SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
BỘ MÔN: GDCD - KHỐI LỚP: 10
TUẦN: 3,4/HK1 (từ 20/9/2021 đến 03/10/2021)

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I.
Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Gợi ý:
- Link SGK file PDF:
https://drive.google.com/file/d/1dP82O8z1ltuaXBTS3aPE41pklvfuBMAO/view?usp=sharin
g
- Hoặc SGK.
LỚP:………………STT:…………HỌ VÀ TÊN:……………………………………………

BÀI 3: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT
NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM: (Các em theo sát nội dụng SGK GDCD 10, Bài 3 từ
trang 19 đến trang 23)
1. Thế giới vật chất luôn vận động: (trang 19/SGK)
a. Thế nào là vận động? (Ghi nhớ khái niệm)
Vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới
tự nhiên và đời sống xã hội.
b. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất: (trang 20/SGK)
-

Không có sự vật hiện tượng nào không vận động

-

Mỗi sự vật, hiện tượng đều thể hiện sự tồn tại của mình bằng một hình thức vận động đặc
trưng

>>> do đó vận động là tính vốn có, là phương thức tồn tại của SVHT.
Ví dụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất: (trang 20/SGK)
Ghi nhớ 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thế giới vật chất luôn phát triển: (trang 21/SGK)
a. Thế nào là phát triển? (Ghi nhớ khái niệm)
Phát triển là sự vận động theo chiều hướng tiến lên của sự vật, hiện tượng. Cái mới ra
đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.
b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất (trang 22/SGK)
Cái mới ra đời không đơn giản. Quá trình đó rất quanh co, phức tạp thậm chí bị thất bại
tạm thời. Song, khuynh hướng tất yếu là cái mới sẽ thay thế cái cũ ở một trình độ cao hơn.
Ví dụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thái độ đúng đắn đối với cái mới:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI TẬP CỦNG CỐ:
CÁC EM LÀM BT 4, 5 SGK TRANG 23.
Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!

