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| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 7 | 

Đề bài 

Hãy nêu lên hậu quả của cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và sự chia cắt Đàng Trong – 

Đàng Ngoài. 

» Ôn tập Câu hỏi bài 22 trang 109 sgk Sử 7 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

    * Hậu quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều 

    Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài gần 50 năm (từ năm 1545 đến năm 1592) với 

gần Bốn Mươi trận chiến lớn nhỏ đã tàn phá đất nước hết sức nặng nề. Nền độc lập dân 

tộc và toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm nghiêm trọng. 

* Sự chia cắt Đàng Trong Đàng Ngoài 

    - Ngay từ khi cuộc chiến Nam - Bắc triều còn đang tiếp diễn thì nội bộ Nam triều đã 

nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ. Trịnh Kiểm thâu tóm trong tay mình mọi quyền hành 

và loại bỏ dần sự ảnh hưởng của họ Nguyễn. Để tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh, 

Nguyễn Hoàng – con trai của Nguyễn Kim, đã tìm mọi cách để được vào trấn thủ ở 

Thuận Hoá. 

    - Họ Nguyễn vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo củng cố quyền thống trị để thoát li dần sự 

lệ thuộc và trở thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh. Dần dần, khu vực Thuận - 

Quảng trở thành vùng đất của tập đoàn phong kiến Nguyễn. 

    - Chiến tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ. Trong vòng 45 năm (từ năm 1627 đến năm 

1672), hai họ Trịnh - Nguyễn đánh nhau bảy lần với những trận chiến ác liệt, có khi kéo 

dài năm này qua năm khác. Cuộc chiến tranh đã làm hao tổn sức người, sức của của nhân 

dân, triệt phá đồng ruộng, xóm làng. Cuộc chiến tranh cũng dẫn đến việc chia đôi lãnh 

thổ của nước Đại Việt thống nhất thành giang sơn riêng của hai dòng họ. 

    - Vùng đất từ sông Gianh, luỹ Thầy (Quảng Bình) trở ra Bắc nằm dưới quyền cai trị 

của chính quyền Lê - Trịnh gọi là Đàng Ngoài. Họ Trịnh xưng vương, lập phủ Chúa, tuy 

vẫn duy trì triều đình vua Lê, nhưng trên thực tế đã thâu tóm mọi quyền hành trong tay, 

biến vua Lê thành bù nhìn. 
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    - Vùng Thuận - Quảng ở phía nam, được gọi là Đàng Trong, của chính quyền họ 

Nguyễn. Chúa Nguyễn cũng tự xưng vương, lập phủ Chúa, cải tổ cơ cấu chính quyền 

theo quy cách một triều đình đế vương, bắt nhân dân phải thay đổi cách ăn mặc và phong 

tục tập quán cho khác với Đàng Ngoài. Mặc dù vậy, theo quan niệm của nhân dân ta, 

Đàng Trong và Đàng Ngoài chỉ là hai khu vực của quốc gia Đại Việt. 

» Xem tiếp Bài 2 trang 109 SGK Sử 7 

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

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền biểu hiện như thế nào? mời các em xem 

ngay hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII cùng đáp án các 

dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com 
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