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| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 7 | 

Đề bài 

Tình hình kinh tế Đàng Ngoài ở thế kỉ XVII – XVIII phát triển như thế nào? 

» Ôn tập Câu hỏi bài 23 trang 112 sgk Sử 7 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

    * Nông nghiệp[ 

    Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nên sản xuất nông nghiệp. 

Chính quyền Lê - Trịnh ít quan tâm đến công tác thuỷ lợi và tổ chức khai hoang. Ruộng 

đất công làng xã bị cường hào đem cầm bán. Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy 

ra dồn dập, nhất là vùng Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An. Nông dân phải bỏ làng đi phiêu 

tán. 

    * Thủ công nghiệp 

    Từ thế kỉ XVII, xuất hiện thêm nhiều làng thủ công, trong đó có nhiều làng thủ công 

nổi tiếng : gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), dệt La Khê (Hà Nội), rèn sắt 

Nho Lâm (Nghệ An)... 

    * Thương nghiệp 

    + Buôn bán phát triển, nhất là ờ các vùng đồng bằng và ven biển. Các thương nhân 

châu Á, châu Âu thường đến Phố Hiến và Hội An buôn bán tấp nập. Xuất hiện thêm một 

số đô thị, ngoài Thăng Long còn có Phố Hiến (Hưng Yên), Thanh Hà (Thừa Thiên - 

Huế), Hội An (Quảng Nam), Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). 

    + Các chúa Trịnh và chúa Nguyễn cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ 

họ mua vũ khí. Về sau, các chúa thi hành chính sách hạn chế ngoại thương, do vậy, từ 

nửa sau thế kỉ XVIII, các thành thị suy tàn dần. 
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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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