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Câu hỏi 

Nêu những thay đồi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những 

năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó? 

» Ôn tập Câu hỏi bài 30 trang 145 sgk Sử 8 

Trả lời 

Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Việt Nam trở thành đối tượng để thực 

dân Pháp vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh. Chúng ráo riết bắt lính thợ đẩy 

ra chiến trường, phá cây lương thực, trồng cây công nghiệp và đẩy mạnh khai thác mỏ lấy 

kim loại phục vụ chiến tranh, lừa gạt nhân dân mua công trái để bòn rút về tài chính, tất 

cả đều nhằm mục đích cung cấp cho chiến tranh. 

Những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những 

năm Chiến tranh thế giới thứ nhất: 

- Kinh tế: Trồng cây công nghiệp, khai thác mỏ lấy kim loại phục vụ chiến tranh,… 

- Chính trị - văn hoá: lừa gạt nhân dân mua công trái để bòn rút về tài chính. 

- Xã hội: Bắt lính thợ đẩy ra chiến trường. Tình trạng xã hội ngày càng rối ren, đời sống 

nhân dân càng cực khổ, mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc. 

=> Sự thay đổi này xuất phát từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhằm phục vụ cho 

chiến tranh, thực dân Pháp đã ra sức vơ vét sức người, sức của ở Việt Nam. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 30 trang 148 sgk Sử 8 
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