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Câu hỏi 

Quan sát hình 3 – Cuộc sống của người nguyên thủy và hình 4 – Săn ngựa rừng trong SGK, 

em hãy đánh dấu X ứng với những câu em cho là đúng. 

+)    Bức tranh “Cuộc sống của người nguyên thủy” miêu tả những nội dung gì? 

           
Cuộc sống của người nguyên thủy trong hang đá. Họ có khoảng gần chục người, gồm 

cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. 

 
Người nguyên thủy đang chuẩn bị giết một con voi mà họ săn được 

 

Có người đang ghè đẽo đá để làm công cụ sản xuất, có người đang cắt miếng da thú, 

có người đang gom lượm những ngọn cây, có người đang đốt lửa 

+)    Bức tranh “Săn ngựa rừng” miêu tả hoạt động gì của người nguyên thủy? 

 
Người nguyên thủy đang huấn luyện đàn ngựa 

 
Người nguyên thủy đang xua đuổi đàn ngựa rừng vào trang trại 

     Người nguyên thủy đang cầm lao săn đuổi, dồn đàn ngựa rừng lao xuống vực 

+)    Qua hai bức tranh chúng ta biết được điều gì? 

         Người nguyên thủy sống theo bầy, gồm khoảng vài chục người 

 

Họ biết hái lượm hoa quả và săn bắt thú để làm thức ăn, biết ghè đẽo đá để làm công cụ 

và thường sống trong các hang đá hoặc mái đá 

 
Người nguyên thủy sống riêng lẻ theo từng nhóm hai hoặc ba người 
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+)    Bức tranh “Cuộc sống của người nguyên thủy” miêu tả những nội dung là: 

           
Cuộc sống của người nguyên thủy trong hang đá. Họ có khoảng gần chục người, gồm 

cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. 

 
Người nguyên thủy đang chuẩn bị giết một con voi mà họ săn được 

x 
Có người đang ghè đẽo đá để làm công cụ sản xuất, có người đang cắt miếng da thú, 

có người đang gom lượm những ngọn cây, có người đang đốt lửa 

+)    Bức tranh “Săn ngựa rừng” miêu tả hoạt động của người nguyên thủy là: 
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Người nguyên thủy đang huấn luyện đàn ngựa 

      Người nguyên thủy đang xua đuổi đàn ngựa rừng vào trang trại 

x Người nguyên thủy đang cầm lao săn đuổi, dồn đàn ngựa rừng lao xuống vực 

+)    Qua hai bức tranh chúng ta biết được điều là: 

        

x 
Người nguyên thủy sống theo bầy, gồm khoảng vài chục người 

x 
Họ biết hái lượm hoa quả và săn bắt thú để làm thức ăn, biết ghè đẽo đá để làm công 

cụ và thường sống trong các hang đá hoặc mái đá 

 
Người nguyên thủy sống riêng lẻ theo từng nhóm hai hoặc ba người 

*** 

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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