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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK I 

MÔN: GDCD- 7 

I. MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

1. SỐNG GIẢN DỊ 

- Biết được thế nào là sống giản dị. 

- Phân biệt được các hành vi đúng và chưa đúng với sống giản dị. 

- Hiểu được sống giản dị có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống. 

- Liên hệ với bản thân để giải quyết được các tình huống trong thực tế.  

2. YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI, ĐOÀN LẾT TƯƠNG TRỢ 

- Biết được thế nào là yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ. 

- Phân biệt được các hành vi đúng và chưa đúng với yêu thương con người, đoàn kết 

tương trợ. 

- Hiểu được ý nghĩa của yêu thương con người, đoàn kết tương trợ. 

- Liên hệ với thực tế để giải quyết tình huống. 

3. TRUNG THỰC 

- Biết được thế nào là trung thực. 

- Phân biệt được các hành vi đúng và chưa đúng với trung thực.  

- Hiểu được ý nghĩa của trung thực. 

- Liên hệ với thực tế để giải quyết tình huống. 

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

1. Em hãy phân biệt lối sống giản dị với lối sống xa hoa, cầu kì? 

2. Em hiểu thế nào về câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”?  Bản thân em có thể vận 

dụng được gì từ câu tục ngữ ấy? 

3. Vì sao HS phải rèn luyện để có lối sống giản dị? Theo em, HS cần làm gì để rèn luyện 

đức tính giản dị? 

4. Phân biệt lòng yêu thương con người với sự thương hại? 

5. Tìm 1 số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về lòng yêu thương con 

người? 

6. Để thể hiện tình yêu thương của mình đối với mọi người em cần phải làm gì? 

7. Mai đang đứng trong xe buýt. Trong xe rất đông người nhưng chỉ có một ít ghế ngồi. 

Có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang bế một bé gái 2 tuổi. Dáng bộ người phụ nữ ra 
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chiều mệt mỏi, phần vì xe đông người, phần vì chị phải đứng khá lâu rồi. Bên cạnh người phụ 

nữ là 2 thanh niên đang ung dung ngồi trên ghế và không hề có ý định nhường ghế. Mai thấy 

thương cho 2 mẹ con bé gái nhưng cũng chẳng biết nói sao vì ngại 2 thanh niên trên. 

a/ Em có suy nghĩ gì về hành động của 2 thanh niên trong tình huống trên? 

b/ Nếu em là Mai, em có thể nói gì với 2 thanh niên trên? 

8. Cho tình huống sau:  

Trong lúc dọn nhà, Lan vô ý làm vỡ đôi tượng bằng sứ mà mẹ rất quý, Lan vô cùng lo lắng 

chưa biết phải nói với mẹ thế nào. Chợt Lan nghĩ: “Con mèo nhà mình thỉnh thoảng cũng làm 

vỡ đồ, mình sẽ nói là do mèo nhảy lên bàn làm vỡ tượng của mẹ”. 

a/ Em có nhận xét gì về suy nghĩ của bạn Lan? 

b/ Nếu là Lan, em sẽ làm gì trong tình huống trên?  

9. Cho tình huống sau:         

Ninh chơi rất thân với Nam. Nam thường chép bài của Ninh trong giờ kiểm tra. Khi các bạn 

trong lớp phê bình thì Nam cho rằng: Đã là bạn thân thì phải giúp đỡ nhau trong mọi hoàn 

cảnh.    

a/ Em có nhận xét gì về suy nghĩ đó của Nam? 

b/ Nếu là bạn của Nam trong tình huống trên, em sẽ làm gì? 

10. Giờ kiểm tra Toán, cả lớp đang chăm chú làm bài. Hân làm bài xong, nhìn sang bên trái, 

thấy đáp số của Hoàng khác đáp số của mình, Hân vội vàng sửa lại bài. Sau đó Hân lại quay 

sang phải, thấy Tuấn làm khác mình, Hân cuống lên định chép nhưng đã muộn, vừa lúc đó cô 

giáo nhắc cả lớp nộp bài. 

      Em có nhận xét gì về hành vi của Hân trong tình huống trên? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


