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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (HK II – NH: 2019-2020)  

MÔN: GDCD 6 

I. MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

1. QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ VỀ THÂN THỂ, TÍNH 

MẠNG, SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM. 

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công 

dân.  

- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được 

đảm bảo an toàn về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm. 

- Biết bảo vệ thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của mình.  

- Tôn trọng sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người khác; 

- Phản đối những hành vi xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khoẻ, danh dự 

nhân phẩm của công dân 

2. QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN 

THOẠI, ĐIỆN TÍN. 

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín.  

- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm an toàn và bí mật 

thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. 

 - Biết xử lí các tình huống phù hợp với quyền được bảo đảm an toàn và bí mật 

thư tín, điện thoại, điện tín.  

- Biết bảo vệ quyền của mình, không xâm phạm an toàn và bí mật thư tín của 

người khác.  

II. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỤ THỂ: 

Câu 1: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

của công dân? 

a. Ông A ngay lập tức bắt giữ anh B, khi nghi ngờ anh B có hành vi trộm 

cắp tài sản. 

b. Bắt người khi có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

c. Bắt người có hành vi cướp giật trên đường phố. 

d. Người phạm tội quả tang hoặc bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt. 

Câu 2: Hành vi nào dưới đây đúng với quy định pháp luật về chỗ ở của 

công dân? 

a. Tự ý vào phòng lục lọi đồ đạc của người khác. 
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b. Khám xét chỗ ở của một người theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

c. Leo rào vào nhà người khác để lấy đồ vật bất cẩn đánh rơi. 

d. Lân phá khóa để vào nhà hàng xóm khi họ đi vắng. 

Câu 3: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

của công dân? 

a. Vào xem xét nhà khi có sự đồng ý của chủ nhà. 

b. Vào giúp nhà hàng xóm chữa cháy. 

c. Rủ bạn vào nhà người thân chơi khi chủ nhà đi vắng. 

d. Chủ nhà trọ vào nhà ghi chỉ số điện khi khách trọ đồng ý. 

Câu 4: Hành vi nào sau đây vi phạm quy định pháp luật về an toàn, bí mật 

thư tín, điện thoại, điện tín? 

a. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi. 

b. Nhận thư không đúng tên mình gửi trả lại. 

c. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ. 

d. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị. 

Câu 5: Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây?  

     (Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

 

Ý kiến 
Tán 

thành 

Không 

tán thành 

a. Email của người thân nếu chưa đăng xuất trên thiết 

bị thì có quyền vào xem. 

  

b. Nhật kí của người thân dù để ngỏ cũng không được 

phép xem. 

  

c. Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý bóc mở, 

kiểm soát thư tín và trao đổi thông tin riêng tư của 

người khác. 

  

d. Điện thoại của bố mẹ cũng như của mình, có thể 

nghe thoải mái. 

  

Câu 6: 

      Hiện nay các trường THCS vẫn xảy ra tình trạng “ Bạo lực học đường”. Qua 

bài học về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh 

dự và nhân phẩm. em hãy: 

      a. Nêu nhận xét của em về vấn đề “Bạo lực học đường” hiện nay? 

b. Hãy đề xuất cách ứng xử khi: 

- Bản thân bị đe dọa và có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường?  

- Em chứng kiến bạn mình bị một nhóm bạn chặn đánh?  

Câu 7: Em hãy cho biết thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể và 

quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân 
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phẩm. Kể tên 3 việc làm mang tính chất xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức 

khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác mà em biết? 

Câu 8: Tình huống: 

“N và M là hai người bạn thân. Một lần, N mượn máy tính của M để làm bài tập 

và vô tình nhìn thấy tin nhắn giữa M và chị gái. N đã lén đọc hết tin nhắn của 

họ, trong đó có đoạn chị hỏi thăm M về kết quả điều trị bệnh. N hết sức bất ngờ 

vì chưa bao giờ nghe bạn chia sẻ điều này. Hôm sau, N lên lớp kể lại sự việc với 

một số bạn trong lớp”. 

a. Em có nhận xét gì về việc làm của N trong tình huống trên? 

b. Từ tình huống trên và thực tế cuộc sống, em đã làm gì để bảo đảm an 

toàn, bí mật thư tín, điện thoại và điện tín của bản thân và cho người khác? 

Câu 9: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi  

“…Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, hoặc các văn bản khác được truyền đưa 

bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm 

phạm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lí kỉ luật hoặc 

phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì  bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 

từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một 

năm…” 

(Trích: Điều 125, Bộ luật Hình sự 1999) 

a/ Nội dung mà đoạn thông tin trên muốn đề cập đến là gì? 

b/ Nêu 3 việc làm thực hiện đúng quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín? 

Câu 10: Cho tình huống sau  

AAnn  vvàà  ÝÝ  vvààoo  vvăănn  pphhòònngg  nnhhàà  ttrrưườờnngg  nnhhậậnn  ttờờ  bbááoo  cchhoo  llớớpp  vvàà  mmộộtt  lláá  tthhưư  ggửửii  

HHiiềềnn..  TTrrêênn  đđưườờnngg  vvềề,,  ÝÝ  tthhìì  tthhầầmm::  

--  CChhúúnngg  mmììnnhh  mmởở  tthhưư  xxeemm  aaii  vviiếếtt  ggìì  cchhoo  nnóó  đđii  ??    

AAnn  nnggầầnn  nnggừừ::                                                                                                                                                        

--  TTớớ  ssợợ  llắắmm!!                                                                                                                                                      

ÝÝ  mmỉỉmm  ccưườờii::                                                                                                                                                            

--  SSợợ  ggìì,,  mmììnnhh  vvớớii  HHiiềềnn  llàà  bbạạnn  tthhâânn;;  mmììnnhh  đđọọcc  tthhưư  ccủủaa  HHiiềềnn  ccũũnngg  đđưượợcc  cchhứứ  ssaaoo??  

NNếếuu  ccậậuu  nnggạạii,,  cchhúúnngg  mmììnnhh  đđọọcc  xxoonngg  ssẽẽ  ddáánn  llạạii  đđưưaa  cchhoo  nnóó..  

aa//  EEmm  ccóó  nnhhậậnn  xxéétt  ggìì  vvềề  llờờii  đđềề  nngghhịị  ccủủaa  ÝÝ??  

bb//  NNếếuu  llàà  AAnn,,  eemm  ssẽẽ  llààmm  ggìì  ttrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  ttrrêênn??  
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