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Giải bài tập SGK Lịch sử 11: 

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác 

lần thứ nhất của thực dân Pháp 

(trang 138 sgk Lịch Sử 11): Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như 

thế nào? 

Trả lời: 

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền 

kinh tế Việt Nam có những chuyển biến lớn, cụ thể: 

Tích cực: 

 Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. 

 So với nền kinh tế phong kiến, kinh tế Việt Nam bấy giờ sản xuất ra nhiều 

của cải vật chất hơn. 

 Bộ mặt xã hội Việt Nam thay đổi, cơ sở hạ tầng được xây dựng. 

Tiêu cực: 

 Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị cạn kiệt. 

 Nông nghiệp: không phát triển, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng 

đất, đời sống nông dân cơ cực. 

 Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng. 

=> Nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ là nền sản xuất nhỏ, lac hậu và lệ thuộc, cơ 

sở hạ tầng do Pháp xây dựng chỉ phục vụ cho quyền lợi của Pháp. 

(trang 140 sgk Lịch Sử 11): Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu 

thế kỉ XX? 

Trả lời: 

Những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

Giai cấp cũ: 
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 Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của 

nông dân. Số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên vẫn có tinh thần 

chống Pháp . 

 Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, 

nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp. Mất đất, họ đến các 

công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc. Nông dân Việt Nam là động lực 

cách mạng to lớn. 

Giai cấp mới: 

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã làm phân hoá khá sâu sắc những giai cấp 

cũ của xã hội nước ta. Đồng thời làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới 

 Đội ngũ công nhân Việt Nam: nền công nghiệp thuộc địa làm nảy sinh ra 

tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền, các 

xí nghiệp…, số lượng ngày càng đông đảo, khá tập trung. Lực lượng công 

nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX còn non trẻ, đang ở trình độ “tự phát”, chủ 

yếu đấu tranh kinh tế, ngoài ra còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp do 

các tầng lớp khác lãnh đạo. 

 Tư sản Việt Nam: Những người làm trung gian, đại lý, chủ thầu, chủ xưởng, 

số sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản… là những lớp người 

đầu tiên của tư sản Việt Nam. 

 Tầng lớp tiểu tư sản: gồm tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, thầy giáo, nhà 

báo, học sinh, sinh viên… có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào vận động 

cứu nước. 

=> Như vậy, cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã làm nảy sinh những lực lượng 

xã hội mới như công nhân, tư sản và tiểu tư sản, đã tạo ra những điều kiện bên 

trong cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới. 

Câu 1 (trang 140 sgk Sử 11): Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội 

Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực 

dân Pháp có gì đáng chú ý? 

Lời giải: 

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc 

khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp có những điểm đáng chú ý: 

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế: 
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 Nông nghiệp: xuất hiện các đồn điền trồng lúa, cao su nông nghiệp quy mô 

lớn). 

 Xuất hiện một số cơ sở công nghiệp: công nghiệp khai mỏ, công nghiệp 

phục vụ đời sống. 

 Giao thông vận tải: hình thành các tuyến đường sắt, đường bộ, cầu cảng lớn. 

 Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập vào Việt Nam, 

tồn tại song song với phương thức bóc lột phong kiến. 

* Những chuyển biến xã hội: 

Tình hình cơ cấu xã hội: 

 Các giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) bị phân hoá. 

 Xuất hiện các giai cấp mới: công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản thành thị, 

tạo điều kiện cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới. 

Câu 2 (trang 140 sgk Sử 11): Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về 

xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào? 

Lời giải: 

Giữa kinh tế và xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau: thay đổi cơ cấu kinh tế sẽ dẫn 

đến sự thay đổi về cơ cấu xã hội 

Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời làm cho kinh tế Việt Nam có sự thay đổi: kinh tế 

TBCN ngày được hình thành bên cạnh nền kinh tế phong kiến. 
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