
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 1:  LỊCH SỬ LÀ GÌ? 

CHƯƠNG 1: TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ? 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

 

Nối dữ liệu hai cột bên dưới để miêu tả được đặc điểm các nguồn dữ liệu. 

1. Tư liệu gốc   A. Những dấu tích vật chất của người xưa 

còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất 

như các công trình kiến trúc, các tác phẩm 

nghệ thuật, đồ gốm,... 

2. Tư liệu truyền miệng B. Bao gồm các bản chữ khắc trên xương, 

mai rùa, vỏ cây, đá, các bản chép tay hay in 

trên giấy,... ghi chép tương đối đầy đủ mọi 

mặt đời sống con người và các sự kiện lịch 

sử đã xảy ra. 

3. Tư liệu chữ viết C. Gồm nhiều thể loại như truyền thuyết, 

thần thoại, ca dao, dân ca,... được truyền từ 

đời này qua đời khác. 

4. Tư liệu hiện vật D. Tư liệu liên quan trực tiếp đến sự kiện 

lịch sử, ra đời vào thời điểm diễn ra sự kiện, 

phản ánh sự kiện lịch sử đó. 

 



 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung phần 2, trang 12, 13 SGK để trả lời. 

Cách giải: 

1. Tư liệu gốc  A. Những dấu tích vật chất của người xưa 

còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt 

đất như các công trình kiến trúc, các tác 

phẩm nghệ thuật, đồ gốm,... 

2. Tư liệu truyền miệng B. Bao gồm các bản chữ khắc trên xương, 

mai rùa, vỏ cây, đá, các bản chép tay hay in 

trên giấy,... ghi chép tương đối đầy đủ mọi 

mặt đời sống con người và các sự kiện lịch 

sử đã xảy ra. 

3. Tư liệu chữ viết C. Gồm nhiều thể loại như truyền thuyết, 

thần thoại, ca dao, dân ca,... được truyền từ 

đời này qua đời khác. 

4. Tư liệu hiện vật D. Tư liệu liên quan trực tiếp đến sự kiện 

lịch sử, ra đời vào thời điểm diễn ra sự kiện, 

phản ánh sự kiện lịch sử đó. 
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