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Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về 

kinh tế xã hội ở Việt Nam 

A. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (Nội dung chính sách) 

Câu 1: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở 

Việt Nam trong khoảng thời gian nào? 

A. 1895 - 1918   

B. 1896 - 1914   

C. 1897 - 1914   

D. 1898 - 1918 

Lời giải 

Sau khi cơ bản hoàn thành quá trình bình định về quân sự. từ năm 1897 đến 1914 thực 

dân Pháp đã bắt tay vào khai thác Việt Nam với quy mô lớn- chương trình khai thác 

thuộc địa lần thứ nhất 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 2: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) được thực dân Pháp được 

tiến hành ở Việt Nam trong bối cảnh như thế nào? 

A. Căn bản hoàn thành công cuộc bình định quân sự.   

B. Pháp đang gặp khó khăn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.   

C. Các phong trào đấu tranh chống Pháp giành nhiều thắng lợi.   

D. Pháp thiệt hại nặng nề sau chiến tranh Pháp - Phổ. 

Lời giải 

Từ năm 1897-1914, thực dân Pháp đã bắt tay vào cuộc khai thác thuộc địa quy mô lớn ở 

Việt Nam sau khi đã căn bản hoàn thành công cuộc bình định quân sự (Cũng có nghĩa sau 

khi đàn áp xong phong trào Cần Vương). 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 3: Ai là người đứng đầu Liên bang Đông Dương? 
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A. Toàn quyền người Pháp  

B. Khâm sứ người Pháp   

C. Thống sứ người Pháp   

D. Thống đốc người Pháp 

Lời giải 

Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Campuchia và Lào, 

đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 4: Theo sự phân chia của người Pháp, xứ Bắc Kì theo chế độ cai trị nào? 

A. Nửa bảo hộ   

B. Bảo hộ   

C. Thuộc địa   

D. Tự trị 

Lời giải 

Việt Nam bị chia làm 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau: 

- Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ 

- Trung Kì theo chế độ bảo hộ 

- Nam Kì theo chế độ thuộc địa 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 5: Thực dân Pháp đã sử dụng biện pháp gì để nắm giữ độc quyền thị trường Việt 

Nam? 

A. Đánh thuế cao vào hàng nước ngoài nhập vào Việt Nam 

B. Đặt ra nhiều thứ thuế mới cho nhân dân Việt Nam 

C. Thành lập ngân hàng Đông Dương 

D. Phát hành tiền giấy bạc và cho vay lãi 
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Lời giải 

Để nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam, hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ 

bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế. Trong khi đó, hàng hóa các nước khác bị đánh 

thuế rất cao, có mặt hàng tới 120%. Hàng hóa của Việt Nam chủ yếu xuất sang Pháp. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 6: Phương thức bóc lột chính của các chủ đất mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất là gì? 

A. Phát canh thu tô   

B. Bóc lột giá trị thặng dư   

C. Chiếm nô   

D. Rào đất cướp ruộng 

Lời giải 

Giới chủ đất mới vẫn áp dựng phương pháp bóc lột nông dân theo lối phát canh thư tô 

như địa chủ Việt Nam. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 7: Đâu không phải mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc 

địa lần thứ nhất ở Đông Dương? 

A. Bù đắp thiệt hại của quá trình xâm lược và bình định quân sự   

B. Bóc lột để làm giàu cho chính quốc   

C. Khuếch trương công lao khai hóa của Pháp   

D. Bù đắp thiệt hại từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 

Lời giải 

Thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương nhằm 

mục tiêu bù đắp những thiệt hại của Pháp trong quá trình xâm lược vũ trang và bình định 

quân sự; bóc lột thuộc địa để làm giàu cho chính quốc, đồng thời cũng để khuếch trương 

công lao khai hóa của thực dân Pháp ở thuộc địa 
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=> Đáp án D: là mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ hai ở Đông Dương. Khi thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, chiến tranh 

thế giới thứ nhất chưa diễn ra. 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 8: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân Pháp chú trọng xây 

dựng hệ thống giao thông? 

A. Khuyếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.   

B. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.   

C. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.   

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngoại thương. 

Lời giải 

Cho đến trước khi thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, cơ sở hạ 

tầng ở Đông Dương còn rất lạc hậu, không thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc khai thác. 

Do đó để phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và đàn áp các cuộc khởi nghĩa của 

nhân dân (quân sự), Pháp đã chú trọng xây dựng hệ thống giao thông. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 9: Vì sao thực dân Pháp lại mở rộng hệ thống giáo dục ở Việt Nam? 

A. Phục vụ nhu cầu học tập của con em quan chức và đào tạo công chức bản xứ   

B. Giúp Việt Nam khai hóa văn minh   

C. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân Việt Nam   

D. Tạo ra lực lượng lao động lớn đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hiện đại 

Lời giải 

Do nhu cầu học tập của con em các quan chức thực dân và cũng để tạo ra một lớp người 

bản xứ phục vụ công việc cai trị, chính quyền Pháp ở Đông Dương bắt đầu mở trường 

học mới cùng một số cơ sở văn hóa, y tế 

Đáp án cần chọn là: A 
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Câu 10: Tính chất nền kinh tế Việt Nam có sự biến đổi như thế nào sau khai thác thuộc 

địa lần thứ nhất? 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa   

B. Kinh tế phong kiến   

C. Kinh tế nông nghiệp thuần túy   

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa mang hình thái thực dân 

Lời giải 

Trong quá trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã du nhập không hoàn toàn phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (tiếp tục duy trì phương thức sản xuất phong kiến, hạn chế 

sự phát triển của công nghiệp nặng) làm cho tính chất nền kinh tế Việt Nam có sự thay 

đổi từ nền kinh tế phong kiến sang nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mang hình thái thực dân. 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 11: Nhận xét nào sau đâu không đúng khi đánh giá về tổ chức bộ máy nhà nước 

người Pháp đã xây dựng ở Đông Dương trong thời gian diễn ra cuộc khai thác thuộc địa 

lần thứ nhất? 

A. Hệ thống chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến địa phương   

B. Bộ máy chính quyền hoàn toàn do thực dân Pháp chi phối   

C. Có sử dụng đội ngũ quan lại, địa chủ phong kiến làm tay sai   

D. Làng xã vẫn là một đơn vị hành chính độc lập 

Lời giải 

Đánh giá về tổ chức bộ máy nhà nước người pháp xây dựng ở Đông Dương trong thời 

gian diễn ra cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914): 

- Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền chặt chẽ, với tay xuống tận vùng nông thôn, do 

người Pháp hoàn toàn chi phối => Làng xã không còn là một đơn vị hành chính độc lập. 

- Đội ngũ quan lại, địa chủ phong kiến được sử dụng như công cụ đắc lực phục vụ cho 

công cuộc thống trị 
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- Đặt cơ sở cho sự ổn định về chính trị, giúp cho công cuộc khai thác có thể diễn ra thuận 

lợi và hiệu quả 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 12: Cho nhận định sau: “Thực dân Pháp đến Việt Nam là để thực hiện sứ mệnh khai 

hóa văn minh”. 

Nhận định trên đúng hay sai? Vì sao? 

A. Đúng. Vì người Pháp đã xây dựng ở Việt Nam hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại   

B. Đúng. Vì người Pháp đã du nhập và phát triển nền kinh tế tư bản ở Việt Nam   

C. Sai. Vì hoạt động khai hóa của người Pháp là để phục vụ cho hoạt động khai thác, bóc 

lột   

D. Sai. Vì văn minh Pháp không ảnh hưởng sâu rộng, tích cực đến Việt Nam 

Lời giải 

- Nhận định trên là sai. Vì thực dân Pháp đến Việt Nam là để xâm lược, thống trị, bóc lột 

thuộc địa. Còn hành động khai hóa chỉ là để phục vụ cho hoạt động khai thác. 

- Trong giai đoạn 1897-1914, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuc địa lần thứ 

nhất ở Việt Nam. 

+ Về kinh tế: Thực dân Pháp đã đầu tư số vốn lớn để xây dựng các đồn điền, cơ sở sản 

xuất công nghiệp, hệ thống giai thông vận tải. Nhờ đó người Pháp đã thu được một nguồn 

lợi khổng lồ từ Việt Nam. 

+ Về văn hóa- xã hội: truyền bá nền văn hóa nô dịch, thực dân; thực hiện chính sách ngu 

dân; thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. 

- Hậu quả đối với Việt Nam: 

+ Kinh tế: nghèo nàn, lạc hậu, cột chặt vào kinh tế Pháp 

+ Văn hóa- xã hội: 90% dân số mù chữ, hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội phổ biến 

Đáp án cần chọn là: C 

B. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (Biến chuyển về xã hội) 
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Câu 1: Giai cấp nông dân Việt Nam có thái độ như thế nào đối với thực dân Pháp và tay 

sai? 

A. Căm ghét chế độ thực dân phong kiến, sẵn sàng đứng lên đấu tranh   

B. Trung lập, không có hành động nào chống đế quốc và tay sai   

C. Ủng hộ chế độ thực dân phong kiến   

D. Đấu tranh khi bị áp bức, thỏa hiệp khi được nhân nhượng về quyền lợi 

Lời giải 

Cuộc sống người nông dân Việt Nam cực khổ trăm bề do bị thực dân phong kiến áp bức, 

bóc lột nặng nề. Do đó họ đều căm ghét chế độ bóc lột của chúng, cộng với ý thức dân 

tộc sâu sắc, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh do bất cứ cá 

nhân, tổ chức, giai cấp nào đề xướng để giành được tự do và no ấm. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 2: Bộ phận nào của giai cấp địa chủ phong kiến có tinh thần yêu nước chống đế 

quốc? 

A. Đại địa chủ người Pháp   

B. Địa chủ người Việt   

C. Trung, tiểu địa chủ   

D. Không có bộ phận nào 

Lời giải 

Mặc dù bộ phận đại địa chủ đã đầu hàng làm tay sai cho đế quốc nhưng một bộ phần 

trung tiểu địa chủ vẫn có tinh thần yêu nước, có ý thức tham gia cuộc đấu tranh chống đế 

quốc 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 3: Tầng lớp tư sản Việt Nam có nguồn gốc từ 

A. một số người đứng ra hoạt động công thương nghiệp.   

B. một số người nông dân giàu có chuyển hướng kinh doanh.   
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C. một số tiểu tư sản vốn có ít vốn chuyển hướng kinh doanh.   

D. từ Pháp du nhập vào Việt Nam. 

Lời giải 

Mầm mống ra đời của tầng lớp tư sản Việt Nam xuất phát từ một số người đứng ra hoạt 

động công thương nghiệp. Trong quá trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp cần có 

những người làm trung gian, đại lý tiêu thụ hoặc thu mua hàng hóa, cung ứng nguyên vật 

liệu. Nhờ buôn bán họ trở tên giàu có. Đó chính là những lớp người đầu tiên của tư sản 

Việt Nam 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 4: Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam không bao gồm thành phần nào dưới đây? 

A. Học sinh, sinh viên.   

B. Tiểu thương, địa chủ.   

C. Nhà báo, nhà giáo.   

D. Chủ các hãng buôn. 

Lời giải 

Từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tầng lớp tiểu tư sản đã ra đời. Thành phần 

của họ khá phức tạp, gồm những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng thủ 

công, các công chức như nhà báo, nhà giáo…, học sinh, sinh viên 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 5: Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào? 

A. Nông dân   

B. Thợ thủ công   

C. Nô tì          

D. Binh lính 

Lời giải 
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Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, một bộ phận nông dân bị phá sản vì đế quốc, 

địa chủ phong kiến cướp mất ruộng đất, phải bỏ làng xóm ra thành thị, đến nhà máy, đồn 

điền, hầm mỏ để xin việc làm và trở thành công nhân. 

=> Nguồn gốc xuất thân chủ yếu của công nhân là từ giai cấp nông dân. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 6: Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam bao gồm hai giai 

cấp cơ bản nào? 

A. Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản   

B. Địa chủ phong kiến và tư sản   

C. Địa chủ phong kiến và nông dân   

D. Công nhân và nông dân 

Lời giải 

- Trước khai thác thuộc địa lần 1, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là địa chủ 

phong kiến và nông dân. 

- Trong khai thác thuộc địa lần 1, xã hội Việt Nam xuất hiện thêm: 

+ Giai cấp mới: công nhân. 

+ Tầng lớp mới: tư sản và tiểu tư sản. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 7: Đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX 

– đầu thế kỉ XX? 

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai   

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến   

C. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản   

D. Mâu thuẫn giữa tiểu tư sản với vô sản 

Lời giải 

Trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản là: 
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- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến 

- Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai 

Mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc => Nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 8: Các sĩ phu tiến bộ trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào yêu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX không xuất phát từ lý do nào? 

A. Là bộ phận nhiệt huyết nhất, hăng hái nhất   

B. Có uy tín và nhận được sự ủng hộ lớn của quần chúng   

C. Tầng lớp tư sản số lượng ít, khả năng lãnh đạo còn hạn chế   

D. Trình độ đấu tranh của giai cấp vô sản còn hạn chế 

Lời giải 

Sở dĩ các sĩ phu tiến bộ trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào yêu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX ở Việt Nam do: 

- Các sĩ phu tiến bộ là bộ phận nhiệt huyết nhất, hăng hái nhất trong cuộc đấu tranh giành 

độc lập dân tộc. Hơn nữa họ là những người có uy tín và rất được quần chúng ủng hộ. 

- Tầng lớp tư sản mới ra đời, số lượng còn ít và chưa có kinh nghiệm lãnh đạo các phong 

trào đấu tranh 

=> Loại trừ đáp án D. 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 9: Những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo 

Nhật Bản để cứu nước không xuất phát từ lí do nào sau đây? 

A. Nhật Bản “đồng văn, đồng chủng” với Việt Nam   

B. Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh   

C. Ảnh hưởng của thuyết Đại Đông Á   

D. Thắng lợi của Nhật Bản trong chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905) 

Lời giải 
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Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng” với Việt Nam. Hơn nữa, sau cuộc cải cách 

Minh Trị, Nhật Bản là nước duy nhất không bị biến thành thuộc địa và đã trở thành một 

nước tư bản hùng mạnh, đánh thắng đế quốc Nga năm 1905. Chính vì thế, các nhà yêu 

nước Việt Nam đầu thế kỉ XX muốn lấy Nhật Bản làm tấm gương để học tập 

=> Đáp án C: là âm mưu của Nhật Bản mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Nó 

được đề ra ở giai đoạn sau. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 10: Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX đã tác động như thế 

nào đến phong trào yêu nước Việt Nam thời kì này? 

A. Làm cho mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt   

B. Thúc đẩy phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản phát triển   

C. Tạo điều kiện để Nguyễn Tất Thành có những nhận thức mới về thời đại   

D. Tạo cơ sở bên trong cho sự bùng nổ của một khuynh hướng đấu tranh mới 

Lời giải 

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản 

được du nhập làm cho cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam có sự chuyển biến. Đặc biệt nhất 

là sự ra đời của các giai cấp tầng lớp mới. Đây chính là cơ sở bên trong, mảnh đất màu 

mỡ để tư tưởng dân chủ tư sản có thể du nhập vào và làm bùng lên một phong trào đấu 

tranh theo khuynh hướng này ở Việt Nam 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 11: Điểm tiến bộ nhất của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX so với các phong trào 

đấu tranh trước đó là gi? 

A. Do các sĩ phu tiến bộ lãnh đạo   

B. Gắn việc giành độc lập dân tộc với cải biến xã hội   

C. Chủ trương đoàn kết quốc tế   

D. Xác định công - nông là động lực của cách mạng 

Lời giải 
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So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có điểm 

gì tiến bộ là: từ bỏ con đường đấu tranh theo ngọn cờ phong kiến, gắn việc giành độc lập 

dân tộc với cải biến xã hội theo hướng tiến độ - chế độ dân chủ tư sản 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 12: Nhà tư sản nào ở Việt Nam được mệnh danh là “ông vua đường thủy”? 

A. Bạch Thái Bưởi   

B. Nguyễn Hữu Hào   

C. Lê Phát Đạt   

D. Trần Hữu Định 

Lời giải 

Bạch Thái Bưởi là người được mệnh danh là “ông vua đường thủy” ở Việt Nam đầu thế 

kỉ XX. Năm l909, với vốn liếng, kinh nghiệm làm ăn trong những trước đó, Bạch Thái 

Bưởi quyết tâm đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới: vận tải đường sông. Công ty 

của Bạch Thái Bưởi bắt đầu mở rộng tầm hoạt động khắp Đông Dương và các nước lân 

cận như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật, Singapore…Nhưng đỉnh cao phát triển của công 

ty là khoảng cuối thập niên 1920 đầu 1930, khi ấy công ty có trên 40 con tàu, với số 

lượng nhân viên lên tới 2.500 người làm việc trên các đội tàu, xưởng đóng tàu. Văn 

phòng và chi nhánh của công ty có ở các thành phố lớn như Hà Nội, Nam Định, Tuyên 

Quang, Việt Trì, Bến Thủy, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sài Gòn… 

Đáp án cần chọn là: A 

 


