
  
 

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

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA 

LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN 

PHÁP (1945 - 1954) 

Câu hỏi 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp 1945 – 1954. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 155, 156 để phân tích. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 156 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Nguyên nhân thắng lợi: 

*Nguyên nhân chủ quan: 

- Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân đoàn kết một lòng. 

- Nhờ có hệ thống chính quyền nhân dân trong cả nước, mặt trận dân tộc được thống 

nhất, mở rộng, lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh. 

*Nguyên nhân khách quan: 

- Có sự đoàn kết, giúp đỡ của hai nước Lào, Campuchia, hình thành liên minh chiến 

đấu chung trong khu vực Đông Dương. 

- Được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ 

tiến bộ trên toàn thế giới. 

2. Ý nghĩa lịch sử: 

*Đối với Việt Nam: 

Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất 

nước Việt Nam. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất đất nước. 

*Đối với thế giới: 

Giáng một đòn nặng nề vào âm mưu xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm 

tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở 

các nước thuộc địa trên thế giới. 
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