
CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 165 SGK LỊCH SỬ 9 

Câu hỏi 

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

cứu nước (1954 -1975) 

Trả lời 

1. Ý nghĩa lịch sử: 

- Đối với Việt Nam: 

 Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, 

bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, chấm dứt ách thống trị của 

chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. 

 Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc: đất nước độc lập, thống nhất, đi lên 

chủ nghĩa xã hội. 

- Đối với thế giới: 

 Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 

- Nguyên nhân chủ quan: 

 Có 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, đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, 

phương pháp đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao. 

 Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng 

cảm vì sự nghiệp cách mạng. 

 Hậu phương miền Bắc đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai 

miền. 

- Nguyên nhân khách quan: 

 Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương. 

 Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên 

thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 
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 Nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

của Mĩ. 

 


