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Giải vở bài tập Lịch sử 7 Bài 2:  

Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ 

nghĩa tư bản ở châu Âu 

Bài 1 trang 4 VBT Lịch Sử 7 

Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng: 

 Nguyên nhân của cuộc phát kiến địa lí là do quý tộc, nhà vua muốn tìm 

kiếm vùng đất mới để du lịch, tìm kiếm điều mới lạ, phục vụ cho cuộc 

sống xa hoa. 

 Va- xcô đơ Ga-ma, C. Cô-lôm-bô, Ph. Ma-gien-lan là những người đã 

thực hiện các cuộc thám hiểm lơn và phát hiện ra những miền đất mới. 

 C. Cô-lôm-bô là người đã đi vòng quanh Trái Đất, hoàn thành sứ mệnh 

lịch sử của mình. 

 Các cuộc phát kiến điạ lí đã tạo điều kiện để các dân tộc xích lại gần nhau 

và hiểu biết nhau hơn. 

Lời giải: 

Va- xcô đơ Ga-ma, C. Cô-lôm-bô, Ph. Ma-gien-lan là những người đã thực hiện các cuộc 

thám hiểm lớn và phát hiện ra những miền đất mới. 

Bài 2 trang 5 VBT Lịch sử 7 

a) Giai cấp tư sản tích lũy vốn ban đầu bằng những thủ đoạn khác nhau. Hãy đánh dấu X 

vào ô trống đầu câu mà em cho là sai: 

 Cướp bóc tài nguyên, của cải của các nước thuộc địa. 

 Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có. 
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 Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa, buộc họ trở thành người làm thuê. 

 Buôn bán người da đen. 

b) Mô tả sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa qua hai giai cấp: 

- Giai cấp vô sản 

- Giai cấp tư sản 

Lời giải: 

a) Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có. 

b) – Giai cấp vô sản: 

Hình thành từ những người nông nô bị mất ruộng đất phải đi làm thuê cho giai cấp tư 

sản, bị bóc lột sức lao động. 

- Giai cấp tư sản: 

Gồm các chủ xưởng, chủ đồn điền và thương nhân giàu có. Giai cấp tư sản dùng đủ hình 

thức để bóc lột kiệt quệ giai cấp vô sản. 
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