BÀI 17 : NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
BT 1/ SGK / 65
Câu a vì được huấn luyện quân sự khi tổ quốc cần ....
Câu c vì đây là sự nghiệp của toàn dân, mọi người cùng thực hiện
mới mang lại hiệu quả, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân ....
Câu d vì góp phần giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương...
Câu đ vì xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân....
Câu e vì củng cố quân sự....
Câu h vì thể hiện lòng biết ơn người có công với nước....
Câu i vì yêu nước, bảo vệ tổ quốc....
BT 2 / SGK / 65
- Chăm học, rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo đức
- Tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an ninh trong trường và
nơi cư trú
- Tố giác tội phạm
........
BT 3/ SGK / 65
- Khuyên mẹ cho anh đi để thực hiện nghĩa vụ của một công dân
đối với đất nước -> nghĩa vụ hết sức thiêng liêng và cao quý
- An ủi mẹ để mẹ bớt buồn thay vào đó là niềm tự hào vì con
sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội
- Thay anh chăm sóc mẹ nhiều hơn để mẹ nguôi ngoai nỗi buồn.
......
BT 4/ SGK / 65
Câu a : HS liên hệ thực tế ( có hay không, thực hiện như thế nào)
Câu b : Thăm hỏi, giúp đỡ,hỗ trợ chính sách....

Câu c : HS liên hệ gương địa phương mình tấm gương nào (lịch
sử hoặc hiện nay)
Câu d : Tuần tra ban đêm, truy bắt tội phạm, điều tiết giao
thông....

BÀI 16 : QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN
LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
BT 1/ SGK / 59
Câu a,c,đ,h
BT 2/ SGK / 59
Câu c vì nhà nước ta theo chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm
chủ thuộc về nhân dân nên phải để người dân phát huy quyền làm chủ của
mình....
BT 3/ SGK / 60
Trực tiếp : a,b,d
Gián tiếp : c,đ,e
BT 5/ SGK / 60
- Vân có quyền tham gia góp ý kiến vì đây là vấn đề liên quan
đến trẻ em (trong đó có Vân). Công ước Liên hợp quốc và luật bảo vệ
chăm sóc giáo dục trẻ em qui định trẻ có quyền tham gia bàn bạc góp ý
kiến về hững vấn đề liên quan đến mình, đoực bày tỏ tâm tư nguyện vọng
của mình về những vấn đề có liên quan đến tre.
- Vân có thể tham gia trực tiếp tại cuộc họp đó hoặc gián tiếp
bằng cách gửi thư đến ban tổ chức cuộc họp cũng được.
- Quyền tham gia bàn bạc -> Quyền tham gia quản lí nhà nước,
quản lí xã hội của công dân

BÀI 13 : QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ
ĐÓNG THUẾ

BT 1/ SGK / 47
- HS kể các hoạt động kinh doanh dưới hình thức sản xuất
( lương thực, thực phầm, hành tiêu dùng....) ; hình thức dịch vụ (giải trí,
du lịch...) ; hình thức trao đổi hàng hóa (bán hàng online, chợ, siêu thị...)
BT 2/ SGK / 47
- Có vi phạm : kinh doanh không đúng số lượng mặt hàng đã xin
giấy phép -> trốn thuế
BT 3/ SGK / 47
Câu a : không đồng ý vì tự do nhưng phải chịu sự quản lí của nhà
nước
Câu b : không đồng ý vì những hàng, nghề cấm không được kinh
doanh
Câu c : đồng ý vì được pháp luật bảo vệ, đem lại lợi ích cho mình
và cộng đồng
Câu d : đồng ý vì tạo điều kiện cho những người lao động nghèo,
thu nhập thấp kiếm sống qua ngày
Câu đ : đồng ý vì thuế được đưa vào ngân sách để chi tiêu cho
những công việc chung nhằm đảm bảo sự vận hành và phát triển đất nước
Câu e : đồng ý vì để nhà nước dễ quản lí và đánh thuế hợp lí
....
BÀI 14 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG
DÂN
BT 1/ SGK / 50
Câu b vì là một thành viên trong gia đình, thể hiện lòng hiếu thảo
với ông bà cha mẹ
Câu đ vì giúp trẻ rèn kĩ năng nhưng vẫn được bảo vệ sức khỏe trẻ
em
Câu e vì đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ em -> tương lai
của đất nước

BT 2/ SGK / 50
Câu b, c
BT 3/ SGK / 50
Câu a,b,d,e
BT 5/ SGK / 51
- Chăm học. Rèn luyện đạo đức, sức khỏe, kỹ năng lao động cần
thiết
- Phụ giúp ba mẹ công việc nhà vừa sức của mình.....
BT 6/ SGK / 51
- Vi phạm của người lao động : câu thứ 2,5,6,7
- Vi phạm của người sử dụng lao động : câu thứ 1,3,4,8,9,10

NỘI DUNG ÔN TẬP BÀI 18,15
1. BÀI 18
- Trả lời câu hỏi a,b,c trong SGK trang 67,68
- Tìm một số câu nói ( hoặc câu chuyện) của Bác Hồ khuyên chúng ta
phải rèn luyện đạo đức và tôn trọng pháp luật
- Phân biệt sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật
- Điều gì sẽ xảy ra nếu con người sống không có đạo đức ( cho ví dụ cụ
thể )
- Xã hội không có pháp luật sẽ như thế nào ?
- Học sinh hiện nay có rèn luyện tốt 2 phẩm chất trên chưa ? Liên hệ
thực tế.
2. BÀI 15
- Học sinh đọc phần I trong SGK trang 52 và hoàn thành bảng cho sẵn
- Học sinh đọc phần II ý 1 trong SGK trang 52,53 và phân loại vi phạm
pháp luật ở phần I
- Thế nào là hành vi trái pháp luật
- Có mấy loại lỗi ?
- Năng lực trách nhiệm pháp lí là gì ?
- Kể tên các mối quan hệ xã hội mà em biết
- Học sinh làm bài tập 1 trong SGK trang 55 và cho biết những trường
hợp vi phạm đó sẽ bị xử phạt như thế nào ? Ai có đủ thẩm quyền để xử
phạt ? Độ tuổi nào mới bị xử phạt ?
- Trường hợp nào không phải chịu trách nhiệm pháp lí ?

- Kể một số biện pháp tư pháp
- Nêu một số chính sách khoan hồng của pháp luật nước ta ?
- Nhà nước đặt ra trách nhiệm pháp lí nhằm mục đích gì ? Mục đích
nào là chính ?
* LƯU Ý : HỌC SINH CHÉP BÀI VÀO VỞ VÀ CHUẨN BỊ
NHỮNG CÂU HỎI NÊU TRÊN KHI Ở NHÀ. GIÁO VIÊN SẼ
GIẢNG BÀI KHI HỌC SINH ĐI HỌC LẠI .

