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A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

CHỦ ĐỀ: ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC 

1. Đạo đức và vai trò của đạo đức 

-Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi 

của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội. 

-Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình, xã hội 

2. Nghĩavụ: 

a. Nghĩa vụ là gì? 
Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu,lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội. Trong trường 

hợp cần thiết cá nhân phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân. 

Nghĩa vụ đạo đức Nghĩa vụ pháp lý 

1. Không ngừng học tập để nâng cao 

trình độ văn hóa. 

1. Bảo vệ tổ quốc. 

2. Con cháu có nghĩa vụ yêu thương, 

kính trọng, chăm sóc ông bà, cha mẹ. 

2. Công dân phải có nghĩa vụ quân sự và tham gia xây 

dựng quốc phòng toàn dân. 

3. Vợ chồng phải chung thủy với nhau. 3. Tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công 

cộng. 

4. Quan tâm đến những người xung 

quanh, đấu tranh chống lại cái ác, bảo vệ 

cái thiện. 

4. Tuân theo Hiến pháp , pháp luật, tham gia bảo vệ an 

ninh quốc gia. 

5. Tôn trọng nhân phảm và danh dự 

người khác. 

5. Đóng thuế và lao động công ích theo quy định của nhà 

nước. 

3. Lương tâm 

a. Lương tâm là gì? 
-Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với 

người khác và xã hội 

- Lương tâm tồn tại ở hai dạng đó là:lương tâm thanh thản và lương tâm 

cắn rứt, lương tâm dù ở trạng thái nào cũng có ý nghĩa đối với cá nhân. 

- Điểm khác nhau giữa người có lương tâm và người vô lương tâm 

Người có lương tâm Người vô lương tâm 

- Luôn tự xem xét, đánh giá thái độ, hành vi của bản thân 

trong mối quan hệ với những người xung quanh, với xã hội. 

- Luôn tự điều chỉnh thái độ, hành vi của bản thân cho 

phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội. 

- Không tự xem xét, đánh giá 

thái độ, hành vi của bản thân. 

- Hành động mà không quan 

tâm đến các chuẩn mực đạo đức của 

xã hội. 

b. Làm thế nào để trở thành người có lương tâm? 
-Thường xuyên rèn luyện đạo đức theo quan niệm tiến bộ… 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụcủa bản thân một cách tự nguyện… 

- Bồi dưỡng những tình cảm trong sáng đẹp đẽ giữa người với người… 

3. Nhân phẩm và danh dự 

a. Nhân phẩm là gì? 
Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trịlàm 

người của mỗicon người. 

Vd: chết vinh còn hơn sống nhục. 

Đói cho sạch rách cho thơm. 

Giấy rách phải giữ lấy lề. 

Khác nhau 



 

 

Người có nhân phẩm Người thiếu nhân phẩm 

- Luôn có ý thức quan tâm, giữ gìn nhân 

phẩm của mình. 

- Luôn tôn trọng các chuẩn mực, quy tắc 

đạo đức tiến bộ. 

- Là người có lương tâm. 

- Có nhu cầu vật chất và tinh thần lành 

mạnh. 

- Luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức 

đối với cộng đồng và những người xung quanh. 

- Được xã hội và những người xung quanh 

tôn trọng, đánh giá cao. 

 

- Coi thường, sẵn sang đánh đổi nhân phẩm 

của mình để đạt được một mục đích thấp hèn nào 

đó. 

- Vì lợi ích của bản thân có thể chà đạp các 

chuẩn mực, quy tắc đạo đức tiến bộ. 

- Là người vô tâm. 

- Có những nhu cầu vật chất và tinh thần 

thiếu lành mạnh. 

- Né tránh hoặc không thực hiện tốt các nghĩa 

vụ đạo đức đối với cộng đồng và những người xung 

quanh. 

- Bị xã hội và những người xung quanh đánh 

giá thấp, coi thường, lên án. 

b. Danh dự 
- Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo 

đức của người đó. 

Vd: ăn một miếng tiếng một đời. 

4.Hạnh phúc 

a.Hạnh phúc là gì? 

-Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các 

nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần. 

b.Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội 
-Hạnh phúc từng cá nhân là cơ sở của hạnh phúc xã hội 

-Xã hội hạnh phúc thì cá nhân có điều kiện phấn đấu 

-Khi cá nhân phấn đấu cho hạnh phúc của mình thì phải có nghĩa vụ đối với người khác và xã hội. 

-Trong xã hội chúng ta hiện nay, hạnh phúc xã hội là cuộc sống hạnh phúc của tất cả mọi người 

-Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội luôn gắn bó với nhau 

-Hạnh phúc xã hội không thể có được nếu mỗi người chỉ biết thu vén cho hạnh phúc của riêng mình.=> Khi 

cá nhân phấn đấu cho hạnh phúc của mình, phải biết thực hiện nghĩa vụ đối với người khác, với xã hội. 

 

Bài 12: CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

1.Tìnhyêu 

a. Tình yêu là gì? 
Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều 

mặt,có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình. 

b. Thế nào là một tình yêu chân chính? 
-Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng,lành mạnh,phù hợpvớiquan 

điểm đạo đức, tiến bộ xã hội 

-Biểuhiện: 

+Chân thật,quyến luyến,cuốn hút,gắn bó. 

+Sự quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi 

+Sự chân thành, tin cậy và tôn trọng từ hai phía 

+Lòng vị tha thông cảm. 

c.Một số điều cần tránh trong tình yêu nam nữ thanh niên. 
-Yêu đương quá sớm, nhầm lẫn tình bạn với tình yêu 

-Yêu một lúc nhiều người, hoặc vụ lợi trong tình yêu. 

-Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. 

2.Hôn nhân 

a.Hôn nhân là gì? 
-Hôn nhân là mối quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. 

b.Chế độ hôn nhân ở nước tahiện nay 
Thứ nhất: Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ 



 

 

Thứ hai: Hôn nhân mộtvợ, một chồng,vợ chồng bình đẳng 

-Hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính là hôn nhân một vợ một chồng, tình yêu là không thể chia sẻ được.  

-Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là nguyên tắc cơ bản trong gia đình mới. Sự bình đẳng không phải là sự 

cào bằng,chia đôi… 

3.Gia đình,chức năngcủa giađình,các mối quan hệ gia đình và trách 

nhiệm của các thành viên. 

a. Gia đình là gì? 
Gia đình là một cộng đồng chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn 

nhânvà quan hệ huyết thống. 

b.Chức năng của giađình: 
-Chức năng duy trì nòi giống 

-Chức năng kinh tế 

-Chức năng tổ chức đời sống gia đình 

-Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái 

 

Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 

1. Cộng đồng và vai trò củacộng đồng đối với cuộc sống của con người. 

a.Cộng đồng là gì? 
Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh 

hoạt xã hội. 

b.Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. 
-Chăm lo cuộc sống của cá nhân 

-Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển 

-Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi 

và nghĩa vụ. 

-Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. 

2.Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 

a. Nhân nghĩa 
-Nhân nghĩa là lòng thương người và sự đối xử với người theo lẽ phải, là tình cảm,thái độ, việc làm đúng đắn, 

phù hợp với đạo lí của dân tộc Việt Nam. 

-Biểu hiện nhân nghĩa: 

+Nhân ái thương yêu giúp đỡ nhau 

+Nhường nhịn đùm bọc nhau, 

+Vị tha bao dung độ lượng 

-Ý nghĩa nhân nghĩa: 

+Giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp 

+Con người thêm yêu cuộc sống,có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. 

+Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 

-Rèn luyện lòng nhân nghĩa: 

+Kính trọng,biết ơn hiếu thảo với ông bà cha mẹ 

+Quan tâm giúp đỡ mọi người 

+Cảm thông,bao dung, độ lượng vị tha 

+Tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa. 

Một số câu ca dao tục ngữ nói về nhân nghĩa: 

+ Môi hở răng lạnh 

+ Máu chảy ruột mềm 

+ Nhường cơm sẻ áo 

+ Bầu ơi thương lấy bí cùng, 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

+ Thương người như thể thương thân. 

+ Lá lành đùm lá rách. 

+ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. 

b.Hòa nhập 



 

 

-Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người, không gây mâu thuẫn,bất hòa với người 

khác,có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng. 

-Rèn luyện sống hòa nhập: 

+Tôn trọng, đoàn kết,quan tâm, gần gũi, vui vẻ,cởi mở,chan hòa với thầy cô giáovà mọi người xung quanh. 

+Không xa lánh, bè phái, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết  với người khác 

         -Ý nghĩa : 

Sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có thêm nhiều niềm vui và sức mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc 

sống. 

* Học sinh cần phải : 

- Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với bạn bè, thầy, cô giáo và những người 

xung quanh. 

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, do nhà trường, địa phương tổ chức. Đồng thời vận 

động mọi người cùng tham gia. 

c.Hợp tác 
-Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục 

đích chung. 

-Nguyên tắc:Dựa trên cơ sở tự nguyện,bìnhđẳng các bên cùng có lợivà 

Không làm phương hại đến lợi ích của những người khác. 

* Các loại hợp tác: 

- Hợp tác song phương, hợp tác đa phương. 

- Hợp tác trên từng lĩnh vực hoặc toàn diện. 

- Hợp tác giữa các cá nhân, các nhóm, các cộng đồng, dân tộc, quốc gia. 

Lấy ví dụ: 

- Hợp tác song phương: 

Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – Nhật Bản... 

- Hợp tác đa phương: 

Việt Nam – ASEAN, Hợp tác chống khủng bố của Mỹ với các nước đồng minh và NATO.. 

Quá trình hơp tác diễn ra trên từng lĩnh vực hoặc trên nhiều lĩnh vực, hợp tác kinh tế, hợp tác kinh tế với quốc 

phóng an ninh, bảo vệ môi trường... 

* Học sinh cần phải: 

- Cùng nhau bàn bạc, phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể. 

- Nghiêm túc thực hiện. 

- Phối hợp nhịp nhàng, chia sẽ, đóng góp sáng kiến cho nhau. 

- Cùng nhau tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm 

Bài 14: CÔNG DÂNVỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

1.Lòng yêu nước 

b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam 
-Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn của 

hàng loạt các giá trị truyền thống khác. 

-Biểu hiện: 

+Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước 

+Tình yêu thương đối với đồng bào, nòi giống, dân tộc 

+Lòng tự hào dân tộc chính đáng 

+Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm 

+Cần cù và sáng tạo trong lao động. 

2.Trách nhiệm xây dựng tổ quốc 
-Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động 

-Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, sống trong sáng, lành mạnh, tránh các tệ nạn xã hội. 

-Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương của đất nước. 

-Tích cực tham gia bằng việc góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả 

năng. 

-Biết phê phán,đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. 

3.Trách nhiệmbảo vệ tổ quốc 



 

 

-Trung thành với tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. 

-Tích cực học tập,rèn luyện thân thể , giữ gìn vệ sinh,bảo vệ sức khỏe. 

-Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm 

nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 

-Tích cực tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng ở địa phương, các 

hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

-Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 

BÀI 15: CÔNG DÂN VỚI  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI 

1.Ô  nhiễm môi trường 

- Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con 

người có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên 

- Trách nhiệm của công dân: 

+ Giữ gìn trật tự, vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng 

+ Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 

+ Có thái độ phê phán và tham gia ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường 

+ Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động thực vật. Không tham gia mua bán động vật quý hiếm 

+ không đốt phá rừng, không khai thác bừa bãi 

2. Bùng nổ dân số 

- Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt 

của đời sống xã hội 

- Trách nhiệm của công dân 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

+ Tham gia tuyên truyền vận động gia đình, mọi người thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình, chính sách dân 

số, kế hoạch hóa gia đình 

+ Có cuộc sống lành mạnh, không kết hôn sinh con ở tuổi vị thành niên, không quan hệ tình dục trước hôn nhân 

3. Dịch bệnh 

-Những đại dịch toàn cầu: HIV, Covid-19, dịch tả, Bại liệt, Lao, Dịch hạch, Dịch đậu mùa, Dịch sốt rét… 

- Trách nhiệm của công dân:  Rèn luyện thân thể, tập thể dục, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Có lối sống lành 

mạnh, tránh tệ nạn xã hội. Không có hành vi gây hại cho cá nhân, cộng đồng. Tích cực tham gia tuyên truyền để 

phòng tránh dịch bệnh hiểm nghèo, phòng chống ma túy, mại dâm. Tăng cường hiểu biết và nhận  thức đầy đủ 

về cách phòng tránh các dịch bệnh 

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

 ĐỀ 1 

Câu 1: Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì được gọi là người 

A. có lòng tự trọng.  

B. có tính tự lập.  

C. có tính tự chủ. 

D. có tính tự ti. 

Câu 2: Cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu 

chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần được gọi là gì? 

A. Khoan khoái.  

B. Thanh thản.  

C. Hạnh phúc. 

D. Tự mãn. 

Câu 3: Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội, thì cá nhân cảm 

thấy hài lòng, thỏa mãn với chính mình. Đó là trạng thái 

A. thoải mái của lương tâm.  

B. nhẹ nhỏm của lương tâm.  

C. thanh thản của lương tâm. 

D. vui sướng của lương tâm. 

Câu 4: Sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức 

của người đó được gọi là gì? 



 

 

A. Danh hiệu.  

B. Uy tín.  

C. Nhân phẩm. 

D. Danh dự. 

Câu 5: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây nói đến phạm trù nghĩa vụ? 

A. Đói cho sạch rách cho thơm.  

B. Có an cư mới lập nghiệp.  

C. Nhường cơm sẻ áo. 

D. Xây lúa thì thôi bế em. 

Câu 6: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về phạm trù hạnh phúc? 

A. Đói miếng hơn tiếng đời.  

B. Giấy rách phải giữ lấy lề.  

C. Ngọc nát còn hơn ngói lành. 

D. Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. 

Câu 7:  Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về phạm trù lương tâm? 

A. Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.  

B. Ngọc nát còn hơn ngói lành.  

C. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. 

D. Trong ấm ngoài êm. 

Câu 8: Quan điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất về phạm trù nghĩa vụ của con người? 

A. Góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của người lớn. 

B. Góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của những người làm việc tại các cơ quan nhà nước. 

C. Xây dựng xã hội là nghĩa vụ của tất cả mọi người. 

D. Xây dựng xã hội là nghĩa vụ của học sinh. 

Câu 9: Trên đường đi học về, em gặp một em bé đi lạc đứng khóc bên đường. Trong tình huống đó em sẽ chọn 

cách ứng xử nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức? 

A. Làm ngơ như không thấy.   

B. Nói người khác giúp đỡ.  

C. Có suy nghĩ: không phải việc của mình. 

D. Hỏi thăm và tìm cách giúp đỡ em bé. 

Câu 10: Trong giờ kiểm tra môn toán, An loay hoay không biết cách giải. Nam thấy vậy liền đưa bài kiểm tra 

cho An chép. An từ chối và nói rằng: mình sẽ tự tìm ra cách giải và không chép bài của bạn.Theo em  An là 

người thế nào? 

A. Tự ái.  

B. Tự kiêu.  

C. Có lòng tự trọng. 

D. Tự ti. 

Câu 11: Sự kiện quan trọng nào dưới đây đánh dấu cuộc sống hôn nhân? 

A. Làm lễ cưới.  

B. Lễ đính hôn.  

C. Làm giấy kết hôn. 

D. Nhận lời cầu hôn. 

Câu 12: Chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với những nội dung cơ bản nào? 

A. Tự nguyện giữa nam và nữ; hôn nhân một vợ một chồng. 

B. Tự nguyện và tiến bộ; vợ chồng bình đẳng. 

C. Hôn nhân một vợ một chồng; vợ chồng bình đẳng. 

D. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ và hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, độ tuổi kết hôn giữa nam và nữ là bao nhiêu? 

A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.  

B. Nam nữ phải trên 18 tuổi.  

C. Nam từ 22 tuổi, nữ từ 20 tuổi. 

D. Nam nữ phải trên 20 tuổi. 



 

 

Câu 14: Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau thì phải làm gì? 

A. Không phải đăng ký kết hôn.  

B. Phải đăng ký kết hôn.  

C. Tổ chức đám cưới lại. 

D. Được sự đồng ý của các con. 

Câu 15: Hình tượng nào sau đây thường được dùng để chỉ những người vợ khắc khỏi đợi chờ những người 

chồng đi biển mãi không về, vì họ đã nằm lại giữa biển khơi? 

A. Hòn Chồng.  

B. Hòn Đất.  

C. Hòn Vọng Phu. 

D. Hòn Phụ Tử. 

Câu 16: Tình nghĩa gắn bó giữa vợ chồng, anh em được nhắc tới trong truyện nào sau đây? 

A. Mai An Tiêm.  

B. Trọng Thủy, Mị Châu.   

C. Sự tích trầu cau. 

            D.  Lạc Long Quân và Âu Cơ. 

Câu 17: Lòng thương người và đối xử với người khác theo lẽ phải là biểu hiện của 

A. nhân ái. 

B. khoan dung. 

C. tình nghĩa. 

D. nhân nghĩa.    

Câu 18: Giải quyết hợp lí mối quan hệ giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ sẽ góp phần thúc 

đẩy cộng đồng 

A. phát triển lành mạnh. 

B. phát triển ổn định. 

C. phát triển nhanh chóng. 

D. phát triển liên tục. 

Câu 19: Để sống và phát triển lành mạnh trong cộng đồng thì những chuẩn mực đạo đức nào sau đây là quan 

trọng nhất đối với mỗi công dân? 

A. Tự tin, tư chủ, tự lập. 

B. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. 

C. Tích cực, tự giác, chủ động. 

D. Trung thực, giản dị, khiêm tốn.   

Câu 20: Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người, không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác, có ý 

thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của lối sống nào sau đây? 

A. Sống hòa nhập. 

B. Sống vì người khác. 

C. Sống có ích. 

D. Sống lành mạnh. 

Câu 21: Người sống không hòa nhập với cộng đồng sẽ có một sống như thế nào? 

A. Nghèo khổ, vất vả. 

B. Đơn độc, buồn tẻ. 

C. Độc thân, bất hạnh. 

D. Đau khổ, phiền muộn. 

Câu 22: Con người sống trong cộng đồng, cần phải biết làm gì cho phù hợp trong những trường hợp dưới đây? 

A. Kết bè cánh với nhau. 

B. Theo một phe phái nào đó. 

C. Hợp tác với nhau. 

D. Tạo dựng cho mình 1 lợi ích nhóm. 

Câu 23: Để sống hòa nhập với cộng đồng, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp? 

A. Không thích người khác làm phiền đến mình. 

B. Giấu không cho người khác biết nhược điểm của mình. 



 

 

C. Coi thường người dốt hơn mình, ghen ghét người giỏi hơn mình. 

D. Luôn biết cảm thông và gần gũi với mọi người xung quanh. 

Câu 24: Không cố chấp và đối xử khoan hồng với những người có lỗi lầm nhưng biết hối cải là biểu hiện của 

lối sống nào dưới đây? 

A. Nhân nghĩa. 

B. Hòa đồng. 

C. Hòa nhập. 

D. Hợp tác. 

Câu 25: Trường hợp nào sau đây không phù hợp với lối sống hòa nhập của cộng đồng cần phải bị phê phán? 

           A. Bạn B luôn chân thành lắng nghe sự góp ý của người khác. 

B. Bạn A hay nói xấu người khác. 

C. Thường xuyên quan tâm và tham gia các hoạt động của lớp. 

D. Thường xuyên giúp đỡ những  người có hoàn cảnh khó khăn. 

Câu 26 : Trường hợp nào dưới đây không phải là biểu hiện của hợp tác? 

A. Ông A và ông B phối hợp với nhau rút tiền của nhà Nhà nước làm của riêng. 

B. Hùng đã phối hợp với các bạn trong lớp giúp đỡ những bạn có học lực yếu. 

C. Tập thể lớp 10A bàn phân công nhiệm vụ để chuẩn bị cho hội trại 26/3. 

D. Phân công  nhiệm vụ cụ thể cho từng người để hoàn thành bài tập nhóm. 

Câu 27: Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ cho lợi ích Tổ 

quốc được gọi là gì? 

A. Nghĩa vụ với Tổ quốc. 

B. Lòng yêu nước. 

C. Trách nhiệm đối với bản thân. 

D. Chủ nghĩa yêu nước.. 

Câu 28: Tinh thần kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông cha ta được thể hiện qua câu chuyện 

nào dưới đây? 

A. Tiên Dung và Chử Đồng Tử. 

B. Thánh Gióng. 

C. Trọng Thủy, Mị Châu. 

 

ĐỂ 2 

Câu 1: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình cảm 

A. bình dị và gần gũi. 

B. thân thương nhất. 

C. bao la, rộng lớn. 

D. bình thường nhất. 

Câu 2: Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội, thì cá nhân cảm 

thấy hài lòng, thỏa mãn với chính mình. Đó là trạng thái 

A. thoải mái của lương tâm.  

B. nhẹ nhỏm của lương tâm.  

C. thanh thản của lương tâm. 

D. vui sướng của lương tâm. 

Câu 3: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây nói đến phạm trù nghĩa vụ? 

A. Đói cho sạch rách cho thơm.  

B. Có an cư mới lập nghiệp.  

C. Nhường cơm sẻ áo. 

D. Xây lúa thì thôi bế em. 

Câu 4: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về phạm trù hạnh phúc? 

A. Đói miếng hơn tiếng đời.  

B. Giấy rách phải giữ lấy lề.  

C. Ngọc nát còn hơn ngói lành. 



 

 

D. Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. 

Câu 5:  Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về phạm trù lương tâm? 

A. Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.  

B. Ngọc nát còn hơn ngói lành.  

C. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. 

D. Trong ấm ngoài êm. 

Câu 6: Cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu 

chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần được gọi là gì? 

A. Khoan khoái.  

B. Thanh thản.  

C. Hạnh phúc. 

D. Tự mãn. 

Câu 7: Quan điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất về phạm trù nghĩa vụ của con người? 

A. Góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của người lớn. 

B. Góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của người làm việc tại cơ quan nhà nước. 

C. Xây dựng xã hội là nghĩa vụ của tất cả mọi người. 

D. Xây dựng xã hội là nghĩa vụ của học sinh. 

Câu 8: Sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức 

của người đó được gọi là gì? 

A. Danh hiệu.  

B. Uy tín.  

C. Nhân phẩm. 

D. Danh dự. 

Câu 9: Chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với những nội dung cơ bản nào? 

A. Tự nguyện giữa nam và nữ; hôn nhân một vợ một chồng. 

B. Tự nguyện và tiến bộ; vợ chồng bình đẳng. 

C. Hôn nhân một vợ một chồng; vợ chồng bình đẳng. 

D. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ và hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, độ tuổi kết hôn giữa nam và nữ là bao nhiêu? 

A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.  

B. Nam nữ phải trên 18 tuổi.  

C. Nam từ 22 tuổi, nữ từ 20 tuổi. 

D. Nam nữ phải trên 20 tuổi. 

Câu 11: Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau thì phải làm gì? 

A. Không phải đăng ký kết hôn.  

B. Phải đăng ký kết hôn.  

C. Tổ chức đám cưới lại. 

D. Được sự đồng ý của các con. 

Câu 12: Hình tượng nào sau đây thường được dùng để chỉ những người vợ khắc khỏi đợi chờ những người 

chồng đi biển mãi không về, vì họ đã nằm lại giữa biển khơi? 

A. Hòn Chồng.  

B. Hòn Đất.  

C. Hòn Vọng Phu. 

D. Hòn Phụ Tử. 

Câu 13: Tình nghĩa gắn bó giữa vợ chồng, anh em được nhắc tới trong truyện nào sau đây? 

A. Mai An Tiêm.  

B. Trọng Thủy, Mị Châu.   

C. Sự tích trầu cau. 

D.  Lạc Long Quân và Âu Cơ. 



 

 

Câu 14: Lòng thương người và đối xử với người khác theo lẽ phải là biểu hiện của 

A. nhân ái. 

B. khoan dung. 

C. tình nghĩa. 

D. nhân nghĩa.    

Câu 15: Giải quyết hợp lí mối quan hệ giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ sẽ góp phần thúc 

đẩy cộng đồng 

A. phát triển lành mạnh. 

B. phát triển ổn định. 

C. phát triển nhanh chóng. 

D. phát triển liên tục. 

Câu 16: Để sống và phát triển lành mạnh trong cộng đồng thì những chuẩn mực đạo đức nào sau đây là quan 

trọng nhất đối với mỗi công dân? 

A. Tự tin, tư chủ, tự lập. 

B. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. 

C. Tích cực, tự giác, chủ động. 

D. Trung thực, giản dị, khiêm tốn.   

Câu 17: Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người, không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác, có ý 

thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của lối sống nào sau đây? 

A. Sống hòa nhập. 

B. Sống vì người khác. 

C. Sống có ích. 

D. Sống lành mạnh. 

Câu 18: Người sống không hòa nhập với cộng đồng sẽ có một sống như thế nào? 

A. Nghèo khổ, vất vả. 

B. Đơn độc, buồn tẻ. 

C. Độc thân, bất hạnh. 

D. Đau khổ, phiền muộn. 

Câu 19: Con người sống trong cộng đồng, cần phải biết làm gì cho phù hợp trong những trường hợp dưới đây? 

A. Kết bè cánh với nhau. 

B. Theo một phe phái nào đó. 

C. Hợp tác với nhau. 

D. Tạo dựng cho mình 1 lợi ích nhóm. 

Câu 20: Để sống hòa nhập với cộng đồng, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp? 

A. Không thích người khác làm phiền đến mình. 

B. Giấu không cho người khác biết nhược điểm của mình. 

C. Coi thường người dốt hơn mình, ghen ghét người giỏi hơn mình. 

D. Luôn biết cảm thông và gần gũi với mọi người xung quanh. 

Câu 21: Không cố chấp và đối xử khoan hồng với những người có lỗi lầm nhưng biết hối cải là biểu hiện của 

lối sống nào dưới đây? 

A. Nhân nghĩa. 

B. Hòa đồng. 

C. Hòa nhập. 

D. Hợp tác. 

Câu 22: Trường hợp nào sau đây không phù hợp với lối sống hòa nhập của cộng đồng cần phải bị phê phán? 

A. Bạn B luôn chân thành lắng nghe sự góp ý của người khác. 

B. Bạn A hay nói xấu người khác. 

C. Thường xuyên quan tâm và tham gia các hoạt động của lớp. 

D. Thường xuyên giúp đỡ những  người có hoàn cảnh khó khăn. 

Câu 23: Trường hợp nào dưới đây không phải là biểu hiện của hợp tác? 



 

 

A. Ông A và ông B phối hợp với nhau rút tiền của nhà Nhà nước làm của riêng. 

B. Hùng đã phối hợp với các bạn trong lớp giúp đỡ những bạn có học lực yếu. 

C. Tập thể lớp 10A bàn phân công nhiệm vụ để chuẩn bị cho hội trại 26/3. 

D. Phân công  nhiệm vụ cụ thể cho từng người để hoàn thành bài tập nhóm. 

Câu 24: Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ cho lợi ích Tổ 

quốc được gọi là gì? 

A. Nghĩa vụ với Tổ quốc. 

B. Lòng yêu nước. 

C. Trách nhiệm đối với bản thân. 

D. Chủ nghĩa yêu nước. 

Câu 25: Tinh thần kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông cha ta được thể hiện qua câu chuyện 

nào dưới đây? 

A. Tiên Dung và Chử Đồng Tử. 

B. Thánh Gióng. 

C. Trọng Thủy, Mị Châu. 

D. Mai An Tiêm. 

Câu 26: Câu chuyện nào sau đây nhắc nhở chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ đất nước 

trước những âm mưu đen tối của kẻ thù? 

A. Sơn Tinh, Thủy Tinh. 

B. Lạc Long Quân và Âu Cơ. 

C. Tiên Dung và Chử Đồng Tử. 

D. Trọng Thủy, Mị Châu. 

Câu 27: Người Việt Nam chúng ta thường sử dụng khái niệm nào sau đây để chỉ những người cùng một giống 

nòi, một dân tộc, một Tổ quốc với mình? 

A. Đồng loai. 

B. Đồng bào. 

C. Đồng chí. 

D. Đồng môn. 

Câu 28: Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện khi nào? 

A. Khi Tổ quốc thật sự lâm nguy. 

B. Khi Tổ quốc bị xâm lăng. 

C. Khi nổ ra chiến tranh. 

D. Cả trong thời bình và thời chiến. 

 

MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN THAM KHẢO 

Câu 1. Hải và Thành gặp và làm quen với Hương. Thấy Hương xinh xắn lại ngây thơ, Hải và Thành liền nảy 

sinh ý định trêu đùa. Hai người thách nhau nếu ai tán đổ được Hương thì người kia sẽ mất một chầu bia để đãi 

người thắng cuộc. Em đánh giá như thế nào về cuộc thách đố của Hải và Thành ?  

Câu 2. Anh Minh và chị Hằng yêu nhau và quyết định kết hôn. Do ông ngoại của anh Minh và ông nội của chi 

Hằng là anh em ruột nên khi biết anh Minh và chị Hằng yêu nhau, cả hai bên gia đình đã phản đối một cách 

quyết liệt với lí do là Minh và Hằng có quan hệ gần gũi về huyết thống nên không thể kết hôn. Theo em, anh 

Minh và chị Hằng có thể kết hôn với nhau được hay không ? Tại sao ? 

Câu 3. Cô giáo yêu cầu lớp trưởng chia lớp thành 8 nhóm và giao cho mỗi nhóm nghiên cứu một chủ đề để 

chuẩn bị cho bài học tiếp theo. Khi bạn lớp trưởng vừa thông báo danh sách các nhóm xong thì bạn Hoa đứng 

dậy xin được chuyển sang nhóm khác với lí do là mình không hợp với một số bạn trong nhóm. 

– Theo em, bạn Hoa có nên hành động như vậy hay không ? Em đánh giá như thế nào về hành động của bạn 

Hoa ? 

– Trong cuộc sống, để hoà nhập và hợp tác được với mọi người xung quanh thì trước hết chúng ta cần phải có 

kĩ năng gì ? 

Câu 4. Nhóm học tập của Hoa được cô giáo phân công làm một thí nghiệm và tuần sau sẽ báo cáo kết quả trước 

lớp. Khi họp để phân công nhiệm vụ cho các bạn trong nhóm, bạn nào cũng muốn dành cho mình những công 



 

 

đoạn nhẹ nhàng nhất và tốn ít thời gian, kinh phí nhất. Theo em, nhóm của bạn Hoa có thể hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao hay không ? Tại sao ? 

Câu 5. Bố mẹ Hoa là người nước ngoài, đến công tác và định cư ở Việt Nam. Hoa được sinh ra và lớn lên ở Việt 

Nam. Theo em, bạn Hoa có thể nhận Việt Nam là quê hương thứ hai của mình hay không ? Tại sao ? 

 


