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THỰC HÀNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC

Câu 1: Em hãy cho biết Việt Nam có những di sản nào được UNESCO công nhận
là di sản văn hóa thế giới?
Câu 2: Bến Nhà Rồng là di tích lịch sử vì nó đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng
nào của đất nước ?
Câu 3: Em đồng ý với ý kiến nào sao đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không
đồng ý:
(1) Việc nhà là việc của mẹ và con gái
(2) Trong gia đình nhất thiết phải có con trai
(3) Không cần có sự phân công chặt chẽ công việc trong gia đình
(4) Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc
(5) Con cái có thể tham gia bàn bạc các công việc gia đình
(6)Trong gia đình, mỗi người chỉ cần hoàn thành công việc của mình
(7) Trẻ em không thể tham gia xây dựng gia đình văn hoá.
Câu 4: Cho HS trao đổi về một số thực trạng gia đình ngày nay ở địa phương.
+ Nêu biểu hiện trái với gia đình văn hóa? Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên.
+ Vì sao con cái hư hỏng là nỗi bất hạnh lớn của gia đình?
+ Cha mẹ li hôn hoặc chỉ lo làm ăn không quan tâm đến con cái sẽ dẫn đến điều
gì?
Câu 5: Theo em những câu sau đây, câu nào đúng?
a) Ủy ban nhân dân xã, phường do nhân dân trực tiếp bầu ra.
b) Ủy ban nhân dân xã, phường do Hội đồng nhân dân bầu ra.
c) Hội đồng nhân dân xã phường do nhân dân trực tiếp bầu ra.
d) Hội đồng nhân dân xã phường và Ủy ban nhân dân xã, phường đều do nhân dân
trực tiếp bầu ra.
Câu 6: Em Lan đã đến tuổi đi học, nhưng chưa có giấy khai sinh vì bố mẹ em lấy
nhau mà chưa đăng kí kết hôn. Có người bảo: “Cứ đến Ủy ban nhân dân xã xin
giấy khai sinh là được”. Có người lại bảo: “Không được, phải có giấy đăng kí kết
hôn của bố mẹ Lan rồi mới xin được giấy khai sinh”.
Em thấy phải giải quyết thế nào cho đúng pháp luật? Các thủ tục trên phải làm ở
đâu?

