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CHƯƠNG 1 

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 

 

Tiết 1, BÀI 1 

SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY 

 

1. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy 

 - Loài người do một loài vượn chuyển biến thành. (khoảng 6 triệu năm trước 

đây) 

 - Bắt đầu khoảng 4 triệu năm trước đây Người tối cổ xuất hiện. Tìm thấy di 

cốt Người tối cổ ở một số nơi như Đông Phi, Gia-va (In-đô-nê-xi-)a, Trung Quốc, 

Việt Nam. 

 - Đời sống vật chất của người nguyên thủy. 

+ Chế tạo công cụ đá (đồ đá cũ). 

+ Phát minh ra lửa. 

+ Tìm kiến thức ăn bằng cách săn bắt, hái lượm 

+ Cư trú trong các hang động, mái đá. 

- Quan hệ xã hội của Người tối cổ được gọi là bầy người nguyên thủy.  

2. Người tinh khôn và óc sáng tạo 

- Khoảng 4 vạn năm trước đây Người tinh khôn xuất hiện. Hình dáng và cấu 

tạo cơ thể hoàn thiện như người ngày nay  

- Cải tiến công cụ đồ đá: Ghè đẽo hai bên của công cụ, gọn và sắc cạnh hơn 

và biết chế tác thêm nhiều công cụ mới: Công cụ mới: Lao, cung tên. 

- Tìm kiếm thức ăn: Să bắt và hái lượm 

- Dựng lều để ở nơi địa điểm thuận lợi hơn. 

- Khoảng 1 vạn năm trước đây, loài người bước vào thời kì đá mới: Công cụ 

phong phú, gọn nhẹ. Họ cũng biết đan lưới đánh cá và làm đồ gốm.  

3. Cuộc cách mạng thời đá mới 

- 1 vạn năm trước đây thời kỳ đá mới bắt đầu. 

- Cuộc sống con người đã có những thay đổi lớn lao, người ta biết: 

+ Trồng trọt, chăn nuôi. 

+ Làm sạch tấm da thú che thân. 

+ Làm, sử dụng đồ trang sức, nhạc cụ. Đời sống tinh thần phong phú. 

 Cuộc sống no đủ hơn, đẹp hơn và vui hơn, bớt lệ thuộc vào thiên nhiên. 

 

 



Tiết 2, Bài 2: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 

 

1. Thị tộc - bộ lạc 

- Thị tộc là nhóm gia đình và có chung dòng máu. 

- Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau (địa bàn thuận lợi: ven 

sông, suối…) và có cùng một nguồn gốc tổ tiên. 

- Đời sống trong thị tộc, bộ lạc: Cùng hợp tác lao động, sản phẩm làm ra 

cùng hưởng thụ bằng nhau, chia đều cho nhau. 

2. Buổi đầu của thời đại kim khí 

- Khoảng 5500 năm trước đây, cư dân Tây Á và Ai Cập đã biết sử dụng đồ 

đồng (đồng đỏ). 

- Khoảng 4000 năm trước đây cư dân nhiều nơi trên trái đất đã sử dụng đồng 

thau. 

- Khoảng 3000 năm trước đây cư dân Tây Á và Nam Âu đã biết đúc và sử 

dụng đồ sắt. 

- Tác dụng ra đời của đồ kim khí. 

+ Khai thác thêm đất đai trồng trọt 

+ Thêm nhiều ngành nghề mới. 

 Năng suất lao động tăng lên, sản phẩm làm ra không chỉ đủ ăn mà còn bắt 

đầu dư thừa. 

3. Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp 

- Sản phẩm dư thừa bị một số người chiếm lấy là của riêng (người đứng đầu 

thị tộc, bộ lạc, người chuyên trách lễ nghi..).  tư hữu xuất hiện 

- Gia đình phụ hệ thay gia đình mẫu hệ. 

- Xã hội phân chia giai cấp: Giàu và nghèo. 

 


