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| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 | 

Câu hỏi 

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ 

XIX – đầu thế kỉ XX theo mẫu 

» Ôn tập Bài 2 trang 143 sgk Sử 8 

Trả lời 

Bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tấng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ 

XIX – đầu thế kỉ XX 

Giai cấp 

tầng lớp 
Nghề nghiệp Thái độ với dân tộc 

Địa chủ 

phong 

kiến 

Kinh doanh 

ruộng đất, bóc lột 

địa tô  

Nông dân 
Làm ruộng, đóng 

thuế 

Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia 

các cuộc đấu tranh. Họ là lực lượng cách mạng đông đảo 

Công nhân 
Bán sức lao 

động, làm thuê 

Chưa có thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận 

động cách mạng đầu thế kỉ XX. Một bộ phận có ý thức dân 

tộc, nhưng cơ bản là thỏa hiệp đế quốc 

Tư sản 
Kinh doanh công 

thương nghiệp 

Chưa có thái độ hưởng ứng tham gia các cuộc vận động 

cách mạng đầu thế kỉ XX. Một bộ phận có ý thức dân tộc 

nhưng cơ bản là thỏa hiệp đế quốc 

Tiểu tư 

sản 

Làm công ăn 

lương, buôn bán 

Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào cuộc vận động 

cứu nước đầu thế kỉ XX 
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