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Hãy xác định phương án đúng. 

1.1. Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ 

A. Người tối cổ.                                               B. Vượn. 

C. Vượn người.                                                D. Người tinh khôn. 

1.2. Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay bao nhiêu năm? 

A. Khoảng 5 - 6 triệu năm.                                  B. Khoảng 4 triệu năm. 

C. Khoảng 15 vạn năm.                                      D. Khoảng 3 triệu năm. 

1.3. Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng 60 vạn năm trước.                              B. Khoảng 15 vạn năm trước. 

C. Khoảng 4 vạn năm trước.                                D. Khoảng 10 vạn năm trước. 

1.4. So với loài Vượn người, về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ tiến hoá hơn hẳn điểm nào? 

A. Trán thấp và bợt ra sau, u mày nối cao 

B. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp:  

Dựa vào thông tin SGK trang 17 

Cách giải: 

1. Chọn C 

Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ Vượn người.    

2. Chọn A 

Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay5-6 triệu năm 

3. Chọn B 

Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian khoảng 15 vạn năm trước. 

4. Chọn C 

So với loài Vượn người, về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ tiến hoá hơn hẳn điểm thể tích sọ lớn hơn, đã hình 

thành trung tâm phát tiếng nói trong não. 

5. Chọn A 

Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là chế tác công cụ lao động.     

Vì chế tác được công cụ lao động. Con người không bị lệ thuộc vào thiên nhiên, sự tiến hóa trên cơ thể cũng 

rõ rệt hơn. Hơn thế nó còn là tiền đề cho sự xuất hiện "sản phẩm dư thừa" sau này, khiến xa hội phân hóa. 
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C. Thể tích sọ lớn hơn, đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não. 

D. Cơ thể Người tối cổ lớn hơn Vượn người. 

1.5. Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là 

A. chế tác công cụ lao động.                                             B. biết cách tạo ra lửa. 

C. chế tác đồ gốm.                                                            D. chế tác đố gỏ, đồ gốm. 


