
BÀI 1 TRANG 101 SGK SỬ 7 

| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 7 | 

Đề bài 

Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ. 

» Ôn tập Câu hỏi bài 20 trang 100 sgk Sử 7 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

* Giáo dục – khoa cử rất phát triển 

    - Thời Lê sơ (1428 – 1527) tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng 

nguyên. 

    - Riêng thời vua Lê Thánh Tông tổ chức được 12 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 

trạng nguyên. 

*  Văn học 

    - Văn học chữ Hán có những tác phẩm nổi tiếng như : Quân trung từ mệnh tập, Bình 

Ngô đại cáo... 

    - Văn thơ chữ Nôm có: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập... 

* Khoa học 

    - Sử học có các tác phẩm: Đại Việt sử kí, Đại Việt sư kí toàn thư, Lam Sơn thực lục... 

    - Địa lí có các tác phẩm: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chỉ... 

    - Y học có: Bản thảo thực vật toát yếu. 

    - Toán học có: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp. 

* Nghệ thuật 

    - Nghệ thuật sân khấu như: ca, múa, nhạc, chèo, tuồng. 
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    - Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở các công trình lăng 

tẩm, cung điện tại Lam Kinh (Thanh Hóa). 

» Xem tiếp Bài 2 trang 101 SGK Sử 7 

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

Để biết tại sao Đại Việt lại có được những thành tự đáng kể trên? mời các em xem thêm 

tại hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ cùng đáp án các dạng bài tập 

Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com 
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