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Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. 

2.1. Muốn tìm đấu tích của Người tối cố, các nhà khảo cổ phải dựa vào 

A. những di cốt hoá thạch và công cụ đá do con người chế tạo ra. 

B. những khu mộ chôn người thời xưa. 

C. những bộ di cốt và những hiện vật chôn theo. 

D. những di cốt hoá thạch hoặc những công cụ thời đồ đá cũ. 

2.2. Những dấu tích của Người tối cố đỏ được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam: 

A. Răng hoá thạch của Người tối cổ đã được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng 

Sơn). 

B. Những công cụ đá được ghẻ đẽo thô sơ của Người tối cổ được tìm thấy ở An Khê, Núi Đọ, 

Xuân Lộc, An Lộc,... 

C. Di chỉ An Khê (Gia Lai) có niên đại 80 vạn năm cách ngày nay là dấu tích cổ xưa nhất của 

Người tối cổ trên đất nước Việt Nam. 

D. Di cốt và công cụ của Người tối cổ được tìm thấy trong các di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu 

và Gò Mun ở miền Bắc Việt Nam. 

 



 

 

Phương pháp:  

Dựa vào kiến thức SGK trang 18-19 và tư duy 

Cách giải: 

1. Câu  trả lời đúng là:  

A. những di cốt hoá thạch và công cụ đá do con người chế tạo ra. 

D. những di cốt hoá thạch hoặc những công cụ thời đồ đá cũ. 

Câu trả lời sai là: 

B. những khu mộ chôn người thời xưa. 

C. những bộ di cốt và những hiện vật chôn theo. 

2. Câu trả lời đúng là:  

A. Răng hoá thạch của Người tối cổ đã được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). 

B. Những công cụ đá được ghẻ đẽo thô sơ của Người tối cổ được tìm thấy ở An Khê, Núi Đọ, Xuân Lộc, An 

Lộc,... 

C. Di chỉ An Khê (Gia Lai) có niên đại 80 vạn năm cách ngày nay là dấu tích cổ xưa nhất của Người tối cổ 

trên đất nước Việt Nam. 

Câu trả lời sai là:  

D. Di cốt và công cụ của Người tối cổ được tìm thấy trong các di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun 

ở miền Bắc Việt Nam. 

=> Vì các di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun ở miền Bắc Việt Nam là của người tinh khôn 
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