
TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 6 – BÀI 3 TRANG 8 

 

Câu hỏi 

Quan sát hình 7 – Công cụ, dồ dùng và đồ trang sức bằng đồng trong SGK, em hãy: 

a. Nêu tên các hiện vật có trong ảnh và công dụng của chúng. 

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng. 

*    Các công cụ, đồ dùng và trang sức trong hình 7 được làm từ chất liệu nào? 

 
Đá 

 
Gốm 

 
Kim loại 

*    Các công cụ bằng kim loại có tác dụng như thế nào đối với sản xuất? 

     Làm tăng nhanh năng suất lao động và xuất hiện của cải dư thừa 

 
Làm giảm năng suất lao động 

 
Không có tác dụng trong việc tăng hoặc giảm năng suất lao động 

c. Dựa vào công dụng của mỗi hiện vật, em hãy cho biết người nguyên thủy đã biết làm 

những nghề gì? Nêu vài nét về đời sống xã hội của họ. 

Lời giải bài 3 trang 8 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 

a. Hình 7 là bức ảnh chụp: 

- Dao đồng , búa, lưỡi liềm đồng,…dùng làm công cụ lao động, sản xuất. 

- Bát đồng,…là đò dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. 

- Mũi lao đồng, mũi tên đồng,…dùng làm vũ khí để săn bắn, tự vệ, chiến đấu. 

- Vòng đeo cổ, đeo tay bằng đồng…dùng làm trang sức. cho thấy việc SD đồ đồng đã rất phổ 

biến. 

b.  

*    Các công cụ, đồ dùng và trang sức trong hình 7 được làm từ chất liệu: 
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Đá 

 
Gốm 

x Kim loại 

*    Các công cụ bằng kim loại có tác dụng như thế nào đối với sản xuất? 

         x            Làm tăng nhanh năng suất lao động và xuất hiện của cải dư thừa 

 
Làm giảm năng suất lao động 

 
Không có tác dụng trong việc tăng hoặc giảm năng suất lao động 

c.  

- Dựa vào công dụng của mỗi hiện vật ta thấy rằng: 

+ Ngoài săn bắt, hái lượm con người đã biết trồng lúa, sản xuất nông nghiệp, săn bắn thú 

rừng. 

+ Biết xẻ gỗ đóng thuyền, làm nhà. 

+ Nghề đúc đồng đã rất phát triển. 

+ Biết làm đồ trang sức. 

- Vài nét về đời sống xã hội của người nguyên thủy: 

+ Tổ chức "bầy người nguyên thủy" đã được thay thế bằng thị tộc, có sự phân công lao động 

rõ ràng. 

+ Thời kì này con người đã sống định cư lâu dài. 

*** 

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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