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Câu 1. Hon nhân là gI? Trinh bay ch d hon nhân cüa nithc ta hin nay. (2 dim)
Câu 2. Cong dng là gI? Nêu vai trô cüa cong dng déi vôi cuc song cüa con ngthi
trongxàhi. (1,5 dim)
Câu 3. K ten các hInh thüc hqp tác? Hay ni ct A và ct B d hoàn thânh dáp an chmnh
xác nht. (1,5 dim)
CtA

Can

CÔtB

1. ASEAN

a. T chrc y t th giâi

2. WHO

b. Qu5' nhi dng lien hçip quc

3. VNICEF

c. Hiêp hOi các ni.ró'c Dông Nam A

4. FAO

d. To chüc hcip tác Châu a Thai BInh Duo'ng

5. APEC

e. T chüc 1ucng thirc và nông nghip th giài.

4. The nào là lông yêu rnthc? Em nghi gi ye truyn th 6 ng yêu rnthc cüa dan tc Vit

Nam ta? (1,5 dim)
Cãu 5. Tü ki dy cüa Bác: "Các Vua Hung dã Co cong drng nucc, Bác cháu ta phái
cüng nhau giü lAy nixOc". Theo em, chüng ta c.n phái lam gi d báo v To quc? (1,5
dim)
Câu 6. VI sao ô nhim mOi tnthng, büng n dan s& cãc djch bnh him nghèo,... là
nhmg vAn d cAp thi& cüa nhân

Ho ten HS:

loai

hiên nay? (2 dim)
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A DAO TAO TP HO CHI MINH
NANG KHIEU TDTT H.BC

PAP AN CHINH THUC

PAP AN, HUONG DAN CHAM VA THANG DIEM
M TRA HKH MON GDCD - 1(110110, NAM HQC 2020 - 2021
Ni dung
- Hon nhân là quan h gita vçi và chng sau khi dà k& hon.
- Ché d hon nhân cüa nuâc ta hin nay:
Thz nhât: Hon nhân tir nguyen và tiên b
+ Dra trên tInh yêu chân chInh.
+ Ca nhân dirçc tii do kêt hon theo lut djnh.
+ Bão dam ye mat pháp ii.
+ Dam bao quyen ttr do ii hon.
Thz hai: Hon nhân môt vq, mOt chong, vçi chông bInh dang
+ Hon nhân dra trên tInh yeu chân chmnh là hon nhân mt vçi mt chong,
tinh yeu là không the chia sé dixqc.
+ Vçi chong có nghTa vi và quyôn han ngang nhau trong mçi mt d?ii
song gia dInh.
- Cong dng là toàn th nhftng ngu1i cüng song, có nhtng diem giông
nhau gàn bó thành mOt khôi trong sinh hoat xã hi.
- Vai trô cüa cong dông dOi vri cuôc song cüa con ngui:
+ Chäm lo cuc sOng cUa cá nhân.
+ Dam báo cho moi nguth có diêu kin phát trien.
+ Giãi quyêt hçip môi quan h giüa cái chung và cái riêng, gifla quyên
lciivànghiavii.
+ Ca nhân phát triên trong cong dong và tao nên si.c manh cho cong
dông.
- HInh thirc: Song phtwng, da phuong, toàn din trng lThh vrc.
1-c;2-a;3—b;4-e;5-d
- Lông yêu nix6c là tlnh yeu quê hucmg, d& nithc và tinh thin sn sang
demhêt khá nàng cüa mInh phic vi lçri Ich ci:ja to quôc.
- Biêu hin cña truyên thông yêu nixàc:
+ TInh cam gAn bó vài quê hucmg, dat rnthc.
. ,.
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+ Tinh yeu thtwng doi voi dong bao, no! giong, dan t9c.
+ Lông tr hào dan tc chInh dáng.
+ Doàn két, kiên cu&ng bat khuât chong gic ngoai xâm.
+ Cn cü và sang tao trong lao dng.
- Trung thành vài to quôc, vâi chê dO xâ hi chü nghia.
- TIch crc hc tip, rèn luyn than the, giü gin v sinh, bão v sirc khOe.
- Tham gia däng kI nghia vi quân sir khi den tuôi, san sang len ththng lam
nghTavibãovêtoquoc.
- TIch circ tham gia các boat dng an ninh quôc phông dja phiwng, các
hoat dng den oii dáp nghia.
- Vn dng ban be, ngi than thi,rc hin tot nghia vii bão v to quôc.
- 0 nhim môi tnthng, bang n dan s các d4ch bnh hiêm nghèo,... là
nhng van e cap thit cUa nhân loai hin nay. Vi day là nhng van dê
da và dang din ra mOt cách ph bien trên toàn the giài (mang tinh toàn
cau) và hu qua cña nhng van de nay là rat lan, rat nghiêrn tr9ng, ãnh
hng trirc tiêp den sinh boat, dai sOng, sr ton tai, phát triên, sr sOng
con cüa con ngtrai và sinh 4t trôn Trái dat.

Dim

2 diem

1,5 dim

1 5 diem

1,5 diem

1,5diêm

2 dim
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Cãu 1. Dan chü là gI? (1,0 dim)
Câu 2. Nêu bàn chat cüa nn dan chü xã hi chü nghia. (1,0 dim)
Câu 3. Trinh bay nOi dung dan chü trong 1mb virc kinh t và chInh trj. (2,0 dim)
Câu 4. Nhà rnthc ta dã có nhirng m1ic tiêu nào d thuc hin chinh sách dan so? (1,0 dim)
Câu 5. Em hay giãi thIch và nêu len thai do cüa mInh dôi vói quan nim "Tr9ng nam
khinh nü". (1,0 diem)
Câu 6. Trinh bay miic tiêu cüa nuâc ta trong chInh sách giãi quyt vic 1am. (1 ,0 dim)
Câu 7. Trmnh bay muc tiëu trong chInh sách tài nguyen và bão v môi truàng cüa nrnc ta
hin nay. Lay vi di ye 2 hánh vi gay ô nhiêm môi tnthng rn.thc, (1,0 diem)
Câu 8. Em suy nghi nhu th nào v trách nhim cüa rnInh doi vai các chInh sách giáo
d1ic va dào tao, khoa hçc và cong ngh, van hóa? (2,0 diem)
...Hêt...
Ho ten HS:

S báo danh:

Lop:
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DAP AN CHINH THUC

AP AN, H1J(YNG DAN CHAM VA THANG DIEM
TRA LIKII MON GDCD — KHOI 11, NAM HQC 2020 — 2021

Ni dung
- Dan chü là quyn lc thuc v nhân dan, là quyn lam chU cUa nhân dan trong
các linh vrc dâi song xâ hi cüa dAt nuic; dan chU là mt hinh thirc nhà nuâc
gàn vth giai cap thông tn do do dan chü luôn mang bàn chat giai cap.
- Mang bàn chat iai Ca? cong nhân.
- CO Ca sâ kinh tê là che d cong hu ye tu lieu san xuAt.
- Lay h tu tu&ng Mac - Lenin và tu tuâng dao d(rc Ho Chi Minh lam nên tang
tinh than cña xà hôi.
- Là nên dan chü cüa nhãn dan lao dng.
- Gän lien vài pháp lut, ki luat, ki cirong.
- Dan chü trong 1inh vcc kinh tê
+ Xây dung nn kinh të nhiêu thành phân.
+ Quyên tir do kinh doanh buôn ban.
+ Quyên sir ding nhttng tu lieu san xuât chung cüa xa hi.
- Nç$i dung co ban cta dan chz trong linh vyc chinh tri
+ Quyen üng cU, bâu cr vào các cc quan quyên l%rc nhà rnrâc.
+ Quyn tham gia quán ii nhà nuàc và xA hOi.
+ Quyên hen nghj, biu quyêt vâi Ca quan nhà nuâc.
+ Q,uyên duçic thông tin, tir do ngôn lun, tir do báo CIII.
- Tiêp
ti1ic giám tôc d gia tang dan s6.
- On djnh quy mô, cc cAu vàphân bô dan sO hçip 11.
- Nâng cao chat hrçing dan so nhAm phát huy nguôn nhân 1irc cho dat nuOt.
- Tr9ng nam khinh nit
+ Nghia den: Yêu qu' con trai, ghet bO con gái.
+ Nghia bong: Chi nên sinh con trai, không nén sinh con gái.
+ Không dông ' vi no ia sai lam, con nào cüng dáng qu nhir nhau.
+ Hu qua: gay mat can bang gii tinh
- Tap trung sirc giâi quyt vic lam a thành thj và nông thôn.
- Phát triên nguôn nhân hrc.
- M rng thj trtthng lao dng.
- Giãm ti l that nghip.
- Tang ti 1 ngui lao dung qua dào t?o
Mic ti&i:
- Sit d%lng hçip l' tài nguyen.
- Báo ton da d?ng sinh hçc.
- Titng btràc nâng cao chat hrcmg môi tnr&ng.
VI di
- Tin tu&ng và chAp hành ding chit tnlang, chInh sách cita Dãng và Nhà nuó'c
ye giáo dic và dào tao, khoa h9c và congngh, van hóa.
- Thuâng xuyen nâng cao trInh d hQc van, coi tr9ng vic tiêp thu tinh hoa van
hOa nhân loai.
.
,
.
.
- Ra suc frau doi pham chat dao duc, chiem lmh hen thuc khoa hçc ki thuat
hin dai dê thrc hien uac ma lam cho dat nuóc ngàycãng giàu manh.
- Co quan h tot dp vai mi ngu&i xung quanh, biêt phê phán nh&ng thói hir
tt xâu trong xâ hi.
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1 dim

2 diem

1 diem

1 diem

1 diem

1 diem

2 diem

