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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 7  

HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2019-2020 

 

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 

I. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) 

 Những nết chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: 

- 7.2.1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hóa), tự xưng là Bình Định 

Vương. 

- Năm 1421, giải phóng Nghệ An.  

- Hè năm 1423, Lê Lợi tạm hòa với quân Minh. 

- Năm 1425, giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. 

- Cuối 1426, Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động. 

- Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động cuối 1426. 

- Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang tháng 10.1427. 

 Lê Lợi và Nguyễn Trãi có vai trò to lớn của trong cuộc khởi nghĩa. 

II. Nƣớc Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) 

 Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật:  

- Chính trị: Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành kể cả chỉ huy quân đội. Cả nước chia 

thành 13 đạo, phủ-châu-huyện và xã. 

- Quân đội: gồm 2 bộ phận (quân triều đình và quân địa phương). 

- Ban hành bộ luật Hồng Đức.   

 Thành tựu về kinh tế, văn học, khoa học, nghệ thuật. 

 Nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật kiến trúc phát triển. 

 Nhà nước phong kiến tập quyền suy yếu (XVI-XVIII) 

- Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy yếu. 

III. Phong trào nông dân Tây Sơn (1771-1789) 

- Mùa xuân 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lập căn cứ ở Tây 

Sơn thượng đạo (An Khê – Gia Lai), với chủ trương “lấy của người giàu chia cho người 

nghèo”.  Được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng và có những cống hiến lớn lao 

đối với dân tộc:  

+ Đập tan âm mưu và hành động xâm lược của quân Xiêm (1785) và quân Thanh (1789). 

+ Tiêu diệt chính quyền phong kiến thối nát, phản động họ Nguyễn (1783) và họ Trịnh 

(1786) và họ Lê (1788) => Quang Trung xây dựng đất nước: 

 Phục hồi kinh tế: Ban Chiếu khuyến nông, giảm tô thuế, mở cửa ải thông chợ búa. 

 Quốc phòng: thi hành chế độ quân dịch, mềm dẻo với nhà Thanh. 

 Văn hóa: ban Chiếu lập học, chữ Nôm là chữ viết chính. 

IV. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX. 

- Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền, xây dựng đất nước:  

+ 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi, hiệu là Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân. 
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+ Chú ý khai hoang, di dân lập ấp. Lập xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu. 

+ Buôn bán trong nước phát triển, xuất hiện thị tứ mới nhưng hạn chế ngoại thương. 

- Văn hóa dân tộc cuối XVIII đầu XIX:  

+ Văn học dân gian và văn học viết bằng chữ Nôm phát triển 

+ Nghệ thuật sân khấu, tranh dân gian, các công trình kiến trúc … đạt nhiều thành tựu. 

+ Giáo dục, thi cử, y học, sử học và khoa học kĩ thuật phát triển. 

 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê Sơ (1428-1527)? 

Câu 2. Trình bày nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn (1771-1789)? 

Câu 3. Hoàn thành phần còn bỏ trống ở bảng sau để có những hoạt động của phong trào 

nông dân Tây Sơn (1771 – 1789)?  

STT Thời gian Sự kiện chính 

1 Mùa Xuân 1771  

2  Quân Tây Sơn chiếm phủ Quy Nhơn 

3 Năm 1777  

4  Chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.  

5 Năm 1785  

6 Tháng 6 năm 1786  

7  Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, tiến quân ra Bắc lần 2 

8 Mùa Xuân 1789  

Câu 4.  Phong trào Tây Sơn đã có những đóng góp gì đối với lịch sử dân tộc trong những 

năm 1771 – 1789? 

Câu 5. (3.0 điểm). Vì sao cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu đã được đông đảo các 

giai cấp, tầng lớp nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ?   

Câu 6. Trình bày những việc làm của nhà Nguyễn để lập lại chế độ phong kiến tập 

quyền? 

Câu 7. Nêu một số thành tựu về giáo dục, khoa học của nước ta cuối thế kỉ XVIII-đều thế 

kỉ XIX? 

Câu 8. Những thành tựu về nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật của nước ta ở cuối thế kỉ 

XVIII nửa đầu XIX có những nét gì đặc sắc hơn so với các thế kỉ trước đó? 

 

---HẾT--- 


