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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ 6  

Năm học: 2020-2021 

 
I. Cách tính thời gian trong lịch sử 
- Do nhu cầu cuộc sống con người tìm cách xác định thời gian 
- Xác định thời gian là nguyên tắc cơ bản và quan trọng của lịch sử 
- Dựa vào sự quan sát tính tuần hoàn trong di chuyển của mặt trăng, mặt trời 

và Trái Đất con người làm ra lịch 
- Có 2 loại lịch phổ biến: 

⮚ Âm lịch: dựa vào chu kì di chuyển  của Mặt Trăng quanh Trái Đất 
⮚ Dƣơng lịch: dựa vào chu kì di chuyển  của Trái Đất quanh Mặt Trời 

- Do nhu cầu giao lưu quốc tế mà con người cần có một loại lịch chung. 

Dương lịch dần cải tiến thành công lịch  
- Công lịch lấy năm tương truyền chúa Giêsu ra đời làm năm công nguyên 

(CN) Trước đó gọi là trước CN (TCN). Công lịch quy định 100 năm là 1 thế 

kỷ, 1000 năm là 1 thiên niên kỷ 
- Cách tính khoảng cách thời gian giữa hai sự kiện lịch sử  
- Nếu 1 sự kiện nằm ở trước và 1 sự kiện nằm ở sau CN thì khoảng cách giữa 

hai sự kiện = khoảng cách từ năm TCN đến CN + khoảng cách từ CN đến 

năm sau CN  
VD 

                221 CN 2020 

 Khoảng cách từ 221 TCN đến năm 2020 là 221+2020=2241 năm 

- Nếu cả hai sự kiện nằm ở trước CN (hoặc sau CN) khoảng cách giữa hai sự 

kiện = khoảng cách từ năm xa CN hơn đến năm CN - khoảng cách từ năm 

gần CN hơn đến năm CN 
     VD 

                           CN 248 2020 

          Khoảng cách từ 248 đến năm 2020 là: 2020-248 = 1772 năm  

 

                    221                      111               CN 

 Khoảng cách từ 221 TCN đến năm 111 TCN là: 221-111 = 110 năm  

- Cách xác định một mốc thời gian cụ thể trong lịch sử 
- Thế kỉ: 100 năm  

⮚ Thế kỉ I từ năm thứ nhất (năm CN hay năm 1) đến năm 100. Thế kỉ II: 101 

đến năm 200. HS xác định các thế kỉ bất kỳ thời điểm bắt đầu và kết 

thúc bất kì thế kỉ nào kể cả T.CN 
⮚ VD: thế kỉ VII từ 601-700, năm 248 thế kỉ III, năm 221 TCN thuộc thế kỉ 

III T.CN… 
- Thiên niên kỷ: 1000 năm 

⮚ Thiên niên kỷ thứ I từ năm 1 đến năm 1000, thiên niên kỳ II từ 1001 đến 

2000. HS xác định các thiên niên kỷ bất kỳ kể cả TCN  
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⮚ VD: thiên niên kỉ I T.CN từ 1000 TCN đến năm CN, Thiên niên kỉ II TCN 

từ 2000 TCN đến 1001 TCN, năm 938 thuộc thiên niên kỉ I, 2020 thuộc 

thiên niên kỉ III, năm 221 TCN thuộc thiên niên kỉ I TCN… 
- Cách xác định mốc thời gian mang tính tương đối trong lịch sử 

⮚ Đầu: năm, (tháng), thập kỉ, thế kỉ , tuần, mùa…: VD tháng 1,2,3 

năm…có thể quy vào mốc thời gian tương đối là đầu năm…., tháng 1 có 

thể quy thành đầu mùa xuân năm…, những năm 10,20 của TK I có thể quy 

thành đầu TK I… 
⮚ Giữa năm, (tháng), thập kỉ, thế kỉ, tuần, mùa…  

VD tháng 5,6,7 năm… có thể quy vào mốc thời gian tương đối là giữa 

năm…, tháng 5 có thể quy thành giữa mùa hè năm…, những năm 50,60 

của TK I có thể quy thành giữa TK I… 

⮚ Cuối năm, (tháng), thập kỉ, thế kỉ , tuần, mùa… 
VD tháng 10,11,12 năm… có thể quy vào mốc thời gian tương đối là cuối 

năm..., tháng 12 có thể quy thành cuối mùa đông năm…, những năm 80,90 

của TK I có thể quy thành cuối TK I… 

II. Xã hội nguyên thủy  

1. Ngƣời tối cổ và ngƣời tinh khôn 
- Người tối cổ nguồn gốc là từ vượn cổ. Người tối cổ xuất hiện trên TG cách 

đây khoảng 3-4 triệu năm, ở VN là khoảng 40-30 vạn năm. Di cốt người tối cổ 

trên TG tìm thấy ở Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc, châu Âu, ở Việt Nam 

tìm thấy răng ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai - Lạng Sơn, công cụ đá núi Đọ, núi 

Quan Yên - Thanh Hóa, Xuân Lộc - Đồng Nai  
- Đặc điểm người tối cổ: Trán thấp, mặt nhô, cả cơ thể còn phủ một lớp lông 

ngắn, dáng đi hơi còng, lao về trước, thể tích sọ não từ 850cm đến 1100cm, tay 

có thể cầm nắm 

- Người tối cổ sống theo bầy (bầy người), ở trong hang động, mái đá, hoặc các 

túp lều bằng cành cây, lợp cỏ khô hoặc lá. Họ biết hái lượm và săn bắt, biết chế 

tạo công cụ, làm ra lửa, dùng lửa. Họ làm chung, ăn chung, cuộc sống bấp bênh 

- Người tinh khôn có nguồn gốc là người tối cổ. Người tinh khôn xuất hiện trên 

TG cách đây cách đây khoảng 4 vạn năm trước, ở VN là khoảng 3-2 vạn năm. 

Di cốt người tinh khôn tìm thấy di cốt: ở khắp các châu lục, ở VN tìm thấy ở 

mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc 

Giang, Thanh Hóa, Nghệ An 

- Đặc điểm người tin khôn: Trán cao, mặt phẳng, lông trên người ngắn, thưa 

dáng đi thẳng, thể tích sọ não lớn 1450 cm, bàn tay nhỏ khéo léo 

- Người tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình có quan hệ 

họ hàng gần gũi với nhau gọi là thị tộc. Họ biết trồng trọt, chăn nuôi gia súc, làm 

đồ gốm, dệt vải, làm đồ trang sức. Họ làm chung, ăn chung, giúp đỡ nhau, sống 

tốt hơn, vui hơn. 

2. Xã hội nguyên thủy tan rã 

- Khoảng 4000 năm TCN con người phát hiện ra kim loại và dùng kim loại chế 

tạo công cụ. Nhờ công cụ bằng kim loại con người khai phá đất hoang, tăng diện 

tích trồng trọt, sản phẩm làm ra nhiều hơn, xuất hiện của cải dư thừa. Một số 
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người chiếm của cải dư thừa làm cửa riêng trở nên giàu có. Xã hội phân hóa kẻ 

giàu người nghèo. Xã hội nguyên thủy dần tan rã. 
3. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta  

a. Về vật chất 
- Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn biết mài đá làm ra rìu, bôn, chày  

- Họ biết dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ đồ tre gỗ, biết làm đồ gốm 

- Biết trồng trọt (rau, đậu, bầu, bí) và chăn nuôi (chó, lợn) 

- Năng suất tăng. Đời sống ổn định hơn 
b. Về tinh thần 

- Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn biết làm đồ trang sức, biết vẽ 

tranh trên vách đá, hang động 

- Họ biết chôn người chết cùng công cụ lao động 
c. Về tổ chức xã hội 

- Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn sống theo nhóm: thị tộc, định cư 

lâu dài ở một nơi. Số dân tăng lên. Quan hệ xã hội hình thành 

- Những người có cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn 

tuổi nhất lên làm chủ. Đây gọi là chế độ thị tộc mẫu hệ. 
III. Các quốc gia cổ đại  

1. Sự hình thành 
- Rất sớm là khoảng cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III T.CN các quốc 

gia cổ đại phương đông đã ra đời trên lưu vực các dòng sông lớn của TG: Ai 

Cập (S. Nile), Ấn Độ (S.Ấn và S. Hằng), Trung Quốc (S. Hoàng Hà và Trường 

Giang), Lưỡng hà (S. Tigơrơ và S. Ơphơrát). Do ra đời bên các dòng sông nền 

tảng kinh tế chính là nông nghiệp trồng lúa nước. Họ biết đắp đê làm thủy lợi. 

- Muộn hơn là khoảng đầu thiên niên kỉ I T.CN các quốc gia cổ đại phương 

Tây ra đời trên bán đảo Hi Lạp (Bán đảo Ban Căng), Rôma (Bán đảo Italia) nền 

tảng kinh tế chính là thương nghiệp và thủ công nghiệp. Họ bán rượu nho, dầu ô 

liu, công cụ sản xuất và mua về lúa mì, súc vật.. 
2. Xã hội và tổ chức nhà nước  

- Xã hội cổ đại phƣơng Đông có 3 tầng lớp: quý tộc (vua, quan lại, tăng lữ), 

nông dân công xã (tầng lớp lao động chính cày cấy nộp thuế cho quý tộc), nô tì 

(thân phận không khác gì con vật)  

-  Xã hội cổ đại phƣơng Tây có 2 giai cấp chính là chủ nô (có mọi quyền 

hành, sống sung sướng) và nô lệ (lực lượng lao động chính của xã hội, bị chủ nô 

bóc lột đối xử tàn bạo, bị xem là công cụ biết nói). Ngoài ra còn một bộ phận 

dân tự do 

- Nhà nƣớc cổ đại phƣơng Đông là nhà nước chuyên chế cổ đại: Nhà nước 

quân chủ chuyên chế: do Vua đứng đầu, có mọi quyền, được coi như đại diện 

của thần thánh ở dưới trần gian. Bộ máy hành chính từ trung ương đến địa 

phương: giúp việc cho vua, thu thuế, xây dựng cung điện và đền tháp, chỉ huy 

quân đội. Luật Hammuarabi ra đời bảo vệ cho vua và qúy tộc 

- Nhà nƣớc cổ đại phƣơng Tây là nhà nước dân chủ chủ nô (do chủ nô, dân tự 

do bầu ra, làm việc theo thời hạn). Xã hội cổ đại phương Tây là xã hội chiếm 

hữu nô lệ (xã hội tồn tại trên sự bóc lột và chiếm hữu nô lệ) 
 


