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Câu hỏi
Dựa vào nội dung SGK, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được thành tích của quân
dân miền Bắc (trên lĩnh vực sản xuất-làm nghĩa vụ hậu phương, chiến đấu, ngoại giao) chống
lại chiến tranh phá hoại của Mĩ lần thứ nhất và lần thứ hai.
Lời giải Bài 4 trang 55 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12
Thành tích

Lần thứ nhất 1965-1968

Lần thứ hai 1969-1973
- Nông nghiệp: khuyến khích sản
xuất, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học+ Nông nghiệp: diện tích canh tác kỹ thuật, năng suất tăng đạt từ 6 đến 7
mở rộng, năng suất lao động tăng.
tấn thóc trên một hécta.

+ Công nghiệp: năng lực sản xuất - Công nghiệp: Nhanh chóng khôi
Sản xuất (làm
ở một số ngành được giữ vững. Công phục, xây dựng nhiều công trình nhà
nghĩa vụ hậu
nghiệp địa phương và công nghiệp máy thủy điện.
phương)
quốc phòng phát triển.
+ Giá trị sản lượng công nghiệp
+ Giao thông vận tải được bảo năm 1971 tăng 142%.
đảm thường xuyên và thông suốt.
- Giao thông vận tải được khẩn trương
khôi phục.
+ Phong trào thi đua chống Mĩ, cứu - Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên
nước phát triển rộng rãi, thu hút đông không” bắn rơi 81 máy bay, bắt sống
đảo nhân dân.
43 phi công Mĩ.
Chiến đấu

Ngoại giao

+ Thực hiện quân sự hóa toàn dân,
+ Đập tan cuộc tập kích chiến lược
đào lắp công sự, hầm hào...
đường không bằng máy bay B52 của
Mĩ.
+ Chống lại hành động phá hoại
của kẻ thù bằng các phương tiện, vũ
+ Buộc Mĩ phải tuyên bố chấm dứt
khí hiện đại.
các hoạt động bắn phá miền Bắc.
Tiếp nhận hàng viện trợ từ bên ngoài,
Tiếp nhận viện trợ.
chi viện cho Lào, Cam-pu-chia.
***

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.

