
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo 

 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung mục I trang 53 SGK 

Cách giải: 

1. Nhà nước A-ten có 4 cơ quan chính: Đại hội nhân dân, Hội đồng 10 tướng lĩnh, Hội đồng 500, Tòa án 

6000 người. 

BÀI 10:  HY LẠP CỔ ĐẠI 

CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Từ những thông tin ở trang 54 và 55 trong SGK liên quan đến tổ chức nhà nước ở A-ten, em hãy cho 

biết: 

1. Nhà nước A-ten có những cơ quan chính nào? 

2. Cơ quan nào được quyết định việc bầu cử, bốc thăm bổ nhiệm các chức vụ của nhà nước? Ý nghĩa 

của việc đó là gì? 

3. Những ai thực sự được tham gia bầu cử và bầu chọn? 

4. Những ai không được tham gia bầu cử, bầu chọn? 

5. Nền dân chủ A-ten có thực sự là chế độ dân chủ? Hãy so sánh chế độ dân chủ của A-ten với một 

chế độ dân chủ ngày nay mà em cho là tiêu biểu. 



 

 

2. Cơ quan được quyết định việc bầu cử, bốc thăm bổ nhiệm các chức vụ của nhà nước là: Đại hội nhân 

dân.  

=> Ý nghĩa: Có quyền bầu cử, giám sát , bãi nhiệm các viên chức trong bộ máy nhà nước qua hình thức bỏ 

phiếu bằng vỏ sò. 

3. Những người thực sự được tham gia bầu cử và bầu chọn: tất cả các nam công dân từ 18 tuổi trở lên. 

4. Những người không được tham gia bầu cử, bầu chọn: phụ nữ, người nước ngoài, nô lệ. 

5.  

* Nền dân chủ A-ten không thực sự là chế độ dân chủ. 

* So sánh chế độ dân chủ của A-ten với chế độ ở Việt Nam ngày nay: 

- Dân chủ chủ nô ở Aten: Quyền lực cao nhất thuộc về Đại hội nhân dân. Chỉ nam công dân từ 18 tuổi trở 

lên được quyền bầu cử  

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa:  Toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện do nhân dân bầu ra.  Tất cả mọi người từ đủ 18 tuổi trở lên đều được quyền bầu cử 
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