
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung mục II trang 28 SGK để điền vào ô trống 

Cách giải: 

Nhờ có công cụ lao động bằng kim loại, vào cuối thời nguyên thuỷ, con người có thể làm ra một lượng sản 

phẩm dư thừa. Những sản phẩm dư thừa này đã thuộc về một số người. 

 Quá trình phân hoá xã hội và tan rã của xã hội nguyên thuỷ ở các nơi trên thế giới không giống nhau. Vào 

cuối thời nguyên thuỷ, cư dân phương Đông sinh sống và làm nông nghiệp chủ yếu bên các dòng sông, đất 

phù sa màu mỡ, thuận tiện để sử dụng công cụ đá và đồng đỏ. Trong điều kiện đó, họ thường sống quần tụ, 
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Em hãy điền những từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để bước đầu giải thích tại sao xã hội nguyên thuỷ ở 

phương Đông phân hoá không triệt để. 

Nhờ có công cụ lao động bằng .................., vào cuối thời nguyên thuỷ, con người có thể làm ra một 

lượng ........................ Những sản phẩm dư thừa này đã thuộc về một số người. 

Quá trình phân hoá xã hội và tan rã của xã hội nguyên thuỷ ở các nơi trên thế giới không giống nhau. 

Vào cuối thời nguyên thuỷ, cư dân phương Đông .................. chủ yếu bên các dòng sông, đất phù sa 

màu mỡ, thuận tiện để sử dụng .................. Trong điều kiện đó, họ thường sống..................., cùng 

................... và chống giặc ngoại xâm. Do vậy, sự liên kết giữa các cộng đồng và nhiều .................. 

vẫn tiếp tục được bảo lưu. 

 



 

 

cùng đào mương, đấp đê và chống giặc ngoại xâm. Do vậy, sự liên kết giữa các cộng đồng và nhiều tập 

tục của xã hội nguyên thủy vẫn tiếp tục được bảo lưu. 
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