
  
 

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

TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 

CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975) 

Câu hỏi 

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, 

cứu nước (1954 - 1975). 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 198 để trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN TRANG 198 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Nguyên nhân thắng lợi: 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối 

chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt. 

- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của 

cuộc chiến đấu ở hai miền. 

- Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù 

chung của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các 

nước xã hội chủ nghĩa khác; phong trào nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối 

cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ. 

2. Ý nghĩa lịch sử: 

*Đối với Việt Nam: 

- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước ta. Hoàn 

thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước. 

- Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi 

lên chủ nghĩa xã hội. 

*Đối với thế giới: 

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với 

phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc. 

- Là một sự kiện có “tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 
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