
BÀI 2 TRANG 84 SGK SỬ 7 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 7 | 
  

Đề bài 

Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi 

nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh. 

» Ôn tập Bài 1 trang 84 SGK Sử 7 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

* Nguyên nhân bùng nổ 

    - Với những âm mưu thâm độc và tội ác của chế độ thống trị nhà Minh, trong vòng 20 

năm đô hộ nước ta, nhà Minh đã làm cho sự khủng hoảng của xã hội ngày càng thêm sâu 

sắc, đất nước bị tàn phá, lạc hậu, nhân dân lâm vào cảnh lầm than, điêu đứng. 

    - Chế độ thống trị của nhà Minh không thể tiêu diệt được tinh thần đấu tranh giải 

phóng dân tộc của nhân dân ta, với lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc ta đã cầm vũ 

khí đứng lên đấu tranh theo sự chỉ huy của các quý tộc nhà Trần. 

* Đặc điểm 

    Phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV đã nổ ra sớm (ngay từ khi quân 

Minh đặt ách đô hộ ở Đại Việt), các cuộc khởi nghĩa diễn ra khá liên tục, mạnh mẽ nhưng 

thiếu sự phối hợp, vì thế thất bại. 

* Nguyên nhân thất bại 

    Các cuộc khởi nghĩa thất bại do thiếu liên kết, chưa tạo nên một phong trào chung, 

thiếu một đường lối đánh giặc đúng đắn, nội bộ những người lãnh đạo có mâu thuẫn, làm 

cho sức chiến đấu của cuộc khởi nghĩa suy yếu, dẫn đến các cuộc khởi nghĩa đều lần lượt 

bị đàn áp. 

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

Xem thêm các phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV và hướng dẫn giải 

Sử 7 - Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác 
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