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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 
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 Hãy ghép nguồn sử liệu ở cột A với khái niệm, ý nghĩa ở cột B sao cho phù hợp. 

1. Tư liệu hiện vật 

  a. Những di tích, đồ vật của người xưa còn được 

giữ lại trong lòng đất hay trên mặt đất. 

b. Những bản ghi, sách vở chép tay hay được in, 

khắc trên giấy, gỗ, đá. 

2. Tư liệu truyền 

miệng 

c. Những câu chuyện, những lời mô tả được truyền 

từ đời này sang đời khác bằng nhiều hình thức 

khác nhau. 

d. Không cho biết chính xác về địa điểm và thời 

gian, nhưng phần nào phản ánh hiện thực lịch sử. 

  

3. Tư liệu chữ viết 

e. Là những tư liệu “câm”, nhưng cho biết khá cụ 

thể và trung thực về đời sống vật chất và phần nào 

đời sống tinh thần của người xưa. 

g. Cho biết tương đối đầy đủ về các mặt của cuộc 

sống, nhưng thường mang ý thức chủ quan của tác 

giả tư liệu. 

  



 

 

Phương pháp:  

Dựa vào kiến thức SGK.  

Cách giải: 
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