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I. KIẾN THỨC CƠ BẢN. 

1. Tôn trọng lẽ phải  

- Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải. 

- Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. 

- Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải. 

- Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải. Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải. 

2. Liêm khiết  

- Hiểu thế nào là liêm khiết. Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết. 

- Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết. 

- Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính. 

- Biết sống liêm khiết, không tham lam 

3. Tôn trọng người khác.  

- Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác. 

- Nêu được những biểu hiện của tôn trọng người khác. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác. 

- Biết phân biệt hành vi tôn trọng với những hành vi thiếu tôn trọng người khác. 

- Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hàng ngày. 

4. Giữ chữ tín.  

-  Hiểu được thế nào là giữ chữ tín. Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín. 

-  Hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín.  

- Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín. 

- Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. 

5. Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật. 

- Hiểu được thế nào là kỉ luật, pháp luật.  

- Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật. 

- Nêu được đặc điểm, bản chất, vai trò của pháp luật; ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật. 

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp, 

pháp luật. 

- Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc mọi nơi 
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- Biết nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện những quy định của 

pháp luật. 

II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP. 

Câu 1: Em hãy nêu những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn 

trọng lẽ phải mà em biết? 

Câu 2: Em hãy tìm ví dụ cụ thể về các hành vi biểu hiện sự tôn trọng người khác 

và thiếu tôn trọng người khác trong gia đình, nhà trường và những nơi công cộng? 

Câu 3: Vì sao chúng ta phải tôn trọng người khác? Ý nghĩa của tôn trọng người 

khác đối với cuộc sống thường ngày? 

Câu 4: Học sinh cần rèn luyện đức tính tôn trọng người khác như thế nào? 

Câu 5: Pháp luật và kỉ luật là gì? Pháp luật và kỉ luật khác nhau ở những điểm nào? 

Câu 6: Học sinh có cần tôn trọng kỉ luật và pháp luật không? Vì sao? 

Câu 7: Học sinh vi phạm nội quy nhà trường có phải và vi phạm pháp luật không? 

Vì sao? 

Câu 8: Hôm nay là sinh nhật Nam, bố mẹ lại đi vắng nên đã 23 giờ 30 phút, Nam 

vẫn bật nhạc to và hát karaoke. Bác Minh chạy sang bảo: 

- Giờ này đã khuya, cháu đừng làm ồn thế để hàng xóm còn ngủ. 

- Nam chỉ nhìn bác và không nói gì. 

a. Theo em, Nam có thể có các cách ứng xử như thế nào?  

b. Nếu em là Nam, em chọn các ứng xử nào? Vì sao? 

Câu 9: Em hãy chọn và sắp xếp lại những nội dung sau cho đúng với kiến thức đã 

học về pháp luật với kỉ luật:  

1. Nội quy nhà trường. 

2. Luật dân sự. 

3. Nội quy cơ quan. 

4. Luật Hôn nhân và gia đình. 

5. Đi nhẹ nói khẽ trong bệnh viện. 

6. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

7. Không quay cóp trong kiểm tra. 

8.  Luật Bản quyền. 

9. Cấm hút thuốc trong cơ quan . 

---Hết--- 

 


