
 

 

Câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Lịch sử 10 

Câu 1 

Trước cách mạng tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật? 

Lời giải  

* Tình hình kinh tế: 

- Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp. 

- Nông nghiệp: lạc hậu. 

+ Công cụ và phương thức canh tác lạc hậu, kém phát triển, năng suất thấp. 

+ Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên diễn ra,... 

- Công, thương nghiệp: phát triển. 

+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt trong công nghiệp dệt, khai mỏ, luyện kim,... 

+ Việc giao lưu buôn bán với bên ngoài được mở rộng. 

* Tình hình xã hội: 

- Xã hội Pháp chia làm 3 đẳng cấp: 

+ Hai đẳng cấp đầu: Tăng lữ, Quý tộc. Chiếm số ít trong cư dân, nhưng được hưởng mọi đặc 

quyền, đặc lợi. 

+ Đẳng cấp thứ ba: gồm nông dân, tư sản, bình dân thành thị. Họ phải chịu mọi thứ thuế và 

nghĩa vụ, không có quyền lợi về chính trị và lệ thuộc vào những đẳng cấp có đặc quyền. 

- Mẫu thuẫn xã hội Pháp trở nên gay gắt trong đó mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp lúc này 

là: đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc 

(muốn duy trì chế độ phong kiến). 

- Nước Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, báo hiệu một cuộc cách mạng đang đến 

gần. 

Câu 2 

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách 

mạng? 

Lời giải  
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Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho cách mạng: 

- Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng xã hội bùng 

nổ. 

- Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai. 

 


