
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 4. việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 

TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ 

VIỆT NAM, CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TA Ở MIỀN NAM 

CHỐNG ÂM MƯU, HÀNH ĐỘNG MỚI CỦA MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN 

SÀI GÒN ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO ? NÊU Ý NGHĨA CỦA CHIẾN 

THẮNG PHƯỚC LONG (6-1-1975) 

Câu hỏi 

Trong những năm đầu sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam cuộc đấu tranh của 

nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài 

Gòn đã diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (6 - 1 - 1975). 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 190, 191 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 192 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam chống âm mưu, hành động mới của 

Mĩ và chính quyền Sài Gòn. 

- Nhân dân ta đã đấu tranh chống “bình định - lấn chiếm”, chống âm mưu “tràn ngập 

lãnh thổ” của chúng và đạt được một số kết quả nhất định. 

- Tháng 7 - 1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 đề ra 

nhiệm vụ cơ bản và con đường cách mạng miền Nam. 

- Năm 1974 - 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và 

Đông Nam Bộ và đã giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh Đường 14 - 

Phước Long (từ ngày 12 - 12 - 1974 đến ngày 6 - 1 - 1975). 

- Đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo hành động vi phạm Hiệp định 

của Mĩ và chính quyền Sài Gòn. 

- Tại các vùng giải phóng, ta đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ quê hương, đẩy mạnh sản 

xuất, tăng nguồn dự trữ chiến lược cho cuộc chiến đấu hoàn thành giải phóng miền 

Nam. 

2. Ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (6-1-1975) 

- Minh chứng sự đúng đắn của chủ trương của Đảng tại Hội nghị lần thứ 21 (7-1973) 

- Chứng tỏ lực lượng vũ trang của nhân dân ta lớn mạnh, quân đội Sài Gòn suy yếu và 

bất lực, khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mĩ rất hạn chế. 

- Mở ra một khả năng mới, một thời cơ mới tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
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