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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 

MÔN: GDCD 9 

NĂM HỌC: 2019-2020 

 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

1. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân. 

- Vi phạm pháp luật là hành vi làm trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách 

nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

- Phân biệt các loại vi phạm pháp luật.  

+ Vi phạm pháp luật hình sự. 

+ Vi phạm pháp luật hành chính. 

+ Vi phạm pháp luật dân sự. 

+ Vi phạm kỷ luật. 

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 

a. Khái niệm: 

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền tham gia xây dựng bộ máy 

nhà nước và các tổ chức xã hội, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện giám sát và đánh 

giá các hoạt động của nhà nước và xã hội. 

b. Ý nghĩa: 

 Đây là quyền chính trị, quan trọng nhất của công dân, đảm bảo cho công dân 

thực hiện quyền làm chủ, thực hiện nhiệm vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội. 

c. Trách nhiệm của nhà nước và của công dân.  

- Đảm bảo và tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Tham gia thông qua các hoạt động cụ thể: thảo luận các vấn đề chung của địa 

phương, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân, 

thực hiện quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi đến tuổi, thực 

hiện khiếu nại tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp 

luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội…. 

3. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc 

a. Khái niệm:  

Bảo vệ Tố quốc là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

của tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

b. Nội dung nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc  

 - Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân. 

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 

- Bảo vệ trật tự an ninh xã hội. 

c. Vì sao cần phải bảo vệ tổ quốc ngay cả trong thời bình 

Cần phải bảo vệ tổ quốc ngay cả trong thời bình vì: 

 - Non sông Việt Nam ta được như ngày hôm nay là do cha ông chúng ta đã hàng 

ngàn năm xây đắp, gìn giữ. 
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- Ngày nay, Tổ quốc chúng ta vẫn luôn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu 

xâm chiếm, phá hoại với nhất nhiều thủ đoạn. 

d. Trách nhiệm của học sinh trong nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc 

- Đoàn kết, chia sẻ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng học tập tu dưỡng 

rèn luyện về mọi mặt trở thành công dân có ích cho tổ quốc 

- Tích cực rèn luyện sức khỏe, tham gia luyệ tập quân sự 

- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, trị an ở nơi cư trú và trong trường học 

- Tham gia các hoạt động đề ơn đáp nghĩa ở địa phương 

- Tuyên truyền vận động mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự 

- Báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện các hành vi có hại cho trật tự, 

an ninh của nhà trường, của địa phương và của đất nước….. 

4. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luât. 

1. Khái niệm: 
 Sống có đạo đức là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội. 

 Tuân theo pháp luật là sống và hành động theo các quy định của pháp luật. 

2. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật: 
 Sống có đạo đức là phải tuân thủ theo pháp luật và ngược lại việc sống tuân theo 

pháp luật cũng được thực hiện theo một số giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. 

3. Ý nghĩa: 
 Là điều kiện để con người phát triển, tiến bộ trở thành người có ích cho gia đình 

và xã hội, được mọi người kính trọng. 

 Là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy xã hội phát triển. 

4. Trách nhiệm công dân, học sinh 
 Cần thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá hành vi của bản thân trong việc sống có 

đạo được và tuân theo pháp luật. 

 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP. 

I. LÝ THUYẾT:  

Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì? Hãy kể các loại vi phạm pháp luật? 

Câu 2: Thế nào là trách nhiệm pháp lí? Nêu điểm khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức 

và trách nhiệm pháp lí ?  

Câu 3: Bảo vệ tổ quốc là gì? Theo em, có cần phải bảo vệ Tổ quốc trong thời bình hay 

không? Vì sao? 

Câu 4: Tại sao bảo vệ tổ quốc được coi là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của 

mỗi công dân? Là học sinh em đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng 

cao quý đó? 

Câu 5: Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của ai? Luật nghĩa vụ quân sự quy định lứa tuổi 

gọi nhập ngũ là bao nhiêu? 

 

II. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: 

Câu 6: Tình huống  
- Một người lái xe uống rượu say, không làm chủ được tay lái, đã đâm xe vào người đi 
đường. Hỏi: 
a. Người lái xe có phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình không? 
b. Giải thích vì sao? 
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Câu 7: Tình huống  
- Tâm (20 tuổi- Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải) trong một lần uống 

rượu say đã lái xe tông vào một người đi đường làm người này thương nặng. Sợ bị 
phiền toái nên Tâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.  
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Tâm?  
b. Nêu các vi phạm pháp luật mà Tâm đã mắc và trách nhiệm pháp lí của Tâm trong sự 
việc này?  
c. Nếu là bạn của Tâm, em sẽ làm gì?  
d. Nêu sự khác biệt giữa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật? Công dân cần phải 
làm gì để thực hiện tốt trách nhiệm pháp lí? 

Câu 8: Tình huống  

- Nhà Hòa có hai anh em. Anh trai Hòa vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin mẹ 

Hòa không muốn xa con nên đã buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách cho anh ở 

lại. Nếu em là Hòa, em sẽ làm gì? Vì sao. 

Câu 9: Tư liệu 
Từ phản ánh, bức xúc của người dân địa phương về tình trạng lén lút xả nước thải 

không qua xử lý ra môi trường, sau hơn 3 tháng theo dõi, ngày 13 tháng 9 năm 2008, đoàn 

kiểm tra liên ngành đã bắt quả tang Công ty Vedan đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai xả một lượng nước thải lớn chưa qua xử lý ra sông Thị Vải. Theo ước tính, Vedan có 

thể xả nước thải thô (chưa qua xử lí) tới 5.000 m3/ngày ra sông Thị Vải.  

Trích nguồn: Wikipedia 

a. Công ty Vedan có vi phạm pháp luật không? Vì sao? 

b. Nếu Em là người dân sinh sống và làm việc ở gần nhà máy Vedan em sẽ làm gì? 

Câu 10: Bản thân các em đã làm gì để góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid 19? Em hãy giới 

thiệu các hoạt động cụ thể ở địa phương em?  

 

---Hết--- 

 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_ty_Vedan_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Th%E1%BB%8B_V%E1%BA%A3i

