
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI                HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ 7  

                          NĂM HỌC 2019 - 2020 

THPT CHUYÊN  

HÀ NỘI - AMSTERDAM         TUẦN TỪ 23/3/2020 – 29/3/2020 

  

I. CHỮA BÀI TẬP 

Câu 1: Nhận xét về tình hình chính trị, xã hội nước ta thế kỉ XVI – XVII: 

- Về chính trị: Không ổn định, chiến tranh liên miên, đất nước bị chia cắt, chế độ phong kiến tập 

quyền bị suy yếu. 

- Về xã hội: Xã hội rối loạn, đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. 

Câu 2: Không  đồng ý với ý kiến từ thế kỉ XVI ở nước ta đã hình thành hai nhà nước độc lập vì: 

Thứ nhất: Về danh nghĩa vua Lê vẫn là duy nhất cai trị cả nước. Ở đàng Ngoài có chúa Trịnh, ở đàng 

Trong có chúa Nguyễn, tuy nhiên đó là các chúa cát cứ mà chưa thành lập được nhà nước riêng. 

Thứ hai: Sông Gianh, lũy thầy chỉ là ranh giới đàng Trong, đàng Ngoài chứ không được công nhận là 

biên giới quốc gia. 

Vì vậy, từ thế kỉ XVI nước ta hình thành chính quyền cát cứ, tuy nhiên không hình thành hai nhà 

nước độc lập. 

II. NỘI DUNG BÀI MỚI 

BÀI 23: KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI – XVIII (Tiết 1) 

A. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 

I) Kinh tế 

1. Nông nghiệp 

- Đàng Ngoài: + Trước khi chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra nông nghiệp được mùa, no đủ. 

                        + Từ sau chiến tranh: Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém. 

                          >>> Nguyên nhân: --- Chiến tranh kéo dài, chế độ tô thuế và binh dịch nặng nề. 

                                                         --- Chính quyền ít quan tâm đến thủy lợi và tổ chức khai hoang. 

                                                         --- Quan lại đục khoét của dân, ruộng công bị thu hẹp. 

- Đàng Trong: + Các chúa Nguyễn ra sức khuyến khích khai hoang, quan tâm nông nghiệp. 

                        + Điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

                       >>> Kết quả: --- Nông nghiệp đàng Trong phát triển rõ rệt. 

                                             --- Hình thành 1 tầng lớp địa chủ lớn. 

2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán 

- Sự phát triển nghề thủ công: + Xuất hiện thêm nhiều làng thủ công. 

                                                 + Hình thành nhiều làng thủ công nổi tiếng như gốm Thổ Hà (Bắc 

Giang), Bát Tràng (Hà Nội)… 

- Sự phát triển buôn bán: + Nhiều chợ và phố xá xuất hiện. 

                                         + Xuất hiện thêm một số đô thị như Phố Hiến (Hưng Yên), Thanh Hà (Thừa 

Thiên Huế), Hội An (Quảng Nam), Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh). Đô thị Thăng Long tiếp tục 

phát triển. 

                                          + Nhiều thương nhân nước ngoài (châu Âu và châu Á) tới buôn bán. 

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

B. CÂU HỎI ÔN TẬP CỦNG CỐ 

Câu 1. Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII so với kinh tế 

trong các thế kỉ X – XV? 

Câu 2. Tình trạng chia cắt đàng Trong, đàng Ngoài có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế 

trong các thế kỉ XVI – XVIII? 


