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Giải bài tập SGK Lịch sử 6: 

Bài 14: Nước Âu Lạc 

(trang 41 SGK Lịch Sử 6): - Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người dân Tây 

Âu – Lạc Việt? 

Trả lời: 

Người Tây Âu – Lạc Việt chiến đấu dũng cảm, mưu trí, biết dựa vào địa thế rừng núi, 

ngày ở yên "ngày ẩn", đếm đến ra đánh quân Tần "đêm hiện", đánh lâu dài với giặc khiến 

chúng gặp nhiều khó khăn, chán nản, mất hết ý chí xâm lược, phải rút quân. 

(trang 41 SGK Lịch Sử 6): - Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc? 

Trả lời: 

Tên Âu Lạc là sự ghép nối giữa hai cư dân Tây Âu và Lạc Việt mà thành. 

(trang 42 SGK Lịch Sử 6): - Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương 

Trả lời: 

 

(trang 43 SGK Lịch Sử 6): - Theo em, tại sao có sự tiến bộ này? 

Trả lời: 
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Sở dĩ có sự tiến bộ này là do những nguyên nhân sau: 

- Dân số tăng nhanh, tinh thần vươn lên trong lao động sản xuất của nhân dân. 

- Do nhu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

- Tích lũy được kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước. 

Bài 1: Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt đã diễn ra như thế nào? 

Lời giải: 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt chống quân xâm lược Tần: 

- Buổi đầu cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt gặp nhiều 

khó khăn, quân thù hung bạo, người thủ lĩnh Tây Âu bị giết,... nhưng nhân dân không 

chịu đầu hàng mà trốn vào rừng, tiếp tục cuộc kháng chiến. 

- Dưới sự lãnh đạo của Thục Phán, nhân dân Tây Âu – Lạc Việt đã kiên cường chiến đấu, 

đẩy quân Tần vào thế "đóng đinh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái không xong", 

năm 208 TCN thì giành được thắng lợi, nhà Tần phải hạ lệnh bãi binh. 

Bài 2: Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

Lời giải: 

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc: 

- Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi. 

- Vua Hùng thứ 18 không còn khả năng làm vua như trước. 

- Hợp nhất hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt. 
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