
 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 16 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống        

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung SGK bài 5 

Cách giải: 

Câu đúng là: 

BÀI 5: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 

 CHƯƠNG 2: THỜI NGUYÊN THỦY 

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. Người tối cổ sống thành từng bầy, khoảng vài chục người, có người đứng đầu, có sự phân công 

lao động giữa nam - nữ và cùng chăm sóc con cái. 

B. Người tinh khôn biết ghè đẽo đá làm công cụ; họ sống trong hang động và dựa vào săn bắt, hái 

lượm. 

C. Người tinh khôn sống quần tụ trong các thị tộc gồm 2, 3 thế hệ, có cùng dòng máu, làm chung 

và hưởng chung. 

D. Cư dân thuộc văn hoá Hoà Bình bước đầu đã biết làm nông nghiệp. 

E. Công cụ lao động của người nguyên thuỷ chỉ duy nhất là bằng đá. 

G. Nghề làm gốm của cư dân Quỳnh Văn phát triển với hoa văn phong phú. 

H. Thị tộc là tổ chức xã hội gồm nhiều bộ lạc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng và gắn bó với 

nhau. 



 

 

A. Người tối cổ sống thành từng bầy, khoảng vài chục người, có người đứng đầu, có sự phân công lao động 

giữa nam - nữ và cùng chăm sóc con cái. 

C. Người tinh khôn sống quần tụ trong các thị tộc gồm 2, 3 thế hệ, có cùng dòng máu, làm chung và hưởng 

chung. 

D. Cư dân thuộc văn hoá Hoà Bình bước đầu đã biết làm nông nghiệp. 

G. Nghề làm gốm của cư dân Quỳnh Văn phát triển với hoa văn phong phú. 

Câu sai là:  

B. Người tinh khôn biết ghè đẽo đá làm công cụ; họ sống trong hang động và dựa vào săn bắt, hái lượm. 

=>Người tinh khôn đã sống dựa vào chăn nuôi, trồng trọt 

E. Công cụ lao động của người nguyên thuỷ chỉ duy nhất là bằng đá. 

=> Người nguyên thủy còn dùng tre, gỗ, xương động vật làm công cụ lao động.  

H. Thị tộc là tổ chức xã hội gồm nhiều bộ lạc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng và gắn bó với nhau. 

=> Thị tộc là một nhóm người gồm khoảng 2-3 thế hệ có cùng dòng máu, gắn bó với nhau. Nhiều thị tộc 

hợp lại thành bộ lạc. 
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