
CÂU HỎI BÀI 28 TRANG 134 SGK SỬ 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX. 

Trả lời 

Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế - xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm 

trọng:  

- Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng. Trong khi thực dân 

Pháp đang ráo riết mở rộng việc xâm chiếm nước ta thì nhà Nguyễn vẫn thi hành những 

chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu 

- Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp sa sút đình trệ, tài chính cạn 

kiệt. 

- Xã hội: đời sống nhân dân khốn khổ, mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày 

càng gay gắt, các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. 

Câu hỏi 2 

Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến 

trong nửa cuối thế kỉ XIX? 

Trả lời 

- Chính trị: bộ máy chính quyền mục mát từ trung ương đến địa phương 

- Kinh tế sa sút: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn 

kiệt. 

- Xã hội: đời sống nhân dân khốn khổ, nhân dân bị áp bức một cổ hai tròng (sự bóc lột 

của triều đình phong kiến, sự bóc lột đàn áp của chính quyền đô hộ). Mâu thuẫn dân tộc 

và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. 

=> Tình hình trên làm cho các cuộc khởi nghĩa của nông dân lại tiếp tục bùng nổ dữ 

dội trong những năm cuối thế kỉ XIX. 
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» Xem tiếp Câu hỏi bài 28 trang 135 sgk Sử 8 

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

Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX và đáp án các câu 

hỏi  Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19 - 

sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em xem tại 

doctailieu.com 
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