
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 1 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo 

 

 

Phương pháp:  

Dựa vào kiến thức mục I trang 38 SGK 

Cách giải: 

BÀI 6:  LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI 

CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI 

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

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. 

Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai. 

- Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực ba con sông. 

- Sông Nin là con sông dài nhất ở Lưỡng Hà. 

- Lưỡng Hà là một vùng đất dài và hẹp. 

- Sông Ơ-phơ-rát nằm ở phía đông của sông Ti-gơ-rơ. 

- Lưỡng Hà không có biên giới thiên nhiên hiểm trở. 

- Hoạt động buôn bán, trao đổi giữa Lưỡng Hà với các vùng xung quanh không phát triển. 

- Ở Lưỡng Hà không có thương nhân, chỉ có nông dân. 

- Người Lưỡng Hà biết làm nông nghiệp từ sớm. 

 



 

 

S   Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực ba con sông. 

=>   Lưỡng Hà nằm trên lưu vực 2 con sông Ơ- phơ-rát và Ti-gơ-rơ 

Đ   Sông Nin là con sông dài nhất ở Lưỡng Hà. 

S   Lưỡng Hà là một vùng đất dài và hẹp. 

=>   Lưỡng Hà nằm trên vùng bình nguyên rộng lớn nhận phù sa hằng năm. 

S   Sông Ơ-phơ-rát nằm ở phía đông của sông Ti-gơ-rơ. 

=>   Nhìn vào lược đồ 7.2 SGK, sông Ơ-phơ-rát nằm ở phía Tây sông Ti-gơ-rơ 

Đ  Lưỡng Hà không có biên giới thiên nhiên hiểm trở. 

S  Hoạt động buôn bán, trao đổi giữa Lưỡng Hà với các vùng xung quanh không phát triển. 

=>  Không có biên giới thiên nhiên hiểm trở, đi lại dễ dàng nên hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa 

Lưỡng Hà với những vùng xung quanh rất phát triển 

S  Ở Lưỡng Hà không có thương nhân, chỉ có nông dân. 

=>   Vì buôn bán, trao đổi phát triển nên nhiều người Lưỡng Hà trở thành thương nhân. 

Đ  Người Lưỡng Hà biết làm nông nghiệp từ sớm. 
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