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Câu 1. ( 2.0 điểm )
Thế nào là lòng yêu nước? Nêu những biểu hiện của lòng yêu nước?
Câu 2. ( 2.0 điểm )
Em hiểu thế nào là cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?
Câu 3. ( 3.0 điểm )
Trình bày phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở
nước ta hiện nay? Để góp phần thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm,
thanh niên – Học sinh cần phải làm gì?
Câu 4. ( 6.0 điểm )
Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? Trình bày nội dung
bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo
đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
Câu 5. ( 4.0 điểm )
Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền sáng tạo và phát triển
của công dân? Trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền
sáng tạo và phát triển.
Câu 6. ( 3.0 điểm )Bài tập tình huống
Quang vừa tốt nghiệp THPT em rất muốn được học lên nhưng do hoàn
cảnh gia đình khó khăn, em phải kiếm việc làm để giúp bố mẹ nuôi hai em còn
đang độ tuổi học phổ thông. Quang rất buồn vì cho rằng: mình không còn cơ hội
học tập nữa.
Hỏi:
1. Em có đồng ý với suy nghĩ của Quang không? Vì sao?
2. Nếu ở trong hoàn cảnh đó em sẽ làm gì?
---------------------------Hết---------------------------

Thí sinh không sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
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H−íng dÉn chÊm m«n GDCD

C©u 1. (2.0 ®iÓm): Häc sinh cÇn tr×nh bµy ®−îc c¸c ý c¬ b¶n sau
- Kh¸i niÖm: Lßng yªu n−íc lµ t×nh yªu quª h−¬ng, ®Êt n−íc vµ tinh thÇn s½n
sµng ®em hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh phôc vô lîi Ých cña Tæ quèc. ( 0,5 ®iÓm )
- BiÓu hiÖn cña lßng yªu n−íc:
(1,5 ®iÓm )
+ T×nh c¶m g¾n bã víi quª h−¬ng, ®Êt n−íc.
+ T×nh th−¬ng yªu ®èi víi ®ång bµo, gièng nßi, d©n téc.
+ Lßng tù hµo d©n téc chÝnh ®¸ng.
+ §oµn kÕt, kiªn c−êng, bÊt khuÊt chèng giÆc ngo¹i x©m.
+ CÇn cï vµ s¸ng t¹o trong lao ®éng.
C©u 2. (2,0 ®iÓm ): Häc sinh cÇn tr×nh bµy ®−îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n sau:
- Kh¸i niÖm: C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, ®Êu tranh gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ
trong s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa nh»m dµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thu
®−îc nhiÒu lîi nhuËn.
( 1,0 ®iÓm )
- Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh:
Sù tån t¹i nhiÒu chñ së h÷u víi t− c¸ch lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp, tù
do s¶n xuÊt, kinh doanh; cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ lîi Ých kh¸c nhau ®· trë thµnh
nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh trong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng hãa.
( 1,0 ®iÓm )
C©u 3. ( 3.0 ®iÓm): Häc sinh cÇn tr×nh bµy ®−îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
*Ph−¬ng h−íng c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n−íc ta hiÖn nay:
- Thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ dÞch vô...
(0.5 ®iÓm)
- KhuyÕn khÝch lµm giµu theo ph¸p luËt, tù do hµnh nghÒ
(0.5 ®iÓm)
- §Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng
(0.5 ®iÓm)
- Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn
(0.5 ®iÓm)
*§Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm, thanh niªn - häc
sinh cÇn ph¶i:
(1.0 ®iÓm)
- HiÓu râ vµ chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ PL vÒ lao ®éng
- Tuyªn truyÒn, vËn ®éng ng−êi th©n trong gia ®×nh vµ nh÷ng ng−êi xung quanh
cïng chÊp hµnh, ®ång thêi ®Êu tranh chèng nh÷ng hµnh vi vi ph¹m chÝnh s¸ch
gi¶i quyÕt viÖc lµm
- Cã ý chÝ v−¬n lªn n¾m b¾t KH, KT tiªn tiÕn, ®Þnh h−íng nghÒ nghiÖp ®óng ®¾n
®Ó tÝch cùc, chñ ®éng t×m viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho b¶n th©n vµ gia ®×nh, gãp
phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n−íc.
C©u 4. (6.0 ®iÓm): Häc sinh cÇn tr×nh bµy ®−îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- B×nh ®¼ng trong h«n nh©n vµ gia ®×nh ®−îc hiÓu lµ b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô vµ
quyÒn gi÷a vî, chång vµ gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh trªn c¬ së nguyªn t¾c
d©n chñ, c«ng b»ng, t«n träng lÉn nhau, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö trong c¸c mèi
quan hÖ ë ph¹m vi gia ®×nh vµ x· héi.
( 1,0 ®iÓm)

- B×nh ®¼ng gi÷a vî vµ chång: ®−îc thÓ hiÖn trong quan hÖ nh©n th©n vµ quan hÖ
tµi s¶n
+ Trong quan hÖ nh©n th©n: Vî chång cã quyÒn vµ nghÜa vô b×nh ®¼ng ngang
nhau trong việc lùa chän n¬i c− tró; t«n träng vµ gi÷ g×n danh dù, nh©n phÈm, uy
tÝn cña nhau; T«n träng quyÒn tù do tÝn ng−ìng, t«n gi¸o cña nhau; gióp ®ì, t¹o
®iÒu kiÖn cho nhau ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt.
(0,5 ®iÓm)
+ Trong quan hÖ tµi s¶n: Vî, chång cã quyÒn vµ nghÜa vô ngang nhau trong së
h÷u tµi s¶n chung, thÓ hiÖn ë c¸c quyÒn chiÕm h÷u, sö dông vµ ®Þnh ®o¹t.
(0,5 ®iÓm)
- B×nh ®¼ng gi÷a cha mÑ vµ con
+ Cha mÑ ph¶i th−¬ng yªu, nu«i d−ìng, ch¨m sãc, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp
ph¸p cña con; t«n träng ý kiÕn cña con; ch¨m lo viÖc häc tËp vµ ph¸t triÓn lµnh
m¹nh cña con c¶ vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc.
( 0,5 ®iÓm)
+ Cha mÑ kh«ng ®−îc ph©n biÖt ®ối xö gi÷a c¸c con, ng−îc ®·i, hµnh h¹, xóc
ph¹m con; kh«ng ®−îc l¹m dông søc lao ®éng cña con ch−a thµnh niªn; kh«ng
xói giôc, Ðp buéc con lµm nh÷ng viÖc tr¸i ph¸p luËt, tr¸i ®¹o ®øc x· héi.
(0,25 ®iÓm)
+ C¸c con cã bæn phËn yªu quý, kÝnh träng, ch¨m sãc nu«i d−ìng cha mÑ,
kh«ng ®−îc cã hµnh vi ng−îc ®·i hµnh h¹, xóc ph¹m cha mÑ. ( 0,25 ®iÓm)
- Bình đẳng giữa ông bà và cháu: Được thể hiện qua nghĩa vụ và quyền giữa
ông bà nội, ông bà ngoại và các cháu. Đó là mối quan hệ hai chiều: nghĩa vụ và
quyền của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu và bổn phận của cháu đối với
ông bà nội, ngoại.
( 1,0 điểm )
- Bình đẳng giữa anh, chị, em: Anh, chị, em có bổn phận thương yêu , chăm sóc
giúp đỡ nhau; có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường
hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục con.
( 1,0 điểm )
- Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n−íc:
+ Cã chÝnh s¸ch,biÖn ph¸p t¹o ®iªï kiÖn ®Ó c¸c c«ng d©n nam, n÷ x¸c lËp h«n
nh©n tù nguyÖn, tiÕn bé vµ gia ®×nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña m×nh.
( 0,5 điểm )
+Xö lý kÞp thêi, nghiªm minh mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ h«n nh©n vµ
gia ®×nh.
(0,5 điểm)
C©u 5. ( 4,0 ®iÓm): Học sinh trình bày được các ý cơ bản sau:
a. Quyền sáng tạo của công dân:
Khái niệm:
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu
khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến,
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật,
khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực
của đời sống xã hội
(1,0 điểm)
Nội dung:
Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khám phá
khoa học; các tác phẩm báo chí; các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu
hàng hoá và tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo trong hoạt động khoa học,
công nghệ
(0,5 ®iÓm)

b. Quyền được phát triển của công dân
Khái niệm:
Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội
và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo
đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập; nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí,
tham gia các ho¹t động văn hoá, được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ;
được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng
(1,0 điểm)
Nội dung:
Công dân có quyền được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát
triển toàn diện, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước đồng thời được
khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng
(0,5 ®iÓm)
d. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện các quyền sáng tạo và phát
triển:
- Có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong nghiên
cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần
cần thiết cho xã hội
(0,5 điểm)
- Có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập là cho mình,
cho gia đình và cho đất nước để trở thành người có ích trong cuộc sống.
(0,5 điểm)
Câu 6. ( 3,0 điểm): Học sinh giải quyết được tình huống và nêu các ý cơ bản
sau:
- Không đồng ý với suy nghĩ của Quang.
( 0,5 điểm)
Vì Pháp luật nước ta quy ®Þnh : Công dân có quyền học suốt đời. Công dân có
thể thực hiện quyền học tập bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình
trường lớp khác nhau.
( 1,0 điểm)
- Nếu là Quang em sẽ:
+ Tích cực lao động để kiếm sống và giúp đỡ gia đình. Khi gia đình bớt khó
khăn em sẽ tiÕp tôc dự thi và theo học ở một trường nào đó phù hợp với bản
thân vµ ®iÒu kiÖn gia ®×nh
( 1,0 ®iÓm )
+Cã thÓ em vừa lao động vừa theo học một trường dạy nghề hoặc trung cấp, cao
( 0,5 ®iÓm )
đẳng…
……………………………………….

