
STT Chuyên đề Các đơn vị kiến thức lược bỏ
Các dạng bài theo đơn vị kiến 

thức
Mức độ câu hỏi

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao

1

Bài 1 : Pháp luật và đời sống (2 câu : biết)

Bản chất của pháp luật

Khái niệm pháp luật : pháp luật là 
gì ?, Các đặc trưng cơ bản của 
pháp luật x

2 Quan hệ giữa pháp luật với kinh tếBản chất của pháp luật x

3

Quan hệ giữa pháp luật với chính trị

Mối quan hệ giữa pháp luật với 
kinh tế, chính trị, đạo đức x

4
Vai trò của pháp luật trong đời 
sống xã hội

5 Bài 2 : Thực hiện pháp luật (4 
câu : 1 hiểu, 2 vận dụng, 1 vận 
dụng cao)

Các giai đoạn thực hiện 
pháp luật 

Khái niệm, các hình thức và các 
giai đoạn thực hiện pháp luật x x x

6
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm 
pháp lí x x x

7

Bài 3 : Công dân bình đẳng 
trước pháp luật (4 câu : 2 hiểu, 
1 vận dụng, 1 vận dụng cao)

Công dân bình đẳng về quyền và 
nghĩa vụ x x x

8
Công dân bình đẳng về trách 
nhiệm pháp lí x x x

9

Trách nhiệm của nhà nước trong 
việc bảo đảm quyền bình đẳng 
của công dân trước pháp luật x x x

10

Bài 4 : Quyền bình đẳng của 
công dân trong một số lĩnh vực 
của đời sống xã hội (6 câu : 3 
biết, 3 vận dụng)

Trách nhiệm của nhà nước 
trong việc bảo đảm quyền 
bình đẳng trong hôn nhân 
và gia đình

Bình đẳng trong hôn nhân và gia 
đình x x

11

Trách nhiệm của nhà nước 
trong việc bảo đảm quyền 
bình đẳng trong hôn nhân 
và gia đình Bình đẳng trong lao động x x

12

Trách nhiệm của nhà nước 
trong việc bảo đảm quyền 
bình đẳng trong hôn nhân 
và gia đình Bình đẳng trong kinh doanh x x

13

Bài 5 : Quyền bình đẳng giữa 
các dân tộc, tôn giáo (2 câu 
biết)

Chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước về 
quyền bình đẳng giữa các 
dân tộc Bình đẳng giữa các dân tộc x

14

Chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước về 
quyền bình đẳng giữa các 
tôn giáo Bình đẳng giữa các tôn giáo x

15

Bài 6: Công dân với các quyền 
tự do cơ bản (7 câu : 3 biết, 1 
hiểu, 2 vận dụng, 1 vận dụng 
cao)

Ý nghĩa quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể của công 
dân

Quyền bất khả xâm phạm về 
thân thể của công dân x x x x



16

Bài 6: Công dân với các quyền 
tự do cơ bản (7 câu : 3 biết, 1 
hiểu, 2 vận dụng, 1 vận dụng 
cao)

Ý nghĩa quyền được pháp 
luật bảo vệ về tính mạng, 
sức khỏe, danh dự và nhân 
phẩm của công dân

Quyền được pháp luật bảo vệ về 
tính mạng, sức khỏe, danh dự và 
nhân phẩm của công dân x x x x

17

Ý nghĩa quyền bất khả xâm 
phạm về chỗ ở của công 
dân

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ 
ở của công dân x x x x

18

Ý nghĩa quyền được bảo 
đảm an toàn về bí mật thư 
tín, điện tín, điện thoại

Quyền được bảo đảm an toàn về 
bí mật thư tín, điện tín, điện thoại x x x x

19
Ý nghĩa quyền tự do ngôn 
luận Quyền tự do ngôn luận x x x x

20 Trách nhiệm của nhà nước

Trách nhiệm của nhà nước và 
công dân trong việc bảo đảm và 
thực hiện các quyền tự do cơ 
bản của công dân x x x x

21

Bài 7: Công dân với các quyền 
dân chủ (6 câu : 1 biết, 2 hiểu, 
2 vận dụng, 1 vận dụng cao)

Những trường hợp không 
được thực hiện quyền ứng 
cử

Quyền bầu cử và quyền ứng cử 
vào các cơ quan đại biểu của 
nhân dân x x x x22

Cách thức nhân dân thực 
hiện quyền lực nhà nước 
thông qua các đại biểu và 
cơ quan quyền lực nhà 
nước - cơ quan đại biểu 
nhân dân

23
Quyền tham gia quản lí nhà 
nước và xã hội x x x x

24
Quyền khiếu nại tố cáo của công 
dân x x x x

25 Trách nhiệm của nhà nước 

Trách nhiệm của nhà nước và 
công dân trong việc thực hiện 
các quyền dân chủ của công dân x x x x

26

Bài 8: Pháp luật với sự phát 
triển của công dân (6 câu : 3 
biết, 2 hiểu, 1 vận dụng)

Quyền học tập, sáng tạo và phát 
triển của công dân x x x

27
Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo 
và phát triển của công dân x x x

28

Trách nhiệm của nhà nước và 
công dân trong việc thực hiện 
các quyền dân chủ của công dân x x x

29

Bài 9 : Pháp luật với sự phát 
triển bền vững của đất nước  (3 
câu : 2 biết, 1 vận dụng)

Vai trò của pháp luật đối với 
sự phát triển bền vững của 
đất nước

Một số nội dung cơ bản của pháp 
luật về phát triển về kinh tế x x

30 Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa
Nội dung cơ bản của pháp luật 
về phát triển các lĩnh vực xã hội x x

31
Nội dung cơ bản của pháp luật 
về bảo vệ môi trường x x



32

Bài 9 : Pháp luật với sự phát 
triển bền vững của đất nước  (3 
câu : 2 biết, 1 vận dụng)

Nội dung cơ bản của pháp luật 
về quốc phòng an ninh x x


