
 

 

Bài 2 trang 101 SGK GDCD 10 

Đề bài: 

Xử lí tình huống: 

a. Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi nên đã bàn nhau 

tìm cách xin cho anh ở lại. 

Theo em, Hùng nên làm gì khi biết ý định của bố mẹ? Vì sao? 

b. Thanh được địa phương cử và cấp kinh phí cho đi học để sau này trở về phục vụ quê 

hương. Nhưng sau khi học xong, Thanh đã tìm mọi cách để được ở lại thành phố. 

Nếu là bạn của Thanh, em có thể làm gì? 

c. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tiến muốn theo học và phát triển nghề truyền thống của gia 

đình, dòng họ mình mà bạn có năng khiếu và rất yêu thích nó. Song, nhiều bạn bè cho rằng, 

Tiến làm như vậy là không có tương lai, thanh niên phải theo học những ngành khoa học – kĩ 

thuật hiện đại mới là phù hợp. 

Nếu là Tiến, em sẽ làm gì? 

Trả lời: 

a. Hùng nên nói chuyện với ba mẹ và phân tích cho ba mẹ hiểu là làm như thế không đúng, 

trái với Luật Nghĩa vụ quân sự. Hùng và anh trai phải thuyết phục bố mẹ, rằng đi bộ đội là 

nghĩa vụ và quyền lợi của công dân khi đến tuổi trưởng thành. Vào quân ngũ anh trai Hùng 

còn được đào tạo và rèn luyện để trở thành người sống có kỉ luật, có trách nhiệm và có ích. 

Việc đi nhập ngũ là thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của cá nhân đối với 

quốc gia, dân tộc và đó cũng là cách trang bị kiến thức và sức khỏe phòng khi đất nước gặp 

chiến tranh sẽ có thể góp sức bảo vệ tổ quốc. 

b. Em có thể khuyên Thanh trở về làm việc ở quê hương, làm tròn trách nhiệm đối với quê 

hương vì địa phương cấp kinh phí cho Thanh đi học là để sau này trở về phục vụ quê hương. 

Điều đó rất cần thiết với tất cả mọi vùng quê trên khắp Việt Nam. Nếu Thanh cố tình ở lại 

thành phố thì sẽ là không thực hiện nghĩa vụ của mình với quê hương, làm mất thiện cảm và 

niềm tin mọi người mong đợi. 

c. Tiến hãy làm theo mong muốn của mình vì mỗi người có 1 chí hướng khác nhau, nếu cố 

gắng Tiến sẽ thành công và có thể thành công hơn những người bạn của mình. Con người cần 

có ước mơ và phải biết bảo vệ mơ ước của mình để biến nó thành sự thật. Không phân biệt 

nghề truyền thống hay hiện đại, miễn bạn có khả năng, yêu thích và quyết tâm thực hiện để 

xây dựng nền kinh tế của bản than và gia đình là điều đáng quý. Hơn thế nữa, giữ gìn và phát 

huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ là một điều vô cùng đáng quý và được 

khuyến khích trong đời sống nhân dân ta hiện nay. 
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