TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………Lớp:……….Mã số: …………
Câu 1 (2.0 điểm)
a. Em hiểu như thế nào là nhân phẩm và danh dự?
b. Em hãy phân biệt tự trọng với tự ái. Sự tự ái có lợi hay có hại? Vì sao?
Câu 2 (5.0 điểm)
a. Cộng đồng là gì? Cộng đồng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của con người?
b. Thế nào là nhân nghĩa? Biểu hiện của lòng nhân nghĩa.
Em hãy nêu ý nghĩa về phẩm chất đạo đức của các câu tục ngữ sau:
- “Thương người như thể thương thân.”
- “Lá lành đùm lá rách.”
- “Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
c. Tình huống:
Để chuẩn bị cho hội trại của trường, cả lớp cùng nhau bàn bạc, tuy nhiên An lại không tham
gia. An nói, mình không hứng thú mấy việc đó, với lại An cho rằng, khi làm việc chung sẽ không
có hiệu quả và chỉ có những người năng lực yếu kém mới cần hợp tác. Vậy, trong tình huống này
em sẽ giải thích và thuyết phục An như thế nào để An tham gia hội trại của trường?
Câu 3 (3.0 điểm)
a. Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
b. Em có suy nghĩ gì về thông điệp “Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay cùng cả nước chống
dịch” .
Em hãy liên hệ bản thân về trách nhiệm của công dân đối với việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
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Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)
a. Khái niệm.
- Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được.
Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người
- Danh dự là 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.
b.
Tự trọng là:
Biết tôn trọng, bảo vệ danh dự của cá nhân.
- Biết làm chủ các nhu cầu bản thân, kiềm chế được các nhu cầu, ham
muốn không chính đáng, cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực
đạo đức tiến bộ của xã hội.
- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.
Tự ái là:
- Quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi quá mức nên có thái độ bực
tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc coi
thường.
- Người tự ái thường không muốn ai phê phán cũng như khuyên bảo
mình, dễ có thái độ bực tức
- Khi tự ái, dễ có những phản ứng thiếu sáng suốt, dễ rơi vào sai lầm.
- Tự ái có hại vì: dễ măc phải sai lầm.
a. Khái niệm, vai trò của cộng đồng.
- Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm
giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người:
- Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mọi người
có điều kiện phát triển.
- Cộng đồng giải quyết hợp lý mối quan hệ lợi ích riêng và chung,
giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ.
- Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh công đồng.
b.
- Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải.
- Biểu hiện:
+ Yêu thương, giúp đỡ nhau, nhường nhịn nhau, đùm bọc nhau.
+ Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lao động và trong cuộc sống.
+ Vị tha, bao dung, độ lượng.
+ Ghi lòng tạc dạ công lao cống hiến của các thế hệ trước.
Em hãy nêu ý nghĩa về phẩm chất đạo đức của các câu tục ngữ
sau:
“Thương người như thể thương thân.”
Khuyên chúng ta phải biết yêu thương giúp đỡ người khác như chính
bản thân của mình. Từ đó hình thành nên lòng nhân ái tình người đối
với nhân loại.
“Lá lành đùm lá rách.”
Nên yêu thương con người, đùm bọc, giúp đỡ trong hoạn nạn khó
khăn.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn:
Con người phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Tuy không cùng
một mẹ sinh ra nhưng cũng cùng chung dòng máu con Rồng cháu
Tiên, là anh em một nhà.
c.
- Đầu tiên em sẽ vận động An tham gia, sau đó giải thích với An:
- Hợp tác là cùng chung sức, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong
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một công việc nào đó vì mục đích chung.
- Khi làm một công việc chung, muốn thành công cần phải sự cố gắng
của các thành viên chứ không phải đơn thuần là một vài người. Vì

0.25

Lưu ý khi chấm

vậy hợp tác để làm sẽ có hiệu quả tốt hơn.
- Ai cũng cần phải hợp tác để làm việc, chỉ là tùy thuộc vào công việc
để sự hợp tác đó nhiều hay ít mà thôi. Tuy nhiên, xét đến cùng, sự
hợp tác sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn và hiệu quả công việc tốt
hơn.
- Hợp tác trong công việc giúp mỗi người học hỏi được nhiều điều
hay từ những người khác. Vậy nên hòa nhập để nhận được sự giúp đỡ
cũng như học hỏi nhiều hơn từ mọi người.
- Chính vì vậy em sẽ thuyết phục bạn An tham gia hội trại trường.
Câu 3
3.0

a. Khái niệm.
-Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng
đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc.
- Truyền thống yêu nước của dân tộc ta là một truyền thống đạo đức
cao quý và thiêng liêng, là sức mạnh nội sinh giúp đất nước ta, dân
tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng thiên tai khắc
nghiệt và giặc ngoại xâm.
“Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay cùng cả nước chống dịch”
Công cuộc chống dịch Covid -19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần
sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm
chung của cả dân tộc Việt Nam.
Công cuộc này cũng không đòi hỏi hay bắt buộc người dân phải làm
quá nhiều việc mà thực tế chỉ là bằng những việc làm giản đơn thôi.
Như việc không ra đường khi không thật cần thiết; hoãn lại thú vui
hàng ngày như tắm biển, dạo bộ, tập gym, chăm sóc sức khỏe, làm
đẹp ; nhắc nhở lẫn nhau thực hiện các việc phòng hộ cá nhân, hỗ trợ
cho nhau để cùng vượt qua những tháng ngày khó khăn này …
Chúng ta làm những việc này, trước hết là vì bản thân mỗi người
nhưng cũng chính là việc làm thể hiện trách nhiệm công dân đối với
cộng đồng, trách nhiệm đối với đất nước.
c.
Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc :
- Xác định mục đích, chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động.
- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống.
- Thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
- Có nhưng việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương.
- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi làm tổn hại lợi ích quốc
gia, dân tộc.
Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc:
- Trung thành với Tổ quốc, với chế độ XHCN.
- Tích cực học tập, rèn luyện thể chất.
- Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự.
- Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ an ninh địa phương.
- Vận động mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
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