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Giải bài tập SGK Lịch sử 12: 

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 

từ năm 1919 đến năm 1925 

Câu 1: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình 

hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào? 

Lời giải: 

Về kinh tế: Nền Kinh tế Việt Nam tuy có một số biến chuyển tuy nhiên về cơ bản 

vẫn là nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển 

Về sự phân hóa giai cấp: Bên cạnh những giai cấp cũ, xã hội Việt Nam xuất hiện 

thêm các giai cấp mới, tiếp tục bị phân hóa và có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng 

tham gia cách mạng… 

Câu 2: Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-

1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa? 

Lời giải: 

Thời gian Nội dung hoạt động Ý nghĩa 

18/6/1919 Gửi tới hội nghị Véc 

xai bản Yêu sách của 

nhân dân An Nam, đòi 

Chính phủ Pháp và các 

nước đồng minh công 

nhận các quyền của 

dân tộc Việt Nam. 

Tạo ra tiếng vang lớn ở 

cả Pháp và Việt Nam. 

1920  Đọc bản Sơ thảo lần 

thứ nhất những luận 

cương về vấn đề dân 

tộc và vấn đề thuộc 

Khẳng định con đường 

giành độc lập và tự do 

của nhân dân Việt 

Nam. 
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địa.   

25/12/1920 Người tham gia Đại 

hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XVIII của 

Đảng Xã hội Pháp, bỏ 

phiếu tán thành gia 

nhập Quốc tế Cộng sản 

và thành lập ĐCS 

Pháp.  

Thể hiện quan điểm 

lập trường của Người 

và trở thành một trong 

người tham gia sáng 

lập ĐCS Pháp. 

1921  Nguyễn Ái Quốc cùng 

một số người yêu nước 

của một số dân tộc lập 

ra Hội liên hiệp thuộc 

địa ở Pari, cùng nhau 

đấu tranh chống chủ 

nghĩa thực dân. 

Khẳng định tinh thần 

quốc tế vô sản. 

6/1923 Người đến Liên Xô dự 

hội nghị Quốc tế Nông 

dân và Đại hội V của 

Quốc tế Cộng sản. 

Gắn kết cách mạng 

Việt Nam trở thành 

một bộ phận của cách 

mạng vô sản. 

11/1924 Người đến Quảng 

Châu, tuyên truyền, 

giáo dục lí luận cách 

mạng, xây dựng tổ 

chức cho cách mạng 

giải phóng dân tộc của 

nhân dân Việt Nam. 

Bước vào thời kỳ 

chuẩn bị hoàn thiện về 

lí luận, tổ chức cho 

cách mạng giải phóng 

dân tộc của nhân dân 

Việt Nam. 

Câu 3: Hãy nêu nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong 

những năm 1919-1925? 
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Lời giải: 

+ Phong trào diễn ra sôi nổi, với nhiều hình thức đấu tranh khác nhau (như phong 

trào của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, phong trào của Tư sản và Tiểu tư sản). 

Tuy các phong trào chưa đi đến thắng lợi cuối cùng nhưng nó đã góp phần khẳng 

định tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam. 

+ Hoạt động trong những năm 1919-1925 của Nguyễn Ái Quốc đã giúp Người 

khẳng định con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam: Con đường cách mạng Vô 

sản. 
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