
  
 

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

CHỨNG MINH: CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ LÀ THẮNG LỢI 

QUÂN SỰ LỚN NHẤT CỦA TA TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

PHÁP VÀ LÀ THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH BUỘC THỰC DÂN PHÁP 

PHẢI KÍ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954, CHẤM DỨT CUỘC 

CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC Ở ĐÔNG DƯƠNG. 

Câu hỏi 

Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất của ta trong kháng 

chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định 

Giơnevơ năm 1954, chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Đông Dương. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào kiến thức bài 19 sgk Lịch sử 12 để phân tích, chứng minh. 

TRẢ LỜI CÂU 1 TRANG 156 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

- Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava. Đây là quân bài 

cuối cùng của Pháp, Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 

- Phá vỡ được tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, “pháo đài bất khả xâm 

phạm” của Pháp. 

- Đây là trận đánh được quân và dân ta chuẩn bị chu đáo với tinh thần: tất cả cho tiền 

tuyến, tất cả cho chiến thắng. 

- Thắng lợi quân sự lớn nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã quyết định đến thắng 

lợi ngoại giao trên bàn đàm phán, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ. 

⟹ Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc kháng 

chiến chống Pháp của dân tộc ta, góp phần quyết định vào thắng lợi trên bàn đàm 

phán ở Hội nghị Giơnevơ. 

Sai lầm và chú ý: 

Chứng minh đặt trong mối quan hệ mật thiết giữa thắng lợi trên mặt trận quân sự và 

thắng lợi trên mặt trận ngoại giao. 

- Thắng lợi trên mặt trận quân sự góp phần quan trọng đưa đến thắng lợi trên mặt trận 

ngoại giao. 

- Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao phản ánh kết quả thắng lợi trên mặt trận quân sự. 
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