ĐÁP ÁN BÀI TẬP
-Bài 15/ BT 1, 2, 3, 4 (sgk trang 43, 44)
+BT1: Chọn câu a, c, d, đ, e, g, h, i, l.
+BT2:
a. Mọi người sẽ giết hại nhau, gây rối loạn trật tự xã hội.
b. Gây cháy, nổ, tai nạn, thiệt hại tính mạng con người và tài sản.
c. Mọi người sẽ giết hại nhau, gây rối loạn trật tự xã hội. Gây tai nạn, thiệt hại
tính mạng con người và tài sản.
+BT3: Chọn câu a, b, d, e, g.
+BT4: Em sẽ:
a. Ngăn cản, giải thích, báo cho người lớn nếu họ không nghe.
b. Ngăn cản, giải thích, báo cho người lớn hoặc công an nếu họ không nghe.
c. Ngăn cản, đưa họ đi khỏi đó và giải thích và nhờ người lớn ngăn cản nếu họ
không nghe.
d. Kín đáo báo cho công an.
-Bài 17/BT 1,2 (sgk trang 49)
+BT1: Ý kiến của em:các bạn lớp 8B ứng xử sai vì làm thiệt hại tài sản của nhà
trường. Các bạn nên nhận lỗi với nhà trường, nhờ người lớn trong gia đình bồi
thường cho nhà trường và không bao giờ tái phạm.
+BT2:
*Việc làm đúng của ông Tám: giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và
không cho ai sử dụng. Vì ông được giao quản lý chiếc máy photocopy của cơ quan.
*Việc làm sai: Nhận tài liệu bên ngoài để photo tăng thu nhập, in tài liệu thu nhỏ
cho hs mang vào phòng thi. Vì ông không phải là chủ sở hữu của chiếc máy
photocopy, ông còn tiếp tay với việc làm thiếu trung thực của hs.
-Bài 18: BT 1,2 (sgk trang 52)

+BT1:Em sẽ thuyết phục T không giao du với bọn xấu, giải thích cho bạn hiểu hậu
quả của việc sử dụng ma túy và ăn trộm tiền của các bạn. Đồng thời nhờ thấy cô
trong nhà trường giúp đỡ bạn.
+BT2: Ông Ân không có quyền khiếu nại Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận vì ông không phải là người trực tiếp bị thiệt hại quyền lợi.

BÀI GHI TUẦN 9, 10, 11, 12

Tuần 9
Tiết 9

BÀI 19

QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

I.Đặt vấn đề:
Câu a, b, d là thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân.
II.Nội dung:
1.Quyền tự do ngôn luận:
Là quyền của công dân được bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề
chung của xã hội, đất nước.
2.Công dân có quyền và nghĩa vụ:
-Được tự do ngôn luận,tự do báo chí, được thông tin theo quy định của pháp luật.
-Sử dụng quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiêm của Nhà nước:
Tạo điều kiện thuận lợi để công dân và báo chí phát huy đúng vai trò của mình.
III.Bài tập:
Làm BT 1,2/sgk

Tuần 10,11
Tiết 10, 11
BÀI 20

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

I.Đặt vấn đề:
Luật Hôn nhân gia đình và luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là sự cụ thể hóa
điều 65 của Hiến pháp.
II.Nội dung:
1.Hiến pháp:
- Là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp
luật Việt Nam.
-Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định của
Hiến pháp, không đươc trái với Hiến pháp.
2.Nội dung Hiến pháp quy định:
-Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng.
-Những nguyên tắc mang tính định hướng cho đường lối xây dựng và phát triển đất
nước trên mọi lĩnh vực.
3.Hiến pháp do Quốc hội xây dựng theo trình tự, thủ tục được quy định trong Hiến
pháp.
III.Bài tập:
Làm BT 2, 3/sgk.

Tuần 12, 13
Tiết 12, 13
BÀI 21

PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM

I.Đặt vấn đề:
Bất cứ ai cũng phải tuân theo pháp luật, ai vi phạm cũng sẽ bị xử lý.

II.Nội dung:
1.Đặc điểm của pháp luật:
-Tính quy phạm phổ biến.
-Tính xác định chặt chẽ.
-Tính bắt buộc (Tính cưỡng chế)
2.Bản chất của pháp luật Việt Nam:
Pháp luật nước CH XHCN Việt Nam thể hiện tính dân chủ và quyền làm chủ của
nhân dân lao động.
3. Vai trò của pháp luật Việt Nam:
Pháp luật là:
-Phương tiện quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.
-Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
4.Trách nhiệm:
Công dân phải chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
III.Bài tập:
Làm BT 1/SGK.
(Lưu ý: Hs chép đáp án các bài tập và bài học vào vở, giáo viên sẽ giảng bài khi
nhập học lại.)

