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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 7. 

I) LÝ THUYẾT 

  Học 4 bài: - Tự Trọng. 

                    - Yêu Thương Con Người. 

                    - Khoan Dung. 

                    - Tự Tin. 

   Lý thuyết sẽ cho 1 câu ca dao hoặc tục ngữ từ đó học sinh xác định câu tục ngữ - ca dao 

đó nằm trong bài học nào. Sau đó tùy câu hỏi của đề mà học sinh nêu khái niệm hoặc ý 

nghĩa hoặc biểu hiện hay rèn luyện theo từng đề mục mà đề hỏi. 

Lưu ý: Học sinh đọc đề thật kĩ xem đề hỏi gì rồi hãy trả lời. Tránh bị làm lạc đề. 

 

II) BÀI TẬP 

Dạng 1: Tình huống 

  Nếu có câu hỏi nhận xét hành vi. 

     Luôn trả lời 2 ý. 

      Ý 1: Hành vi đó là đúng hay sai. 

      Ý 2: Tại sao? (Dù hành vi đó đúng hay sai cũng đều phải giải thích lý do tại sao) 

Dạng 2: Tán thành hay không tán thành việc làm nào sau đây? Vì sao? 

1) Luôn tôn trọng cá tính, sở thích và thói quen của người khác. 

2) Chế giễu người tàn tật. 

3) Tự giác hoàn thành công việc mà không để ai nhắc nhở. 

4) Luôn cho rằng ý kiến của bản thân mình là đúng nhất. Còn người khác luôn luôn sai. 

5) Nhường ghế cho người già trên xe bus. 

6) Thấy người khác làm rớt tiền vội lượm lên bỏ vào túi áo. 

7) Bỏ qua sai trái của bạn khi bạn biết nhận lỗi của bản thân. 

8) Biết câu trả lời nhưng không bao giờ dám giơ tay vì sợ bị bạn bè cười nếu mình nói 

sai. 

9) Thấy bạn bị té thì la lớn và cười thật to. 

10) Trả lại tiền cho bạn khi tháng trước đã hỏi mượn bạn. 

11) Phương xé tập bạn vì bạn vô tình quẹt mực vào tập Phương. 

12) Dù làm sai hay đúng thì Nhân vẫn xung phong lên bảng làm bài tập. 

Dạng 3: Tự luận 
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Câu 1 

 a) Theo em, trái ngược với sự tự tin là gì? 

 b) Em hãy cho 1 tấm gương mà nhờ có sự tự tin từ đó đã đạt được kết quả tốt. Có thể từ 

bản thân em hoặc 1 ai đó mà em tình cờ đọc qua hoặc biết được. 

Câu 2: 

  a) Theo em, trái ngược với yêu thương con người là gì? 

  b) Em hãy cho 1 tấm gương nói về lòng yêu thương con người. Có thể từ bản thân em 

hoặc 1 ai đó mà em tình cờ đọc qua hoặc biết được. 

Câu 3:  

  a) Theo em, trái ngược với khoan dung là gì? 

  b) Em hãy cho 1 tấm gương nói về lòng khoan dung. Có thể từ bản thân em hoặc 1 ai đó 

mà em tình cờ đọc qua hoặc biết được. 

 


