
SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 

Quá trình phát sinh sự sống trên trái đất trải qua 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến 

hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học 

 

I. Tiến hóa hóa học 

Giai đoạn tiến hóa hóa học gồm 3 bước: 

1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ chất vô cơ 

 Trong khí quyển nguyên thủy của trái đất (được hình thành cách đây khoảng 4,5 

tỉ năm) có chứa các khí như hơi nước, khí CO2, NH3, và rất ít khí nitơ…Khí ôxi 

chưa có trong khí quyển nguyên thủy. 

 Dưới tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên, các chất vô cơ đã hình 

thành các chất hữu cơ đơn giản gồm 2 nguyên tố C, H rồi đến các hợp chất có 3 

nguyên tố C, H, O và 4 nguyên tố C, H, O, N. 

 Sự hình thành các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đã được chứng minh bằng thực 

nghiệm bởi standley Miller (1953). 

 

2. Sự hình thành các đại phân tử từ những chất hữu cơ đơn giản 

 Các chất hữu cơ đơn giản hòa tan trong các đại dương nguyên thủy, trên nền đáy 

bùn sét của đại dương, chúng có thể được cô đọng lại và hình thành các chất trùng 

hợp như prôtêin và axit nucleic. 

 Nhiều thực nghiệm đã chứng minh sự trùng hợp ngẫu nhiên của các đơn phân, 

các axit amin, thành các đại phân tử prôtêin trên nền bùn sét nóng. 

 

3. Sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi 

 Hiện nay người ta giả thiết rằng, phân tử có các khả năng tự nhân đôi xuất hiện 

đầu tiên là ARN. Chúng có thể tự nhân đôi không cần đến sự tham gia của enzim. 

Nhiều thí nghiệm chứng minh rằng các nuclêôtit có thể tự tổng hợp thành các phân 

tử ARN mà không cần đến enzim. 

 Trong quá trình tiến hóa đầu tiên, ARN được dùng làm phân tử lưu giữ thông tin 



di truyền, về sau, chức năng này được chuyển cho ADN, còn chức năng xúc tác 

được chuyển cho prôtêin và ARN chỉ đóng vai trò truyền đạt thông tin di truyền 

như hiện nay. 

 

II. Tiến hóa tiền sinh học 

 Sự xuất hiện các đại phân tử ARN, ADN cũng như prôtêin chưa thể hiện sự 

sống. Sự sống chỉ thể hiện khi có sự tương tác của các đại phân tử đó trong một tổ 

chức nhất định là tế bào. Sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy – tức là sự tập hợp 

của các đại phân tử trong một hệ thống mở, có màng lipôprôtêin bao bọc ngăn cách 

với môi trường ngoài nhưng có khả năng trao đổi chất với môi trường là bước khởi 

đầu cần thiết cho sự xuất hiện cơ thể sống đơn bào đầu tiên. 

 Các nhà thực nghiệm cũng đã chứng minh rằng một hệ như vậy có thể được hình 

thành ngẫu nhiên từ các đại phân tử ở dạng các giọt côaxecva hoặc giọt cầu trong 

phòng thí nghiệm. 

 

III. Tiến hóa sinh học 

 Từ các tế bào nguyên thủy, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên (trên cơ sở đột 

biến trong gen và chọn lọc của môi trường) sẽ tiến hóa hình thành nên các cơ thể 

đơn bào đơn giản – tế bào sinh vật nhân sơ cách đây 3.5 tỉ năm. 

 Từ tế bào nhân sơ tổ tiên sẽ tiến hóa thành các sinh vật nhân sơ và nhân thực. 

 Sự tiến hóa sinh học diễn ra cho đến ngày nay và tạo ra toàn bộ sinh giới ngày 

nay. 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT 

I. Hóa thạch và phân chia thời gian địa chất 

1. Hóa thạch 

 Hóa thạch là di tích của các sinh vật sống trong các thời đại địa chất được lưu tồn 

trong các lớp đất đá của vỏ Trái đất. Hóa thạch là một trong nhiều bằng chứng của 

tiến hóa và phát triển của sinh vật. 

 Hóa thạch có ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu sinh học và địa chất học. 



 Căn cứ vào hóa thạch chứa trong các lớp đất đá có thể suy ra lịch sử phát sinh, 

phát triển và diệt vong của sinh vật. 

 Hóa thạch là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất. 

 

2. Sự phân chia thời gian địa chất 

a. Phương pháp xác định tuổi của các lớp đất đá và hóa thạch 

 Để xác định tuổi tương đối tuổi của các lớp đất đá và hóa thạch, người ta sử dụng 

phương pháp địa tầng học. 

 Để xác định tuổi tuyệt đối, người ta sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ, căn 

cứ vào thời gian bán rã của một đồng vị phóng xạ nào đó có trong hóa thạch. Thời 

gian bán rã là thời gian qua đó 50% lượng chất phóng xạ ban đầu bị phân rã. 

 Để xác định tuổi của các hóa thạch có tuổi khoảng 75.000 năm, người ta dùng 

C14. 

 Đối với những hóa thạch có tuổi nhiều hơn, người ta dùng U238. 

 

b. Căn cứ để phân định các mốc thời gian địa chất 

 Sự phân định các mốc thời gian trong lịch sử Trái đất được căn cứ vào những 

biến đổi lớn về địa chất, khí hậu. 

 Căn cứ vào những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu, vào các hóa thạch điển hình, 

người ta chia lịch sử Trái đất kèm theo sự sống thành 5 đại: đại Thái cổ, đại 

Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh. Mỗi đại lại được chia 

thành những kỉ. Mỗi kỉ mang tên của một loại đá điển hình thuộc kỉ đó hoặc tên 

của địa phương mà ở đó lần đầu tiên người ta nghiên cứu lớp đất đá thuộc kỉ đó. 

 

 

SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 

 

I. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của người 

 



1. Sự giống nhau giữa người và thú 

 Có lông mao, tuyến sữa, bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm. 

 Đẻ con, có nhau thai, nuôi con bằng sữa. 

 Giai đoạn phôi sớm của người giống phôi thú như: có lông mao phủ toàn thân, có 

đuôi, có vài ba đôi vú. 

 Người có các cơ quan lại tổ giống thú: ruột thừa, vành tai nhọn, có đuôi, có nhiều 

đôi vú, có lông rậm khắp thân… 

 Từ những điểm giống nhau có thể kết luận rằng người có quan hệ nguồn gốc với 

động vật, đặc biệt là với thú. 

 

2. Sự giống nhau giữa người và vượn người 

 Vượn người có kích thước và hình dạng gần với người, không có đuôi, có thể 

đứng bằng hai chân. Bộ xương có 12-13 đôi xương sườn, 5-6 đốt sống cùng, bộ 

răng gồm 32 chiếc. 

 Vượn người và người đều có 4 nhóm máu (A, B, AB, O), có hêmôglôbin giống 

nhau. 

 Bộ gen người giống bộ gen tinh tinh trên 98%. 

 Đặc tính sinh sản giống nhau: kích thước, hình dạng tinh trùng; cấu tạo nhau 

thai; chu kì kinh nguyệt 28-30 ngày; thời gian mang thai 270-275 ngày; mẹ cho 

con bú đến 1 năm. 

 Vượn người có một số tập tính giống người: biết biểu lộ tình cảm vui, buồn, giận 

dữ…biết dùng cành cây để lấy thức ăn. 

 Từ những điểm giống nhau giữa người và vượn người có thể kết luận: người và 

vượn người có quan hệ thân thuộc rất gần gũi. 

 

II. Những giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người 

Các dẫn liệu cổ sinh vật học cũng như sinh học phân tử đã chứng minh rằng loài 

người được phát sinh và tiến hóa theo kiểu phân nhánh trải qua các giai đoạn chính 

sau đây: vượn người hóa thạch, người tối cổ (người vượn), người cổ và người hiện 



đại. 

1. Các dạng vượn người hóa thạch 

 Dạng vượn người hóa thạch cổ có liên quan đến nguồn gốc loài người là 

Đriôpitec được Gocđơn phát hiện năm 1927 ở châu Phi, sống cách đây khoảng 18 

triệu năm. 

 Từ Đriôpitec tiến hóa thành người qua trung gian người vượn đã tuyệt diệt là 

Ôxtralôpitec. 

 

2. Các dạng người vượn hóa thạch (người tối cổ) 

 Ôxtralôpitec là dạng người vượn sống ở cuối kỉ thứ ba cách đây khoảng từ 2 – 8 

triệu năm. Sống ở mặt đất, đi bằng 2 chân, mình hơi khom về phía trước. 

 Ôxtralôpitec có chiều cao từ 120-140cm, nặng 20-40kg, có hộp sọ 450-750cm3. 

 Ôxtralôpitec đã biết sử dụng cành cây, hòn đá, mảnh xương thú để tấn công hoặc 

tự vệ. 

 Hóa thạch của Ôxtralôpitec được phát hiện lần đầu tiên năm 1924 ở Nam Phi. 

 Ôxtralôpitec là mắt xích trung gian giữa tổ tiên xa xưa của loài người với dòng 

người hiện đại. 

3. Người cổ Homo 

Người cổ Homo là các dạng người thuộc chi Homo đã tuyệt diệt sống cách đây từ 

35000 năm đến 2 triệu năm. 

 

a. Homo Habilis (người khéo léo): 

 Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Onđuvai (Tanzania) từ năm 1961-1964. 

 Sống cách đây khoảng 1,6-2 triệu năm. 

 Cao khoảng 1-1,5m, nặng từ 25-50kg, có bộ não 600-800cm3. 

 Sống thành đàn, đi thẳng đứng, tay biết chế tạo công cụ bằng đá. 

 

b. Homo Erectus (người đứng thẳng): 

Người đứng thẳng là loài người cổ tiếp theo người khéo léo sống cách đây từ 



35000 đến 1,6 triệu năm. Hóa thạch của họ được tìm thấy không chỉ ở châu Phi mà 

ở cả châu Âu, châu Á và châu Úc. 

 Người cổ java (người Pitêcantrop) được phát hiện ở Java năm 1981, sống cách 

đây 80 vạn đến 1 triệu năm, cao 1,7m, hộp sọ 900-950cm3, đi thẳng đứng, biết chế 

tạo và sử dụng công cụ bằng đá. 

 Người Bắc Kinh (người cổ Xinantrop) được phát hiện năm 1927 ở Chu Khẩu 

Điếm gần Bắc Kinh, sống cách đây 50-70 vạn năm, có hộp sọ 1000cm3, đi thẳng 

đứng, biết chế tác và sử dụng công cụ bằng đá, bằng xương, biết dùng lửa. 

 Người Heiđenbec được phát hiện năm 1907 tại Heiđenbec (Đức) có lẽ đã tồn tại 

ở châu Âu cách đây khoảng 500000 năm. 

c. Người Neanđectan (Homo neanderthalensis) 

 Hóa thạch được phát hiện đầu tiên năm 1856 ở Neanđec (Đức), về sau được tìm 

thấy cả ở khắp châu Âu, Á, Phi. 

 Có tầm vóc trung bình (1,55-1,66m), hộp sọ 1400cm3, xương hàm gần giống với 

người, có lồi cằm (có thể đã có tiếng nói). 

 Sống thành đàn 50-100 người chủ yếu trong các hang, đã biết dùng lửa thông 

thạo, sống bằng săn bắt và hái lượm. 

 Công cụ của họ khá phong phú, chủ yếu được chế tác từ đá silic thành dao sắc, 

rìu mũi nhọn, đã bước đầu có đời sống văn hóa. 

 Người Neanđectan không phải là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại mà là một 

nhánh phát triển trong chi Homo cùng tồn tại một thời gian dài, sau đó biến mất 

nhường chỗ cho người hiện đại. 

 

4. Người hiện đại (Homo sapiens) 

 Hóa thạch đầu tiên tìm thấy ở làng Crômanhôn (Pháp) năm 1868, về sau còn 

được phát hiện ở nhiều nơi thuộc châu Âu và châu Á. 

 Sống cách đây 35000-50000 năm. 

 Cao 1,8m, nặng 70kg, hộp sọ 1700cm3. 

 Hàm dưới có lồi cằm rõ chứng tỏ tiếng nói đã phát triển. Họ giống hệt người hiện 



đại ngày nay chỉ khác là răng to khỏe. 

 Đã chế tạo và sử dụng nhiều công cụ tinh xảo bằng đá, xương, sừng như rìu có lỗ 

để tra cán, lao nhọn có ngạnh, kim khâu và móc câu bằng xương. 

 Sống thành bộ lạc, đã có nền văn hóa phức tạp, có mầm mống mỹ thuật và tôn 

giáo. 

 

III. Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người 

1. Các nhân tố sinh học 

 Đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn tiến hóa của người vượn hóa thạch và 

người cổ. 

 Những biến đổi trên cơ thể người vượn hóa thạch, người cổ là kết quả của quá 

trình tích lũy các biến dị di truyền kết hợp với chọn lọc tự nhiên. 

 

2. Các nhân tố xã hội 

 Từ giai đoạn con người sinh học được hình thành (đi thẳng đứng bằng hai chân, 

tay được giải phóng, bộ não phát triển, biết chế tạo và sử sụng công cụ lao động) 

chuyển sang giai đoạn con người xã hội (sống thành xã hội, có ngôn ngữ để giao 

tiếp, có đời sống văn hóa…), tuy các nhân tố chọn lọc tự nhiên vẫn còn tác động, 

nhưng các nhân tố xã hội (cải tiến công cụ lao động, phát triển lực lượng sản xuất, 

cải tạo quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội…) đã trở thành nhân tố quyết định của sự 

phát triển của con người và xã hội loài người. 


