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| GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 7 | 

Câu hỏi 1 

- Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào? 

- Cuộc xung đột Nam – Bắc triều. 

- Cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn. 

ĐÁP ÁN 

Nội dung Cuộc xung đột Nam – Bắc triều 
Cuộc xung đột Trịnh – 

Nguyễn 

Thời gian Năm 1533 – 1592 Năm 1627 – 1672 

Nguyên 

nhân 

- Nhà Lê suy yếu, sự tranh chấp giữa các phe 

phái phong kiến diễn ra quyết liệt: 

+ Năm 1527, Mạc Đăng Dung lập nhà Mạc (Bắc 

triều). 

+ Năm 1533, Nguyễn Kim lập ra Nam triều. 

Mâu thuẫn giữa Trịnh Kiểm 

và Nguyễn Hoàng. 

Diễn biến 
- Chiến tranh kéo dài hơn 60 năm. 

- Thanh – Nghệ là chiến trường chính. 

- Chiến tranh kéo dài gần 

50 năm. 

- Quảng Bình – Hà Tĩnh là 

chiến trường ác liệt. 

Kết quả 
Năm 1592, Nam triều chiếm Thăng Long, họ 

Mạc chạy lên Cao Bằng, chiến tranh chấm dứt. 

Đất nước bị chia cắt Đàng 

Trong và Đàng Ngoài. 

Câu hỏi 2 

- Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như 

thế nào ? 

- Tây Sơn lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê. 

- Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh. 
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ĐÁP ÁN 

    - Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê 

đã xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho sự thống nhất quốc gia. 

    - Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân Xiêm, Thanh có ý nghĩa 

lịch sử vô cùng quan trọng là giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, 

một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc. 

Câu hỏi 3 

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao? 

ĐÁP ÁN 

    - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô. 

    - Nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố, vua Nguyễn điều hành mọi công việc hệ 

trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương. 

    - Ban hành bộ "Hoàng triều luật lệ" (Luật Gia Long). 

    - Xây dựng quân đội nhiều binh chủng. 

Câu hỏi 4 

Tình hình kinh tế, văn hóa ở các thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX. 

ĐÁP ÁN 

Nội dung 
Những điểm nổi bật 

Thế kỉ XVI – XVII Thế kỉ XVIII Nửa đầu thế kỉ XIX 

Nông 

nghiệp 

- Đàng Ngoài: 

+ Khi chưa chiến tranh: 

được mùa, no đủ. 

+ Khi chiến tranh: 

ruộng đất bỏ hoang, mất 

mùa, đói kém. 

- Đàng Trong: 

- Đầu thế kỉ XVIII: 

ruộng đất bị địa chủ, 

cường hào chiếm đoạt, 

sản xuất nông nghiệp bị 

đình đốn. 

- Cuối thế kỉ XVIII: 

Quang Trung ban hành 

"Chiếu khuyến nông", 

mùa màng no đủ. 

- Nông nghiệp sa sút, diện 

tích canh tác tăng nhưng 

ruộng bị bỏ hoang, nông 

dân bị cướp ruộng, phải 

sống lưu vong. 



Nông nghiệp phát triển, 

năng suất cao. 

Thủ công 

nghiệp 

- Xuất hiện nhiều làng 

thủ công (Bát Tràng – 

Hà Nội,... 

- Xuất hiện nhiều nghề 

thủ công: dệt vải, gốm, 

rèn sắt,... 

- Thủ công nghiệp được 

khôi phục. 

- Thủ công nghiệp phát 

triển. 

Thương 

nghiệp 

- Xuất hiện một số đô 

thị, chợ và phố xá, buôn 

bán phát triển. 

- Quang Trung thực 

hiện chính sách "Mở 

cửa ải, thông chợ búa". 

- Buôn bán có nhiều thuận 

lợi, buôn bán với nước 

Xiêm. Mã Lai, Trung 

Quốc... 

- Nhà Nguyễn thực hiện 

chính sách "Bế quan tỏa 

cảng". 

Văn học 

nghệ 

thuật 

- Văn học chữ Hán 

chiếm ưu thế, văn học 

chữ Nôm phát triển hơn 

trước, văn học dân gian 

phát triển. 

- Phục hồi và phát triển 

nghệ thuật dân gian. 

- Quang Trung ban 

hành "Chiếu lập học", 

dùng chữ Nôm làm chữ 

viết. 

- Văn học chữ Nôm phát 

triển cao, tiêu biểu là 

"Truyện Kiều" của Nguyễn 

Du. 

- Văn học dân gian phát 

triển cao độ. 

- Xuất hiện nhà thơ nữ. 

Nghệ thuật dân gian phát 

triển phong phú. 

- Nhiều công trình kiến trúc 

nổi tiếng (chùa Tây Phương 

– Hà Nội). 
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