
TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 12 – BÀI 6 TRANG 45 

 

Câu hỏi 

Quan sát hình 50 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ dưới 

đây theo các bước sau: 

a. Xây dựng bảng chú giải bằng cách tô màu vào các kí hiệu: mũi tấn công của ta; mũi chặn 

đánh, truy kích địch của ta; mũi rút chạy của địch (lưu ý chọn màu đỏ cho quân ta, màu xanh 

cho quân địch) 

b. Triển khai các kí hiệu từ bảng chú giải sang lược đồ. 

c. Tô màu vàng nhạt vào lãnh thổ nước ta. 

d. Dựa vào lược đồ hoàn chỉnh, trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch. 

Lời giải Bài 6 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 

a+b+c. 
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d.  Diễn biến: 

- Ngày 16-9-1950, quân ta tấn công Đông Khê, vị trí quan trọng trên quốc lộ 4. 

- 18-9-1950, bộ đội ta tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê, làm quân địch ở Thất Khê hoang 

mang, địch ở Cao Bằng bị cô lập. 

- Pháp thực hiện cuộc “hành quân kép”, cho quân từ Hà Nội lên Thái Nguyên nhằm đánh lạc 

hướng của ta. 

- Đoán được ý đồ của địch, tại quốc lộ 4 ta chặn đánh, phục kích địch ở nhiều nơi. 

- Ngày 22-10-1950: Pháp hoàn toàn rút khỏi đường số 4, ta đã giành thắng lợi. 

 

*** 



Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 12, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải tập bản 

đồ Lịch sử lớp 12 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các 

em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này. 
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