
TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 6 – BÀI 2 TRANG 4 

 

Câu hỏi 

Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với những ý kiến em cho 

là đúng. 

+) Lịch sử là gì? 

       Là những gì đã diễn ra trong quá khứ 

 
Là sự tưởng tượng của con người về quá khứ đã qua 

 

Là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài 

người trong quá khứ 

 +) Lịch sử loài người mà chúng ta học là gì? 

       Là toàn bộ những hiện vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất 

 

Là những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này qua đời khác ở rất nhiều 

dạng khác nhau 

 
Là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay 
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+) Lịch sử là: 

   x    Là những gì đã diễn ra trong quá khứ 

 
Là sự tưởng tượng của con người về quá khứ đã qua 

x 
Là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài 

người trong quá khứ 

 +) Lịch sử loài người mà chúng ta học là: 

       Là toàn bộ những hiện vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất 

 

Là những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này qua đời khác ở rất nhiều 

dạng khác nhau 

x Là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay 

 

*** 
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Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 6, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải tập bản 

đồ Lịch sử lớp 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các 

em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này. 
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