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Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì?  

Trả lời câu hỏi bài 17 trang 38 SGK Lịch Sử 5 

 

Trả lời 

Quân dân ta không quản khó khăn thiếu thốn dốc toàn tâm, toàn sức để phục vụ chiến tranh, giúp 

đỡ tiền tuyến chiến chiến đấu. 

[anchor data-parent="1" id="anc1543458481598"]Câu hỏi 2[/anchor]  

Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện điều gì? 

Trả lời 

Diễn biến chi tiết hành động của anh hùng Phan Đình Giót  như sau:  

Chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, đơn vị của Phan Đình Giót nổ súng tiêu diệt Him Lam. Khi 

đánh quả bộc phá thứ chín thì ông bị thương vào đùi nhưng vẫn xung phong đánh tiếp quả thứ 

mười. Quân Pháp tập trung hỏa lực trút đạn như mưa xuống trận địa. Bộ đội bị thương vong 

nhiều. 

Sau đó, ông đánh liên tiếp hai quả bộc phá nữa, phá hàng rào cuối cùng, mở thông đường để 

quân đội lên đánh lô cốt đầu cầu. Quân Pháp hoang mang, vận dụng thời cơ, ông vọt tiến công lô 

cốt số 2, ném thủ pháo, bắn kiềm chế cho đơn vị tiến lên. Trong đợt này, ông bị thương vào vai, 

mất máu nhiều. 
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Bất ngờ, hỏa điểm lô cốt số 3 của lính Pháp bắn mạnh. Lực lượng xung kích Việt Nam bị ùn lại, 

Phan Đình Giót đến lô cốt số 3 với ý nghĩ là dập tắt ngay lô cốt này. Phan Đình Giót đã dùng sức 

(khi đã bị thương, mất máu) nâng tiểu liên bắn vào lỗ châu mai, miệng hô to: 

" Quyết hy sinh… vì Đảng… vì dân " 

Rồi sau đó, Phan Đình Giót lao cả thân mình vào bịt kín lỗ châu mai. Hỏa điểm bị dập tắt, quân 

Việt Nam tiếp tục xung phong tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, 

giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. 

=> Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, hi sinh quả cảm vì sự 

nghiệp giành độc lập, tự do cho tổ quốc. 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi bài 16 sgk lịch sử 5 

>>> Bài tiếp theo: Câu 1 trang 40 Lịch Sử 5 
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