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BÀI 2:  DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ BIẾT VÀ PHỤC DỰNG LẠI LỊCH SỬ 

CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

 Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. 

A. Các nhà sử học chỉ cần dựa vào phán đoán của mình về hiện vật, sự kiện, nhân vật lịch sử,... 

để phục dựng lại lịch sử. 

B. Các nhà sử học dựa vào các nền văn hoá khảo cổ để phục dựng lại lịch sử. 

C. Các nhà sử học dựa vào các nguồn sử liệu: hiện vật, chữ viết, truyền miệng, gốc,... để phục 

dựng lại lịch sử. 

D. Các nhà sử học phục dựng lại lịch sử mà không cần dựa vào các công trình nghiên cứu của các 

nhà địa chất học, sinh vật học, động vật học. 

E. Tư liệu gốc là những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết lịch sử. 

G. Tư liệu gốc là những đồ vật của người xưa còn được lưu giữ. 

H. Tư liệu gốc là những thông tin đấu tiên và trực tiếp về sự kiện hoặc thời kì lịch sử nào đó. 

I. Tư liệu gốc là những di tích, danh thẳng thiên nhiên, công trình kiến trúc của người xưa còn 

được bảo tồn đến ngày nay.  



 

 

Phương pháp:  

Dựa vào kiến thức SGK đã được học.  

Cách giải: 

Chọn D. 

- Câu đúng về nội dung lịch sử là: B, C, G, H, I 

B. Các nhà sử học dựa vào các nền văn hoá khảo cổ để phục dựng lại lịch sử. 

C. Các nhà sử học dựa vào các nguồn sử liệu: hiện vật, chữ viết, truyền miệng, gốc,... để phục dựng lại lịch 

sử. 

- Câu sai về nội dung lịch sử là: A, D, E 

A. Các nhà sử học chỉ cần dựa vào phán đoán của mình về hiện vật, sự kiện, nhân vật lịch sử,... để phục 

dựng lại lịch sử. 

=>  Để phục dựng lại lịch sử, các nhà sử học cần dựa vào các tư liệu lịch sử như: tư liệu chữ viết, tư liệu 

hiện vật, tư liệu truyền miệng… 

D. Các nhà sử học phục dựng lại lịch sử mà không cần dựa vào các công trình nghiên cứu của các nhà địa 

chất học, sinh vật học, động vật học. 

=> Các nhà Sử học khi phục dựng lại lịch sử rất cần tham khảo các công trình nghiên cứu của các ngành 

khoa học khác để có một cái nhìn toàn diện về bối cảnh lịch sử. 

E. Tư liệu gốc là những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết lịch sử. 

=> Tư truyền miệng là những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết lịch sử. 
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