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Giải bài tập SGK Lịch sử 6: 

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta 

1.Người tối cổ là những người như thế nào? 

Người tối cổ là người: 

- Còn dấu tích của loài vượn cổ: Trán thấp và bợt ra phía sau, mày nổi cao, xương hàm 

còn choài ra phía trước, trên người còn một lớp lông bao phủ. 

- Hoàn toàn đi bằng hai chân, hai chi trước đã biết cầm, nắm, hộp sọ đã phát triển, biết sử 

dụng và chế tạo công cụ. 

2. Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20. 

So sánh công cụ ở hình 19 và hình 20: 

- Hình 19: Công cụ được ghè đẽo thô sơ (tùy thuộc vào sự nứt tự nhiên của 

khối đá). 

- Hình 20: Công cụ được ghè đẽo có hình thù rõ ràng vừa tay cầm, phần lưỡi được ghè 

đẽo cho mỏng và sắc bén hơn, dùng làm công cụ chặt (ghè đẽo phản ánh ý muốn của con 

người). 

3. So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23. 

- Hình 20: Là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ. 

- Hình 21, 22, 23: Là những công cụ đá được mài ở lưỡi cho sắc như rìu ngắn, rìu có vai. 

4. Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo. 

+ Rìu mài lưỡi, do tác dụng của mài nên lưỡi sẽ sắc hơn là được ghè đẽo. 

+ Nhờ đó hiệu quả lao động của rìu mài lưỡi sẽ cao hơn so với sử dụng rìu ghè đẽo. 

5. Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước 

ta theo mẫu: Thời gian, địa điểm chính, công cụ. 

Bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước ta theo mẫu: Thời 

gian, địa điểm chính, công cụ: 

Thời người tối cổ: 

Thời gian: Cách đây 40 đến 30 vạn năm về trước. 
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Địa điểm hình thành: Hạng Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) núi Đọ, Quan Yên 

(Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai) 

Công cụ sản xuất: Các công cụ được ghè đẽo thô sơ, không có hình thù rõ ràng.  

Thời người tinh khôn 

Thời gian: Cách đây 3 đến 2 vạn năm 

Địa điểm: Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác như Sơn 

La, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An. 

Công cụ sản xuất: Rìu bằng cuội, còn thô sơ song có hình thù rõ ràng. 

Thời người tinh khôn trong giai đoạn phát triển 

Thời gian: Khoảng 12000 đến 4000 năm trước. 

Địa điểm: Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng 

Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình) 

Công cụ: Rìu đá, rìu có vai 
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