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Giải bài tập SGK Lịch sử 7: 

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình 

thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu 

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 2 trang 6: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát 

kiến địa lí? 

Trả lời: 

Nguyên nhân: 

+ Từ giữa thế kỷ XV, các thương nhân châu Âu cần rất nhiều nhiều vàng bạc, nguyên 

liệu và thị trường mới để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. 

+ Vì vậy, họ lên đường bất chấp nguy hiểm với hi vọng tìm thấy những “mảnh đất có 

vàng”, đồng thời để tìm ra những con đường biển sang buôn bán với các nước phương 

Đông. 

-> Những chuyến đi này đã phát kiến ra nhiều vùng đất mới. 

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 2 trang 8: Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào 

để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê? 

Trả lời: 

- Để có được tiền vốn quý tộc và tư sản châu Âu đã ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên 

của các nước thuộc địa. Đồng thời buôn bán nô lệ da đen. 

- Đối với công nhân làm thuê: 

+ Họ tổ chức bắt hàng triệu người da đen ở châu Phi đen bán cho các chủ đồn điền, hầm 

mỏ làm công nhân. 

+ Cướp đoạt ruộng đất của nông nô làm cho nông nô không có tư liệu sản xuất phải đi 

làm thuê thành giai cấp công nhân. 

Trả lời câu hỏi Lịch sử 7 Bài 2 trang 8: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản đã được 

hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu? 

Trả lời: 
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- Giai cấp tư sản được hình thành từ các chủ xưởng, chủ đồn điền và các thương nhân 

giàu có. 

- Giai cấp vô sản được hình thành từ những người làm thuê trong các nhà máy, đồn điền 

bị bóc lột kiệt quệ sức lao động. 

Bài 1 trang 8 Lịch Sử 7: Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã 

hội châu Âu? 

Trả lời: 

- Góp phần thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển. 

- Đem lại cho giai cấp tư sản ở châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những kho 

vàng bạc, châu báu khổng lồ cùng những vùng đất thuộc địa mênh mông. 

Bài 2 trang 8 Lịch Sử 7: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình 

thành như thế nào? 

Trả lời: 

- Dưới tác động của các cuộc phát kiến địa lý, quý tộc và thương nhân Châu Âu có tiền 

vốn và công nhân làm thuê. Họ mở rộng kinh doanh thành lập các xưởng sản xuất, công 

ty thương mại và những đồn điền rộng lớn. Họ dần dần trở thành giai cấp tư sản. 

- Nông nô mất ruộng đất và người da đen bị bắt làm thuê trong các xưởng, các đồn điền 

dần dần thành giai cấp vô sản. 

-> Quan hệ chủ xuất vốn, thợ xuất sức đặc trưng của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 

được hình thành. 
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