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I/ NỘI DUNG 

1/ Bài 3: Tôn trọng người khác 

2/ Bài 5: Pháp luật và kỉ luật 

3/ Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. 

4/ Bài 21: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

II/ CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: a.Thế nào là tôn trọng người khác? Vì sao cần tôn trọng người khác? 

b. Tìm 4 câu ca dao ( tục ngữ hoặc danh ngôn ) nói về phẩm chất tôn trọng người 

khác? 

Câu 2: a. Nêu 4 biểu hiện tôn trọng người khác, 4 biểu hiện không tôn trọng người 

khác.  

b. Em sẽ rèn luyện như thế nào để trở thành người tôn trọng người khác? 

Câu 3: a.Phân biệt 2 khái niệm Pháp luật, kỉ luật. Vì sao chúng ta cần tuân theo pháp 

luật và tôn trọng kỉ luật? 

 b. Nêu 4 hành vi vi phạm pháp luật; 4 hành vi vi phạm kỉ luật. Những hành vi này 

để lại hậu quả gì? 

Câu 4: Nêu đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam?  

Câu 5: Em có đồng ý với các ý kiến sau không? Giải thích rõ lí do. 

a. Có ý kiến cho rằng “ Pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự 

giác. Còn đối với những người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết.” 

b. Có người cho rằng “ Pháp luật và kỉ luật làm mất đi quyền tự do của con người. 

Xã hội văn minh, con người không cần đến pháp luật, kỉ luật.” 

c. Bạn A cho rằng “ Học sinh lớp 8 còn nhỏ, chưa đủ tuổi công dân nên chỉ cần tôn 

trọng kỉ luật, chưa cần biết đến pháp luật.” 

Câu 6: a. Em hiểu cộng đồng dân cư là gì? Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở 

cộng đồng dân cư? 

b. Em hãy giới thiệu một việc làm mà em cho là thiết thực và ý nghĩa để góp phần 

xây dựng nếp sống văn hóa nơi em ở. 

III/ BÀI TẬP 

1/ Trắc nghiệm: lựa chọn đáp án đúng. 

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

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

 

 

 

 


