
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 

VÌ SAO CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN 

PHÁP XÂM LƯỢC BÙNG NỔ VÀO NGÀY 19 - 12 - 1946 ? 

Câu hỏi 

Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 

19/12/1946? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 130, suy luận tìm ra câu trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 1 TRANG 131 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

Sau Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), ta đã thực hiện nghiêm 

chỉnh, nhưng với âm mưu xâm lược lâu dài đất nước ta, Pháp đã bội ước và tăng 

cường các hành động khiêu khích 

- Tháng 11/1946, Pháp khiêu khích tiến công ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn. 

- Đầu tháng 12/1946, quân Pháp liên tiếp gây xung đột với công an và tự vệ của ta, 

chúng bắn đại bác vào khu phố Hàng Bún, chiếm trụ sở Bộ Tài chính và một số cơ 

quan khác của ta 

- Ngày 18 và 19/12/1946 thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta buộc ta giải 

tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng 

⟹ Trước những hành động xâm lược của thực dân pháp, nhân dân ta chỉ có một con 

đường cầm vũ khí kháng chiến để bảo vệ độc lập tự do…Ngày 18 và 19/12/1946, Ban 

Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Ngay 

trong đêm 19 /12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và chính 

phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp 

bùng nổ. 

 

https://doctailieu.com/lich-su-lop-12-c709
https://doctailieu.com/chuong-3-viet-nam-tu-nam-1945-den-nam-1954.html
https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-1-trang-131-sgk-lich-su-12
https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-1-trang-131-sgk-lich-su-12

