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Câu hỏi 

Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị. 

ĐÁP ÁN 

- Cuộc Duy Tân Minh Trị, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, 

văn hóa, giáo dục, quân sự: 

     + Về kinh tế Chính phủ đã thi hành nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự 

độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ 

nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống... phục vụ giao thông liên 

lạc. 

     + Về chính trị, xã hội: Chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư 

sản lên nắm Chính quyền , thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung 

khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh ưu tú đi du học ở 

phương Tây. 

     + Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ 

nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú 

trọng... 

- Kết quả: đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành 

thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 12 trang 69 sgk Sử 8 

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

Xem ngay tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX và đáp án các bài 

tập Chương 3: Châu Á thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng 

bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com 
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