TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 11
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)
Nhà nước đã xác định những phương hướng cơ bản nào để thực hiện chính sách dân số và giải quyết vấn
đề việc làm ở nước ta hiện nay? Cho ví dụ.
Câu 2 (5.0 điểm)
a. Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục đào tạo. Em hãy nêu hoạt động nhằm thực
hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc trực tiếp tham gia. Vì sao Đảng ta xác định:
Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho sự phát triển
bền vững?
b. Em hãy nêu ví dụ về những hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ta? Là học
sinh em cần phải làm gì để phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc?
Câu 3 (3.0 điểm)
a. Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
b. Khi thảo luận về mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh, các bạn lớp 11B đã
có nhiều ý kiến khác nhau:
- Bạn Thảo cho rằng: Trong điều kiện hiện nay thì kinh tế là vấn đề quan trọng nhất. Hơn nữa
chúng ta đang ở trong thời bình, vì thế chỉ nên tập trung chăm lo phát triển kinh tế, không cần
thiết phải quan tâm đến quốc phòng và an ninh.
- Bạn Hoa cho rằng: Kinh tế và quốc phòng an ninh có liên quan với nhau. Nhưng trong mối quan
hệ ấy thì chỉ thấy kinh tế có sự tác động đến quốc phòng an ninh, còn sự tác động của quốc phòng
an ninh đến kinh tế thì không thấy có biểu hiện.
- Bạn Lan cho rằng: Kinh tế và quốc phòng an ninh đều có mối liên hệ tác động qua lại với nhau
rất chặt chẽ.
Hỏi: Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao? Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của
mình đối với chính sách quốc phòng và an ninh?
-------Hết------
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Câu
Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)
Câu 1
* Phương hướng chính sách dân số:
(2.0 điểm) - Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý.
- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục.
- Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.
- Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong
và ngoài nước để làm tốt công tác dân số.
VD: Tổ chức các buổi hội thảo về sức khỏe sinh sản cho
người dân.
* Phương hướng chính sách giải quyết việc làm:
- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.
- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.
VD: Nhà nước có chính sách miễn giảm thuế, cho vay vốn
với lãi suất ưu đãi,…
Câu 2
a.
(5.0 điểm) * Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào
tạo
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
- Mở rộng qui mô giáo dục.
- Ưu tiên đầu tư cho giáo.
- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
- Xã hội hoá giáo dục.
- Phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.
* Hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và
đào tạo mà em biết hoặc trực tiếp tham gia:
- Đổi mới sách giáo khoa lớp 1.
- Đổi mới thi giấy->thi online
* Giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu vì:
- Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn,
phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.
- Là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.
b.
*Ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc ở nước ta.
Hằng năm, nước ta diễn ra rất nhiều các lễ hội khác nhau,
nhằm thể hiện nét đẹp truyền thống từ xa xưa và giữ gìn
bản sắc dân tộc. Một số lễ hội điển hình như:
- 10/3 âm lịch diễn ra ngày giỗ tổ Hùng Vương
- 20/1 âm lịch diễn ra lễ hội Đền Qủa Sơn (Nghệ An)
- Lễ hội chùa Hương đầu năm
- 8/4 âm lịch diễn ra lễ hội Thánh Gióng
* Trách nhiệm học sinh phải làm:
- Đối với đất nước: Tích cực học tập, nâng cao hiểu biết
của bản thân, có thái độ và hành vi đúng trong giữ gìn và
phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc. Phê
phán, tố cáo những hành vi phá hoại, làm ảnh hưởng đến
văn hóa của đất nước.
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Phần ví dụ, hoạt động
học sinh có thể cho
khác; chỉ cần có ý đúng
là cho điểm.

_ Đối với gia đình: Tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của gia đình. Học tập tốt, có lối sống
lành mạnh tránh xa tệ nạn xã hội.
- Đối với nhà trường: Có ý thức thực hiện tốt các quy định,
nội quy nề nếp của nhà trường, rèn luyện tác phong, ứng
xử văn hóa, chủ động tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức, …
Câu 3
a. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường
(3.0 điểm) quốc phòng và an ninh:
 Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn
dân, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
 Kết hợp quốc phòng với an ninh.
 Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.
b.
* Em đồng ý với ý kiến của bạn Lan.
Vì: Kinh tế và quốc phòng an ninh là hai lĩnh vực có mối
quan hệ mật thiết với nhau dù là trong thời chiến hay thời
bình. Kinh tế phát triển thì nhà nước mới có điều kiện đầu
tư cho việc củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng.
Ngược lại, một khi quốc phòng và an ninh được giữ vững
thì đất nước mới có đủ sức mạnh để bảo vệ cuộc sống bình
yên của nhân dân, từ đó nhân dân an tâm sản xuất làm giàu
cho đất nước.
* Trách nhiệm của học sinh:
- Chăm chỉ học tập, rèn luyện thân thể.
- Có lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.
- Tham gia cùng với nhà trường, Đoàn thanh niên giúp đỡ
thương binh, gia đình liệt sĩ.
- Giao lưu với bộ đội, công an để thắt chặt thêm tình đoàn
kết quân dân (Văn nghệ, thể thao, viết thư, tặng quà, …)
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