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I/ NỘI DUNG 

1/ Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

2/ Bài 8: Năng động, sang tạo. 

3/ Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. 

II/ CÂU HỎI ÔN TẬP 

1/ Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể tên các truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc? Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc? 

2/ Thế nào là năng động, sáng tạo? Là học sinh em cần phải làm gì để rèn luyện 

tính năng động, sáng tạo? 

3/ Năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của con người trong mọi thời đại. 

Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

4/ Thế nào là làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả? Tìm 5 biểu hiện thể 

hiện làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả và 5 biểu hiện trái với làm việc 

có năng suất, chất lượng hiệu quả. 

5/ Ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.Em cần làm gì để 

làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả? 

6/ Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu 

làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả 

thì hậu quả sẽ ra sao? 

III/ BÀI TẬP 

1/ Trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất. 

2/ Xử lý tình huống thực tiễn liên quan đến nội dung các bài học. 

3/ Liên hệ thực tế, rút ra bài học cho bản thân. 

 

   

   

 

 

 

 
 

 

 



 

 


