SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
BỘ MÔN: GDCD - KHỐI LỚP: 12
TUẦN: 1, 2, 3, 4 - HK1 (từ 6/9/2021 đến 3/10/2021)
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
-

Sách giáo khoa GDCD 12 – Ôn luyện trắc nghiệm K12

-

Bài tập tình huống SGK GDCD K12

II. Kiến thức cần ghi nhớ:
BÀI 1: Pháp

luật và đời sống.

HS: Nêu được khái niệm, đặc trưng, bản chất, vai trò của pháp luật; mối quan hệ giữa
pháp luật và đạo đức.
III. BÀI TẬP:

1/ Tự luận:
A/ Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật? Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ
đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có phải à văn bản quy phạm pháp luật không?
B/ Em hãy sưu tầm 3 – 5 câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được nhà
nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích mối quan hệ giữa
pháp luật với đạo đức.
2/ Trắc nghiệm:
BÀI 1. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Câu 1. Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bắt buộc đối với mọi cá
nhân, tổ chức, là thể hiện
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính hiệu lực rộng rãi.
C. Tính phổ biến.
D. Tính hiệu lực khả thi.
Câu 2. Pháp luật được xây dựng, ban hành và bảo đảm thực hiện bởi tổ chức nào sau
đây?
A. Chính phủ.
B. Quốc hội.
C. Nhà nước.
D. Đảng cầm quyền.
Câu 3. Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện
bằng quyền lực nhà nước là
A. Đạo đức.
B. Pháp luật.
C. Chủ trương.

D. Văn bản.
Câu 4. Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật
A. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
B. bắt nguồn từ chỉ đạo của nhà nước.
C. luôn tồn tại trong mọi xã hội.
D. phản ánh bản chất của giai cấp cầm quyền.
Câu 5. “ Pháp luật bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo” là
thể hiện một trong những đặc trương nào dưới đây?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính nhân dân.
D. Tính nghiêm túc.
Câu 6. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là nhà nước ban hành pháp
luật và
A. tổ chức thực hiện pháp luật.
B. xây dựng chủ trương, chính sách.
C. xây dựng kế hoạch pháp triển đất nước.
D. tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Câu 7. Văn bản quy phạm pháp luật nào có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta?
A. Quyết định.
B Nghị quyết.
C. Hiến pháp
D. Pháp lệnh.
Câu 8. Quản lí xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của
A. những người cần được giáo dục, giúp đở.
B. mỗi cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền.
C. một số đối tượng cụ thể trong xã hội.
D. từng người dân và toàn xã hội.
Câu 9. Quyền của công dân được xác lập thông qua
A. báo, đài các cơ quan truyền thống
B. Các hoạt đông trong đời sống xã hội
C. Các quy định trong các luật và văn bản dưới luật
D. Các cơ quan đoàn thể như Tòa án, Viện kiểm sát.
Câu 10. Pháp luật là phương tiện để công dân
A. thực hiện quyền của mình.
B. thực hiện mong muốn của mình.
C. đạt được lợi ích của mình.
D. làm việc có hiệu quả
Câu 11. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ
A. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
B. bảo vệ mọi quyền lợi của mình.
C. quyền tự do tuyệt đối của mình.
D. mọi nhu cầu trong cuộc sống của mình.

Câu 12. Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội
dung văn bản do cơ quan cấp trên ban hành là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của
pháp luật?
A. Tính xác định cụ thể về mặt nội dung.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Trình tự kế hoạch của hệ thống pháp luật.
D. Trình tự khoa học của pháp luật.
Câu 13. Để quản lí xã hội, nhà nước cần sử dụng phương tiện quan trọng nhất là
phương tiện nào dưới đây?
A. Tuyên truyền.
B. Giáo dục.
C. Thuyết phục.
D. Pháp luật.
Câu 14: Pháp luật mang tính quyền lực vì
A. pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thưc hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà
nước
B. pháp luật luật do nhà nước ban hành và bắt buộc đối với mọi cá nhân và tổ chức, ai cũng
phải xử sự theo pháp luật.
C. các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền
mà nhà nước là đại diện
D. pháp luật do nhà nước ban hành và các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy định
Câu 15. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai
cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
A. Bản chất giai cấp.
B. Bản chất xã hội.
C. Bản chất nhân dân.
D. Bản chất dân tộc.
Câu 16. Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự
phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
A. Bản chất xã hội.
B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất tự nhiên.
D. Bản chất khoa học.
Câu 17. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức thể
hiện mối quan hệ nào dưới đây?
A. Quan hệ pháp luật với đạo đức.
B. Quan hệ pháp luật với chính trị.
C. Quan hệ đạo đức với xã hội.
D. Quan hệ chính trị với đạo đức.
Câu 18. “ Luật Giao thông đường bộ quy định mọi người tham gia giao thông phải
dừng lại khi đèn đỏ” là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính thống nhất.
Câu 19. Học xong trung học phổ thông, chị M không học tiếp đại học. Trên cơ sở Luật
Doanh nghiệp, chị đã làm thủ tục và được cấp giấy phép mở cửa hàng kinh doanh thực
phẩm. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây đối với công
dân?
A. Là phương tiện để công dân thực hiện quyền của mình.
B. Là công cụ hữu hiệu cho người sản xuất kinh doanh.
C. Là công cụ chủ yếu của công dân trong kinh doanh.
D. Là phương tiện để công dân đưa ra yêu cầu đối với nhà nước.
Câu 20. Ông K kinh doanh có hiệu quả nhưng kê khai doanh số thiếu trung thực để
giảm bớt tiền thuế phải nộp, làm thất thu lớn cho nhà nước. Trên cơ sở pháp luật, Toàn
án đã xử phạt ông K và nhà nước đã thu được số tiền thuế phải nộp từ ông K. Trong
trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò
A. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
B. Là phương tiện để nhà nước thu thuế của người vi phạm.
C. Là công cụ phát triển kinh tế - xã hội.
D. Là công cụ để Tòa án xử phạt người vi phạm.
IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:
HS: xem trước các câu hỏi TN và làm bài tập trong SGK
GV: Giao câu hỏi TN – yêu cầu HS làm bài
V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
1/ Trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D

x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2/ Tự Luận:

A/ Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật? Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ đoàn
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có phải à văn bản quy phạm pháp luật không?
Đáp án:
A/ - Các đặc trưng của pháp luật:
 Tính quy phạm phổ biến
 Tính quyền lực, bắt buộc chung
 Tính chặt chẽ về mặt hình thức
Nội quy nhà trường, Điều lệ đoàn thanh niên cộng sản HCM không phải là văn bản quy phạm
pháp luật.
Bởi vì: - VBPL là loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó có các
quy tắc xử sự chung, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, trong mọi lĩnh vực.
-

Nội quy nhà trường do ban giám hiệu ban hành có giá trị bắt buộc thực hiện đối với
học sinh, giáo viên thuộc phạm vi nhà trường.

B/ Em hãy sưu tầm 3 – 5 câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được nhà nước ghi
nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích mối quan hệ giữa pháp luật
với đạo đức.
Đáp án: “ Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp ”
“ Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần ”
“ Pháp bất vị thân ”

HẾT

