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Câu hỏi 

Chính quyền họ Trịnh (Đàng Ngoài) ở thế kỉ XVIII như thế nào? 

ĐÁP ÁN 

    - Từ những năm 30 của thế kỉ XVIII, triều đình Lê – Trịnh rơi vào cảnh sa đọa nghiêm 

trọng. Vua Lê bất lực, các chúa Trịnh chỉ lo ăn chơi, hội hè… 

    - Quan lại nhân đó ra sức hoành hành, áp lực, bóc lột nhân dân, quân lính kiêu căng, 

cậy thế hà tiếp dân chúng. 

Theo sử cũ, chúa Trịnh Giang cho xây nhiều chùa lớn. Năm 1730, hàng vạn dân ở Hải 

Dương phải đi đào sông, kéo gỗ và đắp đường, chở gạch để tu sửa hai chùa Quỳnh Lâm 

và Sùng Nghiêm. Chúa Trịnh Sâm càng lún sâu hơn vào "vũng bùn" ăn chơi hưởng lạc. 

Vào dịp Tết Trung thu, "chúa phát gấm làm hàng trăm, hàng ngàn cái đèn lồng tinh xảo 

tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy chục lạng vàng". 

Trong phủ chúa có đến bốn, năm trăm hoạn quan, "ngạo mạn, hách dịch...; cả nước căm 

ghét, ghê tởm, kinh sợ chúng". Quan lại xét xử "đục nước béo cò", "để cho kẻ giảo hoạt 

lọt lưới pháp luật, kẻ điêu toa được múa mép, kể lí ngay dành phải chịu thua" 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 24 trang 117 sgk Sử 7 

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

Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì? mời các em học sinh 

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