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Đề bài 

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật thời kì này phản ánh điều gì? 

» Ôn tập Bài 1 trang 147 sgk Sử 7 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

    Những thành tựu khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX chứng tỏ các 

ngành khoa học xã hội như Sử học, Địa lý, Y học nước ta thời kì này phát triển rất rực rỡ, 

cùng với sự phát triển của khoa học, điều đáng chú ý là sự tiếp nhận kĩ thuật hiện đại với 

nghề làm đồng hồ và việc đóng thành công các tàu thủy chạy bằng hơi nước. Những 

thành tựu đó đã nói lên tài năng của thủ công Việt Nam đương thời, tiếc rằng nó không 

được nhà nước sử dụng và phát huy. 

    Từ thế kỉ XVIII, một số kĩ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng vào nước ta. 

Thợ thủ công Nguyễn Văn Tú (người Đàng Trong) học được nghề làm đồng hồ và kính 

thiên lí sau hai năm sống ở Hà Lan. Thợ thủ công của nhà nước (thời Nguyễn) chế tạo 

được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước và thí nghiệm thành công tàu chạy bằng máy hơi 

nước. 

    Trên cơ sở nghiên cứu tàu thuỷ của phương Tây, năm 1839 các thợ thủ công đã đóng 

xong một chiếc tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước. Khi cho tàu chạy thử trên sông Hương, 

"máy chuyển động linh hoạt, đi lại nhanh chóng" (Đại Nam thực lục). 

    Những thành tựu kĩ thuật nói trên chứng tỏ tài năng sáng tạo của người thợ thủ công 

nước ta bấy giờ. Tiếc rằng những thành tựu như vậy chưa được nhà nước khuyến khích 

và đưa vào ứng dụng hiệu quả hơn. 
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