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BÀI 25. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950) 

I. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

BÙNG NỔ  

 (19 - 12 - 1946) 

1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ 

Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực 

dân Pháp : 

- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước (14 - 9 - 1946), thực 

dân Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích, tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung 

Bộ, ở Hải Phòng, Lạng Sơn, nhất là ở Hà Nội (12 - 1946). 

Ngày 18 - 12 - 1946, quân Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực 

lượng tự vệ chiến đấu... nếu không chúng sẽ hành động vào sáng 20 - 12 - 1946. 

- Trước đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp (ngày 18 và 19 - 12 - 1946), 

quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.  

- Tối 19 - 12 - 1946, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.  

b) Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta 

- Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể 
hiện trong các văn kiện : "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và 
tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh (9 - 
1947). 



Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kì,  

tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Tập trung vào hai nội dung : 

+ Kháng chiến toàn dân, tất cả mọi người dân tham gia kháng chiến. 

+ Kháng chiến toàn diện, trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, ngoại 

giao,... 

II. CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ PHÍA BẮC VĨ TUYẾN 16 

- Ý nghĩa : Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã giam chân 
địch trong các đô thị, làm giảm bước tiến của chúng, tạo điều kiện cho Đảng, 

Chính phủ rút lên căn cứ Việt Bắc và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. 

Luyện tập  

Câu 1. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát 

động toàn quốc kháng chiến chống Pháp? 

a. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946). 

b. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946). 

c. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946). 

d. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao 

quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. 

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời 

điểm nào? 

a. Sáng 19/12/1946. 

b. Trưa 19/12/1946. 

c. Chiều 19/12/1946. 

d. Tối 19/12/1946. 

Câu 3. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? 

a. Kháng chiến toàn diện. 

b. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. 

c. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia. 

d. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc 

tế. 

Câu 4 Đường lối kháng chiến toàn diện của ta diễn ra trên các mặt trận: 

Quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao. Vậy chủ yếu là quyết định của mặt 

trận nào? 



a. Quân sự. 

b. Chính trị. 

c. Kinh tế. 

d. Ngoại giao. 

Câu 5. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn mở đầu 

của cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947)? 

a. Đảm bảo an toàn cho việc chuyển quân của ta. 

b. Giam chân địch trong các đô thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch. 

c. Đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, toàn 

dân toàn diện. 

d. Tạo ra thế trận mới, đưa cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới. 

-------------------Hết------------------ 
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