
 SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI 

 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020- 2021 

MÔN: CÔNG DÂN - LỚP 10 

  

 Cả năm:  35 tuần-  35 Tiết 

 Học kỳ I: 18 tuần- 18 tiết 

 Học kỳ II: 17 tuần-17 tiết 

 

HỌC KÌ I 

TUẦN TIÊT BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1 1 

Bài 1: Thế giới quan và phương 

pháp luận biện chứng 

Mục 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng – sự thống nhất hữu cơ giữa 

thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (hướng dẫn Hs 

tự học) 

- Câu hỏi: 1, 2 : Không yêu cầu HS trả lời. 
2 2 

3 3 

Chủ đề:  

Sự vận động và phát triển của 

thế giới vật chất.  

(Tích hợp các bài : 3, 4, 5, 6 

thành một chủ đề ; thực hiện 

trong 7 tiết) 

 

Bài 3: Mục 1c: Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất: 

Hướng dẫn HS tự học 

Bài 4: Mục 1 : thế nào là mâu thuẫn. : Hướng dẫn HS tự học 

Bài 5: Mục 1: Chất ; Mục 2: Lượng: Hướng dẫn HS tự học 

Bài 6: Thế nào là phát triển? và 2b; Phát triển là khuynh hướng tất 

yếu của cuộc sống nhập lại thành một nội dung: 

Mục 2b nên dùng làm nội dung kết luận cho mục 2a, phần giải thích 

mục 2b có thể chuyển sang bài 6. 

Bài 6: Mục 2: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng (5 

dòng đầu trang 37, đoạn nói về Đại hội IX): Không dạy 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 



10 10 Ôn – luyện tập  

11 11 Kiểm tra 45 phút  

12 12 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của 

thực tiễn đối với nhận thức 

Mục 1 : Phần hai giai đoạn của nhận thức: Hướng dẫn HS tự học. 

Câu hỏi BT2 không yêu cầu HS làm. 13 13 

  
Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức 

xã hội  

Cả bài không dạy. 

14 14 Bài 9: Con người là chủ thể của 

lịch sử, là mục tiêu phát triển 

của xã hội. 

Mục 1: Con người là chủ thể của lịc sử: Hướng dẫn HS tự học 

15 15 

16 16 Ôn thi HK I  

17 17 Thi HK I  

18 18 Hoạt động ngoại khóa Phòng chống ma túy học đường. 

HỌC KÌ II 

TUẦN TIÊT BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

19 19 
Chủ đề:  

Đạo đức và các phạm trù cơ bản 

của đạo đức 

(Tích hợp các bài : 10,11 thành 

một chủ đề ; thực hiện trong 4 

tiết) 

Tích hợp đạo đức Hồ Chí Minh 

Tích hợp phòng chống tham 

nhũng. 

Bài 10: Mục 1b: Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập 

quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người:  

Câu hỏi BT1 không yêu cầu HS làm. 

Bài 11: - Mục 1b: Nghĩa vụ của thanh niên Việt nam hiện nay 

Khuyến khích HS tự học. 

Mục 2b: Làm thế nào để trở thành người có lương tâm):  

Hướng dẫn HS thực hành 

 

Mục 4.b: Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội: Khuyến khích HS 

tự học. 

20 20 

21 21 

22 22 



23 23 

Bài 12: Công dân với tình yêu, 

hôn nhân và gia đình 

Mục 1a: tình yêu là gì: Không dạy tình yêu mang tính xã hội. 

Mục 2a: Khái niêm hôn nhân: Khuyến khích HS tự học. 

Mục 2b: Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay: Hướng dẫn HS tự học. 

Mục 3c: Mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên: 

Không dạy 

24 24 

25 25 Ôn – luyện tập  

26 26 Kiểm tra 45 phút  

27 27 Chủ đề:  

Trách nhiệm của công dân đối 

với bản thân và cộng đồng 

(Tích hợp các bài : 13,16 thành 

một chủ đề ; thực hiện trong 3 

tiết) 

Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ 

Chí Minh 

Bài 13: Mục 2:  Trách nhiệm của CD với cộng đồng : Hướng dẫn HS 

thực hành. 

Bài 16: Mục 3: Tự hoàn thiện bản thân như thế nào: : Hướng dẫn HS 

thực hành. 

 

 

28 28 

29 29 

30 30 
Chủ đề:  

Quan hệ với đất nước và nhân 

loại 

(Tích hợp các bài : 14,15 thành 

một chủ đề ; thực hiện trong 3 

tiết) 

Tích hợp phòng chống tham 

nhũng 

Bài 14: Mục 1b: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt nam: 

Khuyến khích HS tự học. 

Bài 14:  Mục 2, mục 3: Nhập vào thành một nội dung : Trách nhiệm 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Hướng dẫn HS tự học. 

Bài 15: Mục 1: Ô nhiễm môi trường ; Mục 2a: Sự bùng nổ dân số:  

Hướng dẫn HS tự học. 

Mục 3a: Những dịch bệnh hiểm nghèo: Chỉ nêu nhưng đại dịch toàn 

cầu. 

31 31 

32 32 

33 33 Ôn kiểm tra HK II  

34 34 Kiểm tra HK II  



35 35 Hoạt động ngoại khóa Phòng chống bạo lực học đường. 

 

  



 

SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020- 2021 

MÔN:GDCD - LỚP 11 

Cả năm:  35 tuần-  35 Tiết 

Học kỳ I: 18 tuần- 18 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần-17tiết 

 

HỌC KÌ I 

TUẦN TIÊT BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1 1 
Bài 1. Công dân với sự phát 

triển kinh tế 

Mục 3a. Cơ cấu kinh tế: Không dạy 

Mục 3b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội: 

Hướng dẫn HS tự học. 2 2 

3 3 

Bài 2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị 

trường 

Mục 1b. Lượng giá trị hàng hóa: Chỉ tập trung làm rõ 2 khái niệm: 

- Thời gian lao động cá biệt ; - Thời gian lao động xã hội cần thiết 

Mục 2a. Nguồn gốc, bản chất của tiền tệ: Khuyến khích HS tự học. 

Mục 2c. Quy luật lưu thông tiền tệ: Không dạy 

Câu hỏi/bài tập 3,4,6: Không yêu cầu HS làm 

4 4 

5 5 

6 6 

Tích hợp bài 3,4, 5 thành một chủ 

đề 

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa: 

Mục 3a. Về phía Nhà nước: Không dạy 

Câu hỏi/bài tập 5,10: Không yêu cầu HS làm. 7 7 

8 8 Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa:  

Mục 2a. Mục đích của cạnh tranh: Ghép vào Mục 1 

Mục 2b. Các loại cạnh tranh hàng hóa: Không dạy 
9 9 



Câu hỏi/bài tập 2: Không yêu cầu HS làm. 

Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa: 

Mục 2b. Vai trò của quan hệ cung – cầu: Không dạy. 

Câu hỏi/bài tập 3: Không yêu cầu HS làm. 

10 10 Ôn tập  

11 11 Kiểm tra 1 tiết 

Nội dung kiểm tra: 

20 % Tự luận 

80 % Trắc nghiệm 

12 

 

12 

 
Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước 

Mục 1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Chỉ tập trung làm rõ thế 

nào là CNH, HĐH. 

Mục 2c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất 

XHCN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân: Khuyên skhichs HS tự đọc. 

Câu hỏi/bài tập 5,6,7,8: Không yêu cầu HS làm. 
13 13 

14 14 

Tích hợp bài 7, 8 thành một chủ 

đề. 

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò 

quản lý kinh tế của nhà nước 

Mục 1b. Các thành phần kinh tế ở nước ta: Hướng dẫn học sinh tự học 

Mục 2. Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước: Không dạy  

Câu hỏi/bài tập 9, 10: Không yêu cầu học sinh làm 

15 15 

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội: 

Mục 1a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa: 

Khuyến khích học sinh tự đọc 

Mục 2b. Đặc điểm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: 

Hướng dẫn học sinh tự học 

16 16 Ôn Tập kiểm tra học kì 1  

17 17 Kiểm tra học kì I 
Nội dung kiểm tra HK  

20 % Tự luận 



80 % Trắc nghiệm 

18 18 Hoạt động trải nghiệm  

 

HỌC KÌ II 

TUẦN TIÊT BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

19 19 Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Tích hợp phòng chống tham nhũng 

Tích hợp giáo dục đạo đức HCM 

Mục 1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước: Khuyến khích học sinh tự học.  

Mục 2d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 

hệ thống chính trị: Khuyến khích học sinh tự đọc. 

Câu hỏi/bài tập 2, 5: Không làm yêu cầu học sinh làm 20 20 

21 21 

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa 

Tích hợp phòng chống tham nhũng 

Mục 1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: - Chỉ tập trung làm rõ 

những thể hiện cụ thể về bản chất của dân chủ XHCN trên 5 phương diện. 

Các nội dung còn lại khuyến khích học sinh tự học  

Mục 2a, 2d. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã 

hội: Khuyến khích học sinh tự học  

Mục 3. Các hình thức cơ bản của dân chủ: Hướng dẫn học sinh tự học  

Câu hỏi/bài tập 2: Không yêu cầu học sinh trả lời 

22 22 

23 23 
Bài 11. Chính sách dân số và giải 

quyết việc làm 

Mục 1a. Tình hình dân số nước ta ; Mục 3. Trách nhiệm của công dân đối 

với chính sách dân số và giải quyết việc làm: Hướng dẫn học sinh tự học 

Câu hỏi/bài tập 1: Không yêu cầu học sinh trả lời 

24 24 
Bài 12. Chính sách tài nguyên và 

bảo vệ môi trường 

Mục 1. Tình hình tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay ; Mục 3. Trách 

nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường: 

Hướng dẫn học sinh tự học 

 

25 25 Ôn tập  

26 26 Kiểm tra 1 tiết 
Nội dung kiểm tra: 

20 % Tự luận 



80 % Trắc nghiệm 

27 27 
Bài 13. Chính sách giáo 

dục và đào tạo, khoa học và công 

nghệ, văn hóa 

Mục 4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ, văn hóa: Hướng dẫn học sinh tự học 
28 28 

29 29 

30 30 

Bài 14. Chính sách quốc phòng 

và an ninh 

Tích hợp giáo dục đạo đức HCM 

Mục 1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh: Khuyến khích học 

sinh tự học 

Mục 3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an 

ninh: Hướng dẫn học sinh tự học 

31 31 Bài 15. Chính sách đối ngoại 
Mục 4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại: Hướng dẫn 

học sinh tự học 

32 32 Bài ngoại khóa  Cho học sinh tìm hiểu về bảo vệ môi trường sống. 

33 33 Ôn tập   Hướng dẫn học sinh ôn tập 

34 34  Kiểm tra học kì 2 

Nội dung kiểm tra HK 

20 % Tự luận 

80 % Trắc nghiệm 

35 35 Hoạt động trải nghiệm  

 

  



SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020- 2021 

MÔN:GDCD - LỚP 12 

Cả năm:  35 tuần-  35 Tiết 

Học kỳ I: 18 tuần- 18 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần-17tiết 

TUẦN TIÊT BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1 1 

Bài 1. Pháp luật và đời sống 

Mục 2. Bản chất của pháp luật: Hướng dẫn học sinh tự học 

Mục 3a, 3b. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị.: Khuyến 

khích học sinh tự học 

Bài tập 8: Không yêu cầu học sinh làm 
2 2 

3 3 
Bài 2. Thực hiện pháp luật 

Tích hợp phòng chống tham nhũng 

Mục 1c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật: Không dạy 

4 4 

5 5 

6 6 
Tích hợp các nội dung còn lại của 

bài 3 và bài 4 thành chủ đề: Quyền 

bình đẳng của công dân trong một 

số lĩnh vực của đời sống xã hội 

(dạy trong 4 tiết)  

Tích hợp phòng chống tham nhũng 

Tích hợp giáo dục đạo đức HCM 

Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật  

Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng 

của công dân trước pháp luật: Khuyến khích học sinh tự học 

7 7 
Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời 

sống xã hội  

Mục 1b, 2b, 3b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, trong 

lao động, trong kinh doanh.: Hướng dẫn học sinh tự học 

Mục 1c, 2c, 3c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền 

bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, trong lao động, trong kinh 

doanh.: Không dạy 

8 8 

9 9 

10 10 Ôn tập  

11 11 Kiểm tra 1 tiết  

12 12 
Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc, tôn giáo 

Mục 1a. Khái niệm dân tộc: Không dạy 

Mục 1d, 2d. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền 

bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.: Khuyến khích học sinh tự học 

Câu hỏi/bài tập 1,4: Không yêu cầu học sinh làm 
13 13 



14 14 
Bài 6. Công dân với các quyền tự 

do cơ bản 

Mục 1a, 1b, 1c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công 

dân, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và 

nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.: Khuyến 

khích học sinh tự học 

15 15 Ôn tập  

16 16 Kiểm tra học kì 1  

17 17 Thực hành ngoại khóa  

18 18 

Bài 6. Công dân với các quyền tự 

do cơ bản (tiếp) 

Mục 2a. Trách nhiệm của Nhà nước.: Khuyến khích học sinh tự học 

19 19 Câu hỏi/bài tập 8: Không yêu cầu học sinh trả lời 

20 20 

21 21 

22 22 

Bài 7. Công dân với các quyền dân 

chủ 

Mục 1b. Những trường hợp không được thực hiện quyền ứng cử.: 

Không dạy 

Mục 1b. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua 

các đại biểu và cơ qian quyền lực nhà nước-cơ quan đại biểu của nhân 

dân: Khuyến khích học sinh tự học 

Mục 1c.2c, 3c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công 

dân, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo 

của công dân.: Khuyến khích học sinh tự học 

Mục 3b. Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.: 

Hướng dẫn học sinh tự học 

Mục 4a. Trách nhiệm của Nhà nước: Khuyến khích học sinh tự học 

Câu hỏi/bài tập 1: Không yêu cầu học sinh làm 

23 23 

24 24 

25 25 
 

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển 

của công dân 

Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.: 

Khuyến khích học sinh tự học 

Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân: Hướng dẫn HS tự học 

Câu hỏi/bài tập 2: Không yêu cầu học sinh làm 

26 26 

27 27 

28 28 Ôn tập  

29 29 Kiểm tra 1 tiết  

30 

 

30 

 

 

 

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển 

Mục 1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất 

nước ; Mục 2b. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa:  

Khuyến khích học sinh tự học 



31 31 

bền vững của đất nước 

Tích hợp giáo dục đạo đức HCM 

Mục 2d, 2e. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp 

luật về quốc phòng, an ninh.: Hướng dẫn học sinh tự học. 

Câu hỏi/bài tập 4,5: Không yêu cầu HS làm 

32 32 

Ôn tập (Bài 10. Pháp luật với  hòa 

bình và sự phát triển tiến bộ của nhân 

loại) 

Cả bài: Không dạy 

33 33 Kiểm tra học kì 2  

34  34  Hoạt động ngoại khóa  

35 35 Ôn THPT QG  

 Duyệt của BGH Nhóm trưởng 

 

 

 

  Hoàng Thị Thanh Vy 


