
HƯỚNG DẪN HỌC MÔN LỊCH SỬ 11 

 

 

A . Ôn tập củng cố tiết 2 bài 18 

Bài 1 : Chon đáp án đúng cho các câu hỏi sau :  

Câu 1 : Người chỉ huy quân ta đánh Pháp tại đại đồn Chí Hòa 

là : 

a. Trương Định                                      b .Nguyễn Tri Phương 

c. Phan Tôn                                       d.Nguyễn Hữu Huân 

Câu 2 : Hiệp ước Nhâm Tuất ( 1862 ) giữa Pháp và triều đình 

được kí kết trong hoàn cảnh nào : 

a.Pháp đánh Gia Định                            c . Vua Tự Đức mất  

b.Đại đồn Chí Hòa bị phá vỡ                 d. Pháp đánh Đà Nẵng 

Câu 3 : Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh ” của Pháp thất bại 

sau lần Pháp tấn công :  

a. Gia Định                                              b. Đà Nẵng  

c. miền Đông                                           d. miền Tây 

Câu 4: Chiến thắng nào diễn ra trên sông Vàm Cỏ : 

a.Trận Cầu Giay 1873                              b.Trận Cầu Giay 1883 



c.Đánh chìm tàu chiến  Ét – phê -  răng của Pháp                              

d. Pháp bị giam chân taị Đà Nẵng         

Câu 5 : Thành Vĩnh Long rơi vào tay Pháp vào : 

a. 1/8/1858                                               c. 12/4/1861 

b. 20/6/1867                                            d. 5/6/1862 

Bài 2 : Nối thời gian cho đúng với sự kiện trong bảng sau : 

Thời gian                         Sự kiện 

9/2/1959 Quân Pháp tấn công thành Gia Định 

16/2/1959 Nguyễn Tri Phương được cử vào Gia Định 

17/2/1959 Quân Pháp chạy theo đường Cần Gio lên Sài 

Gòn 

3/1860 Pháp mở đợt tấn công vào đại đồn Chí Hòa 

25/10/1860 Hiệp ước Bắc Kinh giữa Pháp và TQ được kí kết 

23/2/1861 Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu 

chiến Pháp  

4/1861 Triều đình Huế kí hiệp ước nhượng cho Pháp ba 

tỉnh miền Đông 

10/12/1861 Pháp chiếm được thành Gia Định 

5/6/1862 Ba tỉnh miền Đông và một tỉnh miền Tây bị Pháp 

chiếm 

  

 

Bài 3 : Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất ? 

Nội dung , hậu quả của Hiệp ước . 



Bài 4 : Sau Hiệp ước Nhâm Tuất cuộc kháng chiến của 

nhân dân ta ở Nam Kì diễn ra như thế nào  

B .  Chuẩn bị bài mới :  

1. Đọc trước bài 19 trong SGK 

2. Tìm hiểu trước những nội dung sau :  

- Những diễn biến chính trong quá trình  mở rộng xâm 

lược Việt Nam của thực dân Pháp  

- Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân 

Bắc Kì , Trung Kì , kết quả , ý nghĩa  

- Hậu quả của các Hiệp ước 1883 , 1884 

- Trách nhiệm của triều đình Huế trong việc để nước ta 

rơi vào tay Pháp  

 


