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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

----------------- 

 

 

Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ 12 TRONG MÙA COVID-19 

 

Câu 1: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có những thuận lợi 

và khó khăn gì? 

Hướng dẫn trả lời 

1. Khó khăn: 

a. Giặc ngoài, thù trong 

Quân Đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã kéo vào nước ta. 

Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào, theo sau 

chúng là tay sai thuộc các tổ chức phản động như: Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc), 

Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách)… 

Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam quân Anh kéo vào, tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay 

trở lại xâm lược nước ta. 

Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai chống phá 

cách mạng. 

Trên cả nước ta còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp đã hoạt động chống phá cách mạng. 

b. Chính quyền: Chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được củng cố, lược 

lượng vũ trang còn non yếu. 

c. Kinh tế - tài chính 

Nông nghiệp lạc hậu, hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 chưa khắc 

phục được. 

Nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp. Các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp 

hồi phục sản xuất. Hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó 

khăn. 

Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng, kho bạc Nhà nước chỉ có hơn 1,2 triệu đồng. 

Chính quyền cách mạng chưa quản lí được Ngân hàng Đông Dương. 

d. Văn hóa 

Tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân, phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 

90% dân số không biết chữ. 

=> Đất nước đứng trước tình thế: “ngàn cân treo sợi tóc’’. 

2. Thuận lợi 

Đất nước đã độc lập, nhân dân đã giành lại được chính quyền làm chủ, nên rất phấn 

khởi, gắn bó với chế độ. 

Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo. 
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Trên thế giới, hệ thống XHCN đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc dâng 

cao ở nhiều nước thuộc địa. 

 

Câu 2: Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của 

Đảng? 

 

Hướng dẫn trả lời 

* Đường lối này được thể hiện trong các văn kiện: 

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Đảng (12-12-1946 ) 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946 ) 

Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh (9-1947) 

* Nội dung đường lối kháng chiến: kháng chiến toàn dân; toàn diện; trường kỳ; tự lực 

cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

Kháng chiến toàn dân: Xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta; từ 

quan điểm Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; từ tư tưởng chiến tranh nhân dân của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh… Có lực lượng toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến 

toàn diện và tự lực cánh sinh. 

Kháng chiến toàn diện: Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải chống lại chúng toàn 

diện. Cuộc kháng chiến của ta bao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt quân sự, 

chínhtrị, kinh tế, văn hoá, giáo dục nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, ta vừa 

kháng chiến, vừa kiến quốc, nghĩa là xây dựng chế độ mới nên ta phải kháng chiến toàn 

diện. 

Kháng chiến lâu dài: So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch; địch mạnh 

hơn ta về nhiều mặt; ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. Do đó, ta cần phải có 

thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần; phát triển lực lượng của ta; tiến 

lến đánh bại kẻ thù. 

Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế: Mặc dù rất coi trọng 

những thuận lợi và sự giúp đỡ của bên ngoài; nhưng bao giờ cũng theo đúng phương 

châm kháng chiến của ta là tự lực cánh sinh vì bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải do 

sự nghiệp của quần chúng; sự giúp đỡ bên ngoài chỉ là sự hỗ trợ thêm. 
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