
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo 

 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nghĩa của cụm từ trong đoạn văn cho sẵn 

Cách giải: 

1.  

BÀI 9:  TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ XVII 

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 

 

 Đọc đoạn tư liệu sau đây. 

   Hoàng Hà dài 5464 km, là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc. Con sông này chứa lượng phù sa 

cao nhất so với các con sông khác trên thế giới. “Một bát nước Hoàng Hà, nửa bát phù sa”. Lưu 

vực Hoàng Hà là nơi khởi nguồn của văn minh Trung Hoa, là kinh đô của 4 triều đại: Chu, Tần, 

Hán, Đường; là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của Trung Quốc suốt một thời kì dài. Đây cũng 

là nơi ra đời của nhiều phát minh nổi tiếng: đồ gốm, đồ đồng, lụa, giấy,.... 

Em hãy cho biết: 

1. Cụm từ nào cho thấy nguồn nước Hoàng Hà rất thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp? 

2. Những cụm từ nào cho thấy tầm quan trọng của lưu vực Hoàng Hà với sự phát triển của văn 

minh Trung Quốc? 

3. NHình ảnh Hoàng Hà gợi nhớ cho em về con sông nào ở miền Bắc Việt Nam cũng có những đặc 

điểm tương tự? 



 

 

Cụm từ cho thấy nguồn nước Hoàng Hà rất thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp: “Một bát nước 

Hoàng Hà, nửa bát phù sa” vì phù sa tạo ra các đồng bằng rộng lớn, rất thuận lợi cho việc trồng các loại cây 

lương thực. Và nước của các con sông là nguồn tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.  

2.  

Những cụm từ cho thấy tầm quan trọng của lưu vực Hoàng Hà với sự phát triển của văn minh Trung Quốc: 

"khởi nguồn của văn minh Trung Hoa"; "kinh đô của 4 triều đại"; "trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của 

Trung Quốc"; "ra đời nhiều phát minh: đồ gốm, đồ đồng, lụa, giấy,...." 

3. 

Hình ảnh Hoàng Hà gợi nhớ cho em về con sông ở miền Bắc Việt Nam cũng có những đặc điểm tương tự là 

sông Hồng. 

- Vì sông Hồng cũng cung cấp một lượng lớn phù sa cho 2 bên bờ và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông 

nghiệp một số tỉnh miền Bắc 

- Là nơi khởi nguồn của văn minh Văn Lang Âu Lạc. Mà ngày nay còn được gọi là Văn minh sông Hồng 

- Gắn với kinh đô của nhiều triều đại quân chủ ở Việt Nam 

- Là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa nhiều đời nay 
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