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NÊU NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC 

KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 

Câu hỏi 

Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng 

tháng Tám năm 1945.  

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 119, 120 để trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 119 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Nguyên nhân thắng lợi: 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cho 

độc lập, tự do. 

+ Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

+ Quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng 1930 - 1935, 

1936 - 1939, 1939 - 1945. 

+ Trong những ngày Tổng khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không 

sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lâp, tự do. 

- Nguyên nhân khách quan: chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân Đồng minh 

đã cố vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta. 

2. Ý nghĩa lịch sử: 

- Đối với Việt Nam: 

+ Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân 

Pháp, ách thống trị của phát xít Nhật và lật đổ chế độ phong kiến bảo thủ. 

+ Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do 

cho dân tộc. 

+ Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện tiên 

quyết cho những thắng lợi tiếp theo. 

- Đối với thế giới: 

+ Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến thắng thế giới thứ hai, 

chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

+ Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
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3. Bài học kinh nghiệm: 

- Đảng phải có đường lối đúng đắn, sáng tạo; nắm bắt tình hình thế giới và trong nước 

để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp. 

- Đảng tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước trong cả nước; cô lập kẻ thù, tiến tới 

đánh bại chúng. 
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