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Bài 2 

Câu 1: Nêu khái niệm về quốc phòng, an ninh? 

Câu 2: Có mấy tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời ki 

mới: Đó là gì? 

Câu 3: Nêu những đặc điểm của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới? 

Câu 4: Mục đích của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì? 

Câu 5: Có mấy nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân? Đó là nội dung gì? 

Câu 6: Xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân tập trung vào những nội 

dung nào? 

Câu 7: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân tập trung vào những nội dung 

nào?  

Câu 8: Nêu những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?   

Câu 9: Học sinh có trách nhiệm gì trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân?  

Bài 3 

Câu 1: Hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân bao bồm những gì? 

Câu 2: Các cơ quan Bộ Quốc phòng gồm những gì? 

Câu 3: Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm những gì? 

Câu 4: Nêu chức năng, nhiệm vụ chính của một cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam?  

Câu 5: Sĩ quan Quân đội có những cấp nào? Bậc nào? 

Câu 6: Hạ sĩ quan Quân đội có những bậc nào? 

Câu 7: Quân nhân chuyên nghiệp có những cấp nào? Bậc nào? 

Câu 8: Chiến sĩ Quân đội có những bậc nào? 

Câu 9: Nêu chức năng, nhiệm vụ chính của một cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân Việt 

Nam?  

Câu 10: Sĩ quan Công an có những cấp nào? Bậc nào? 

Câu 11: Hạ sĩ quan Công an có những bậc nào? 



Câu 12: Chiến sĩ Công an có những bậc nào? 

Bài 4: 

Câu 1: Trong hệ thống nhà trường Quân đội có những trường nào? 

Câu 2: Trong hệ thống nhà trường Công an có những trường nào? 

Bài 5:  

Câu 1: Nêu khái niệm sĩ quan? 

Câu 2: Sĩ quan Quân đội có những nhóm ngành nào? 

Câu 3: Sĩ quan Quân đội có những cấp, bậc nào? 

Câu 4: Sĩ quan Quân đội có trách nhiệm, quyền lợi gì? 

Câu 5: Sĩ quan Công an có mấy nhóm ngành? Đó là nhóm ngành gì? 

Câu 6: Sĩ quan Công an có những cấp, bậc nào? 

Câu 7: Sĩ quan Công an có trách nhiệm, quyền lợi gì? 

 

 

 


