
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 4 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo 

 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung SGK trang 19 và bản đồ 3.5  

Cách giải: 

S  Người tối cổ xuất hiện khá muộn ở Đông Nam Á. 

BÀI 3:  NGUỒN GỐC CÁC LOÀI 

CHƯƠNG 2: THỜI KÌ NGUYEN THỦY 

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. 

- Người tối cổ xuất hiện khá muộn ở Đông Nam Á. 

- Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) những nhà khảo cổ học tìm được dấu tích của Người tối cổ. 

- Hóa thạch đầu tiên của Người tối cổ được tìm thấy trên đảo ở Thái Lan. 

- Nhiều công cụ đá ghè đẽo tỉnh vi, hiện đại của Người tối cổ cũng được tìm thấy ở nhiều nơi trên 

đất nước Việt Nam. 

- Ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khoa học còn phát hiện được những 

chiếc răng Người tối cổ cách ngày nay khoảng 2 triệu năm. 

 

 



 

 

=> Người tối cổ xuất hiện khá sớm ở Đông Nam Á, các di cốt người và công cụ lao động là minh chứng cho 

điều đó. 

Đ  Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) những nhà khảo cổ học tìm được dấu tích của Người tối cổ. 

S Hóa thạch đầu tiên của Người tối cổ được tìm thấy trên đảo ở Thái Lan. 

=> Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy là trên đảo Gia-va (In-do-ne-xi-a) 

Đ  Nhiều công cụ đá ghè đẽo tinh vi, hiện đại của Người tối cổ cũng được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước 

Việt Nam. 

S  Ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khoa học còn phát hiện được những chiếc răng 

Người tối cổ cách ngày nay khoảng 2 triệu năm. 

=> Ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khoa học phát hiện được những chiếc răng 

Người tối cổ cách ngày nay khoảng 400.000 nămỞ Xuân Lộc (Đồng Nai) những nhà khảo cổ học tìm được 

dấu tích của Người tối cổ. 

 

Loigiaihay.com 


