
 

 

Câu hỏi thảo luận trang 112 SGK Lịch sử 10 

Câu 1: 

Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời. 

Lời giải  

- Các nghề thủ công truyền thống ngày càng phát triển và đạt trình độ cao. 

- Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện như: nghề khắc in bản gỗ, nghề làm đường trắng, nghề 

làm đồng hồ, làm tranh sơn mài. 

- Số làng nghề tăng lên, một số thợ giỏi đã họp nhau rời làng ra các đô thị, lập phường vừa 

sản xuất vừa bán hàng. 

- Nghề khai mỏ trở thành nghành kinh tế phát triển ở các Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

⟹ Như vậy, thủ công nghiệp đương thời phát triển mạnh, có nhiều sản phẩm phong phú, hấp 

dẫn. Các sản phẩm được sản xuất với trình độ cao, tiêu biểu đó là lụa là, gấm vóc, đồ 

gốm…được người tiêu dùng, đặc biệt là thương nhân nước ngoài ưa thích. 

Câu 2: 

Sự phát triển của làng thủ công đương thời có ý nghĩa tích cực như thế nào? Liên hệ với ngày 

nay. 

Lời giải  

* Ý nghĩa: 

- Nhiều sản phẩm tiêu dùng có chất lượng cao ra đời. 

- Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. 

- Góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. 

* Liên hệ với ngày nay: 

- Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp khiến một số ngành thủ công 

nghiệp bị lãng quên. 

- Tuy nhiên, nhiều làng nghề hiện nay vẫn còn phát triển, nổi tiếng; các sản phẩm thủ công 

nghiệp vẫn được người dân trong nước và nước ngoài ưa chuộng như đồ gốm (làng gốm Bát 

Tràng), hàng tơ lụa (lụa Hà Đông),… 
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