
 

 

 

 

 

 

 

 

  Giải bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 43 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống                                                    

 

Phương pháp:  

Xem nội dung mục 1, 2, 3 SGK trang 61, 62, 63 

Cách giải: 

Câu đúng là: A, C, D, E, G 

BÀI 14: NHÀ NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC 

 CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KOẢNG THẾ KỈ VII ĐẾN TRƯỚC THẾ KỈ X 

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. Sự phát triển của sản xuất nhu cầu chung sống, cùng làm thuỷ lợi và chống ngoại xâm là cơ sở 

cho sự ra đời của Nhà nước Văn Lang. 

B. Nhà nước Văn Lang là kết quả sự hợp nhất của nhiều quốc gia nhỏ với nhau. 

C. Xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giấy là những phong tục lâu đời 

của người Việt cổ. 

D. Thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” 

của người Việt cổ 

E. Nhà nước Âu Lạc ra đời là sự tiếp nối thời đại Hùng Vương song có sự thay đổi về nơi định đô 

và phát triển hơn về sức mạnh quân sự. 

G. Những thành tựu về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc đã tạo dựng 

nền tảng cốt lõi của bản sắc văn hoá dân tộc. 
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Việt cổ. 

E. Nhà nước Âu Lạc ra đời là sự tiếp nối thời đại Hùng Vương song có sự thay đổi về nơi định đô và phát 

triển hơn về sức mạnh quân sự. 

G. Những thành tựu về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc đã tạo dựng nền tảng 
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Câu sai là: B 

B. Nhà nước Văn Lang là kết quả sự hợp nhất của nhiều quốc gia nhỏ với nhau. 

=> Nhu cầu về làm thủy lợi và chống ngoại xâm là nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của nhà nước Văn Lang.  

Loigiaihay.com 


