,
chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.
Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường
lối cách mạng đúng đắn. Điều này cho thấy xã hội Việt Nam đang lâm vào tình trạng
khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo
=> Yêu cầu cấp thiết đối với cuộc đấu tranh của giải phóng dân tộc của nhân dân ta là cần
có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 12: Các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX bùng nổ mạnh mẽ đã có tác động như
thế nào đến thực dân Pháp?
A.
B.
C.
D.

Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam
Làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp
Để lại những bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh giai đoạn sau
Chứng tỏ xã hội Việt Nam đang lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường
lối

Đáp án:
Các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX diễn ra trong bối cảnh thực dân
Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược vũ trang và bắt đầu tiến hành bình định quân sự.
Do đó sự phát triển của các phong trào này đã làm gây cho Pháp nhiều thiệt hại nặng nề,
làm chậm quá trình bình định của chúng
Đáp án cần chọn là: B
Câu 13: Yếu tố nào quy định khởi nghĩa nông dân Yên Thế là cuộc đấu tranh tự phát?
A.
B.
C.
D.

Mục tiêu đấu tranh
Kết quả
Quy mô
Lãnh đạo

Đáp án:
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế đấu tranh với mục tiêu là: đánh Pháp để tự vệ, giành quyền
lợi thiết thực, giữ đất, giữ làng.
=> Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc đấu tranh mang tính tự phát.
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Câu 14: So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896), khởi
nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) có sự khác biệt căn bản là
A.
B.
C.
D.

mục tiêu đấu tranh và lực lượng tham gia
đối tượng đấu tranh và hình thức đấu tranh
hình thức, phương pháp đấu tranh
đối tượng đấu tranh và quy mô phong trào

Đáp án:
*Mục tiêu đấu tranh:
- Phong trào Cần Vương: đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong
kiến.
- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thực, giữ đất,
giữ làng.
=> Mục tiêu đấu tranh cũng quy định tính chất:
- Phong trào Cần Vương mang tính chất là phong trào theo khunh hướng phong kiến mang
tính dân tộc sâu sắc.
- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế mang tính tự vệ.
*Lực lượng tham gia:
- Phong trào Cần Vương: văn thân, sĩ phu, nông dân.
- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: chỉ có nông dân.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống
Pháp cuối thế kỉ XIX là
A.
B.
C.
D.

Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp.
Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực để lãnh đạo phong trào.
Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Nhà Thanh bắt tay với Pháp, đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Đáp án:
Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế
kỉ XIX là do thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến và có đủ năng lực để lãnh đạo phong
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trào, đây cũng là hạn chế chung cho tất cả các phong trào đấu tranh thời kì này, yêu cầu
đặt ta trong tình hình mới là cần có giai cấp tiên tiến lãnh đạo, sau này là giai cấp công
nhân.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 16: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước
chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là
A.
B.
C.
D.

Thiếu đường lối đúng đắn và giai cấp lãnh đạo tiến bộ.
Nhân dân thiếu quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược.
Đi ngược lại với truyền thống đấu tranh vũ trang dân tộc.
Phải chủ chiến không liên kết được với quần chúng nhân dân.

Đáp án:
Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế
kỉ XIX là do thiếu đường lối đúng đắn và giai cấp lãnh đạo tiên tiến, có đủ năng lực để
lãnh đạo phong trào. Đây cũng là hạn chế chung cho tất cả các phong trào đấu tranh thời
kì này, yêu cầu đặt ta trong tình hình mới là cần có đường lối đúng đắn và giai cấp tiên
tiến lãnh đạo, sau này là giai cấp công nhân và con đường cách mạng vô sản.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 17: Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?
A.
B.
C.
D.

Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn.
Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến.
Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng.
Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến.

Đáp án:
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884:
- Đáp án A, C: triều đình nặng về phòng thủ (xây dựng đại đòn Chí Hòa) và lần lượt kí các
Hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp.
- Đáp án B: Nhân dân từ năm 1858 đến năm 1884 luôn kiên quyết đấu tranh chống Pháp,
mặc dù từ Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình đã ra lệnh giải tán các toán nghĩa binh
chống Pháp.
- Đáp án D: Nhân dân từ sau năm 1862 đến năm 1884 đã kết hợp chống triều đình và
chống phong kiến đầu hàng.
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Câu 18: Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra dài hơn so với các cuộc khởi nghĩa cùng
thời không xuất phát từ lí do nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Thực dân Pháp đang bận đàn áp phong trào Cần Vương
Phong trào diễn ra ở một vị trí địa lý thuận lợi
Phương thức tác chiến linh hoạt
Trình độ tổ chức cao, đã chế tạo được súng trường kiểu Pháp

Đáp án:
Sở dĩ phong trào nông dân Yên Thế có thể diễn ra trong hơn 30 năm, dài hơn hẳn các cuộc
khởi nghĩa cùng thời là do:
- Cùng thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa Yên Thế còn có các cuộc đấu tranh chống Pháp
khác như phong trào Cần Vương, hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu
Trinh…nên thực dân Pháp khó có điều kiện tập trung lực lượng để đàn áp
- Phong trào diễn ra trên một địa bàn có vị trí địa lý thuận lợi- vùng trung du, miền núi
phía Bắc. Nơi đây có những cánh rừng rậm rạp có thể che chở cho nghĩa quân và cơ động
di chuyển sang các vùng khác một cách dễ dàng
- Phương thức tác chiến linh hoạt, sử dụng lối đánh du kích, đặc biệt là biết khai thác thời
gian hòa hoãn để củng cố phát triển lực lượng
- Ngoài ra còn có vai trò của giai cấp lãnh đạo - tiêu biểu là Đề Thám, sự đoàn kết giữa
những người nông dân ở các vùng…
Đáp án cần chọn là: D
Câu 19: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây được Nguyễn Ái Quốc đánh giá là “còn mang
nặng cốt cách phong kiến”
A.
B.
C.
D.

Khởi nghĩa Hương Khê
Khởi nghĩa Yên Thế
Khởi nghĩa Ba Đình
Khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án:
Khi đánh giá về các phong trào đấu tranh của các bậc tiền bối, mặc dù rất khâm phục
nhưng Nguyễn Ái Quốc cũng chỉ ra những điểm hạn chế. Theo Người phong trào nông
dân Yên Thế tuy có phần thực tế nhưng vẫn còn mang nặng cốt cách phong kiến
Đáp án cần chọn là: B
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Câu 20: Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt
Nam là
A.
B.
C.
D.

chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở.
tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt.
nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.
chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Đáp án:
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiêu biểu có phong trào Cần
Vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế.
- Trong phong trào Cần Vương:
+ Khởi nghĩa Bãi Sậy: tổ chức chống lại các cuộc càn quét của Pháp, không chủ động tấn
công. Dù chiến đâu quyết liệt nhưng sau đó cũng rơi vào bị động, cô lập.
+ Khởi nghĩa Ba Đình: chủ yếu xây dưng căn cứ Ba Đình và mở các cuộc tập kích toán
lính trên đường hành quân và chặn đánh các đoàn xe tải của địch. Khi Pháp tiến hành bao
vây căn cứ (1887) nghĩa quân dần tan rã.
+ Khởi nghĩa Hương Khê: xây dựng đại bản doanh ở 4 tỉnh Bắc Trung Kì, dù có điểm nổi
bật là mở các cuộc tập kích nhưng đó cũng là khi Pháp mở các cuộc càn quét.
- Trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế: cũng là nhằm chống lại bước chân bình định của
thực dân Pháp.Trước những cuộc tiến công càn quét mới của giặc nghĩa quân phải rút dần
lên vùng Bắc Yên Thế và tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống phòng thủ.
=> Như vậy, hạn chế chung của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX
là nặng về phòng thủ, ít chỉ động tấn công.
Đáp án cần chọn là: C
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