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  Lớp 10  

1 
Bài 10: 

Quan niệm 

về đạo đức 

(1) Quan niệm về đạo đức. 

(2) Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với 

pháp luật.  

(3) Hiểu được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của 

cá nhân, gia đình và xã hội. 

(4) Phân biệt được hành vi vi phạm đạo đức với hành vi vi 

phạm pháp luật.  

(5) Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến bản 

thân. Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. 

 

Bài tập:  

1. Em hãy tìm ra hai ví dụ về hành vi của cá nhân tuy 

không vi phạm pháp luật nhưng lại trái với những chuẩn 

mực đạo đức xã hội. Qua đó em rút ra được bài học gì?  

2. Theo em đạo đức xưa và nay có gì khác nhau hay 

không? Em hãy nêu quan điểm của mình về vấn đề này.  

Nội dung 

1,2,3 tìm 

hiểu thêm 

trang 63,64, 

65 SGK 

2 

Bài 11: Một 

số phạm trù 

cơ bản của 

đạo đức học 

(1) Hiểu được các khái niệm: Nghĩa vụ, lương tâm, 

nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.  

(2) Xác định được nghĩa vụ của thanh niên, học sinh 

Việt Nam hiện nay. 

(3) Hiểu được để trở thành người có nhân phẩm, danh 

dự, hạnh phúc mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập, 

rèn luyện, phấn đấu.  

 

Bài tập:  

1. Có người cho rằng hạnh phúc là “cầu được, ước 

thấy”. Em có đồng ý không? Vì sao?  

2. Người có danh dự là người có lòng tự trọng. Em 

hãy phân biệt giữa “tự trọng” và “tự ái”?  

Nội dung 1 

tìm hiểu 

thêm trang 

68,70,71, 

72,73 SGK. 

  Lớp 11  

3 

Bài 9: Nhà 

nước xã hội 

chủ nghĩa 

(1) Biết được nguồn gốc ra đời và bản chất của nhà 

nước. 

(2) Hiểu được thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN 

VN; bản chất, chức năng và vai trò của nhà nước pháp 

Nội dung 

1,2,3 tìm 

hiểu thêm 

trang 74,75, 
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quyền XHCN VN.  

(3) Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong 

việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 

Biết tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 

phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân. 

 

Bài tập: 

1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 

những chức năng cơ bản nào? Chức năng nào là cơ 

bản nhất? Tại sao?  

76,77 SGK.  

4 

Bài 10: Nền 

dân chủ xã 

hội chủ 

nghĩa 

(1) Nêu được bản chất của nền dân chủ XHCN. 

(2) Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh 

vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở nước ta trong 

giai đoạn hiện nay. 

(3) Nêu được hai hình thức cơ bản của dân chủ là dân 

chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (dân chủ gián tiếp). 

(4) Biết thực hiện quyền làm chủ trong các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội phù hợp với lứa tuổi. 

 

Bài tập: 

1. Em hãy phân biệt giữa hình thức dân chủ trực tiếp 

và dân chủ gián tiếp? Cho ví dụ minh họa. 

2. Theo em hình thức dân chủ nào quan trọng hơn? Vì 

sao?  

Nội dung 1,2 

tìm hiểu 

thêm trang 

82,83 và nội 

dung 3 trang 

86,87, 

88 SGK. 

  Lớp 12  

5 

Bài 7: Công 

dân với các 

quyền dân 

chủ 

(1) Hiểu được quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân 

chủ cơ bản nhất của công dân; là phương thức chủ yếu 

và quan trọng để thực hiện dân chủ đại diện. 

(2) Hiểu được được nội dung quyền bầu cử, ứng cử 

theo pháp luật Việt Nam. 

(3) Biết thực hiện quyền bầu cử ứng cử theo đúng quy 

định của pháp luật. Phân biệt được những hành vi 

đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân. 

(4) Hiểu được quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội là quyền dân chủ cơ bản nhất của công dân; và 

cách thức thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của công 

dân. 

(5) Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và 

xã hội đúng quy định của pháp luật. Phân biệt được 

những hành vi đúng và không đúng các quyền dân chủ 

của công dân. 

(6) Hiểu được quyền khiếu nại, tố cáo phương thức để 

công dân yêu cầu nhà nước xem xét xử lý các hành vi, 

quyết định trái pháp luật trong quá trình áp dụng pháp 

Nội dung 

1,4,6 tìm 

hiểu thêm từ 

trang 69 đến 

76  SGK. 
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luật để giải quyết công việc có lien quan đến công dân. 

(7) Biết được nội dung quyền khiếu nại tố cáo theo 

pháp luật Việt nam. 

(8) Biết thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo đúng 

quy định của pháp luật. Phân biệt được những hành vi 

đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân. 

 

Bài tập:  

1. Em hãy cho biết đối tượng được quyền bầu cử và 

ứng vào cơ quan đại biểu của nhân dân?  

1. Thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân? 

Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau, giữa 

khiếu nại và tố cáo? 

 

 

 


