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

2.1 Việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? 

A. Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt. 

B. Giúp thúc đẩy năng suất lao động, tạo ra sản phẩm ngày càng nhiều cho xã hội. 

C. Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội. 

D. Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc. 

E. Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp. 

2.2 Việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã giúp cho người nguyên thuỷ ở Việt Nam 

A. mở rộng địa bàn cư trú, rời khỏi vùng trung du, chuyển xuống các vùng đồng bằng ven sông. 

B. biết dùng cày có lưỡi bằng đồng để cày ruộng, dùng lưỡi hái để gặt. 

C. sống định cư lâu dài ở ven các con sông lớn, tạo thành những khu vực tập trung dân cư, 

chuẩn bị cho sự ra đời của các quốc gia sơ kì đầu tiên. 

D. hợp sức để đánh thắng quân Tần xâm lược, lập ra Nhà nước Âu Lạc. 

 

  

 



 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung trang 25-26-27 SGK 

Cách giải: 

2.1 

Câu trả lời đúng là: A, B, C, E 

A. Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt. 

B. Giúp thúc đẩy năng suất lao động, tạo ra sản phẩm ngày càng nhiều cho xã hội. 

C. Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội. 

E. Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp. 

Câu trả lời sai là: D 

D. Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc. 

2.2 

Câu trả lời đúng là: A, B, C 

A. mở rộng địa bàn cư trú, rời khỏi vùng trung du, chuyển xuống các vùng đồng bằng ven sông. 

B. biết dùng cày có lưỡi bằng đồng để cày ruộng, dùng lưỡi hái để gặt. 

C. sống định cư lâu dài ở ven các con sông lớn, tạo thành những khu vực tập trung dân cư, chuẩn bị cho sự 

ra đời của các quốc gia sơ kì đầu tiên. 

Câu trả lời sai là: D 

D. hợp sức để đánh thắng quân Tần xâm lược, lập ra Nhà nước Âu Lạc. 
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