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Bài 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

- Nêu được thế nào là lòng yêu nước, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và các 

biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước Việt Nam. 

- Trình bày được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là học sinh đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. NỘI DUNG BÀI HỌC 

Học sinh ghi nội dung bài học vào trong vở theo trình tự sau: 

1. Lòng yêu nước. 

a. Lòng yêu nước là gì ? 

b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam 

2. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc. 

3. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. 

3. BÀI TẬP 

Bài tập 1 

Hãy chọn đáp án trả lời đúng nhất.       

1. Nguồn gốc của dân tộc Việt Nam được chỉ ra trong truyện nào sau đây ? 

A. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. 

B. Sự tích trầu cau. 

C. Bánh chưng, bánh giầy. 

D. Lạc Long Quân và Âu Cơ. 

2. Tinh thần kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông cha ta được thể hiện 

trong câu chuyện nào sau đây ? 

A. Tiên Dung và Chử Đồng Tử. 

B. Thánh Gióng. 

C. Trọng Thuỷ, Mị Châu. 

D. Mai An Tiêm. 

3. Câu chuyện nào sau đây nhắc nhở chúng ta phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác để 

bảo vệ đất nước trước những âm mưu đen tối của kẻ thù? 

A. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. 

B. Lạc Long Quân và Âu Cơ. 

C. Trọng Thuỷ, Mị Châu. 

D. Tiên Dung và Chử Đồng Tử. 

4. Người Việt Nam chúng ta thường sử dụng khái niệm nào sau đây để chỉ những người 

cùng một giống nòi, một dân tộc, một tổ quốc với mình? 

A. Đồng loại. B. Đồng chủng. C. Đồng chí. D. Đồng bào. 

5. Thế kỉ XIII, cha ông ta đã bao nhiêu lần đánh thắng quân xâm lược Mông – Nguyên ? 

A. Một lần. B. Hai lần. C. Ba lần. D. Bốn lần. 



                                                 

6. Bác Hồ đã nói với các chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong: “Các Vua Hùng đã có công 

dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” ở đâu và vào thời gian nào? 

A. Đền Hùng, ngày 19–9–1954. 

B. Hà Nội, ngày 19–12–1946. 

C. Đền Hùng, ngày 19–9–1946. 

D. Hà Nội, ngày 2–9–1945. 

Bài tập 2 

Hãy nối mỗi thông tin ở cột I với một thông tin tương ứng ở cột II sao cho phù hợp.  

I II 

1. Hai Bà Trưng 
A. khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Lương, lập ra nước Vạn 

Xuân. 

2. Bà Triệu B. đánh tan quân xâm lược Nam Hán tại sông Bạch Đằng năm 938. 

3. Lí Bí 
C. có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên lần 

thứ 2 và thứ 3. 

4. Mai Thúc Loan 
D. có công chỉ huy quân dân ta đánh tan quân xâm lược nhà Tống năm 

1077. 

5. Ngô Quyền 
E. đánh tan quân xâm lược Xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút và đánh tan 

quân xâm lược Mãn Thanh. 

6. Lí Thường Kiệt G. lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. 

7. Trần Hưng Đạo H. khởi nghĩa chống quân Hán xâm lược. 

8. Lê Lợi I. khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường. 

9. Quang Trung K. đánh tan quân xâm lược nhà Tuỳ. 

 L. khởi nghĩa chống lại quân xâm lược Đông Ngô (thời Tam Quốc). 

 

Bài tập 3 

Hãy chọn đáp án trả lời đúng nhất.       

1. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh quá trình dựng nước phải đi đôi với  

A. phát triển đất nước. 

B. giữ nước. 

C. mở rộng lãnh thổ. 

D. phát triển kinh tế. 

2. Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện 

A. khi Tổ quốc thực sự lâm nguy.  

B. khi Tổ quốc bị xâm lăng. 

C. khi nổ ra chiến tranh. 

D. cả trong thời bình và thời chiến. 

3. Theo quy định của Hiến pháp 1992, tội nào là nặng nhất ? 

A. Buôn bán ma tuý. 

B. Giết người. 

C. Cướp giật. 

D. Phản bội Tổ quốc. 

4. Công dân nam, nữ trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự phải 

A. đăng kí nghĩa vụ quân sự. C. tham gia huấn luyện quân sự. 



                                                 

B. nhập ngũ. D. phục vụ trong quân đội. 

5. Công dân nam giới ở độ tuổi nào phải đăng kí nghĩa vụ quân sự? 

A. Từ đủ 16 tuổi đến hết 30 tuổi. 

B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 

C. Từ đủ 17 tuổi đến hết 50 tuổi. 

D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi. 

   6. Trường hợp nào sau đây chưa được đăng kí nghĩa vụ quân sự? 

A. Học sinh, sinh viên đang đi học. 

B. Nam, nữ giới đã kết hôn. 

C. Công dân đã có việc làm ổn định. 

D. Người đang chịu hình phạt tù. 

7. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta, công dân nam đủ bao nhiêu tuổi thì được gọi nhập 

ngũ? 

A. Đủ 17 tuổi. B. Đủ 18 tuổi. C. Đủ 19 tuổi. D. Đủ 20 tuổi 

 

----------------------HẾT------------------------ 

 

 

 




