Câu 1.. Sáng tạo là gì?
A. Nghiên cứu tìm tòi
B. Tạo ra giá trị mới về vật chất
C. Tìm tòi cách giải quyết mới
D. Là say mê nghiên cứu tìm tòi để tọa ra những giá trị mới về vật chất và tinh thần, tìm tòi ra cái
mới cách giải quyết mới
Câu 2.. Người năng động, sáng tạo là người như thế nào?
A. Là người chỉ dựa vào cái đẫ có sẵn
B. Là người luôn sợ hãi trước khó khăn
C. Là người say mê tìm tòi, phát hiện linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, nhằm
đạt được kết quả cao
D. Là người chỉ làm việc theo sự chỉ bảo
Câu 3.. Năng động sáng tạo giúp con người.
A. Làm nên những kỳ tích vẻ vang
B. Không đêm lại lợi ích gi
C. Chỉ hỗ trợ phần nhỏ với thành công của mọi người
D. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích
Câu 4.. Năng động, sáng tạo là kết quả của sự.
A. Do siêng năng
C. Do siêng năng, tích cực
B. Do tích cực
D. Do chủ động
Câu 5.. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời đại công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước
B. Học môn GDCD, thể dục không cần sáng tạo
C. Người càng năng động sáng tạo càng có nghị lực để vượt qua khó khăn
D. Năng động sáng tạo giúp con người làm nên thành công
Câu 6.. Trong những ý dưới đây, ý nào là khẳng định đúng về năng động sáng tạo?
A. Năng động, sáng tạo là kết quả của quá trình rèn luyện siêng năng, tích cực của mỗi người
trong học, lao động và cuộc sống.
B. Năng động sáng tạo được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác..
C. Năng động sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài.
D. Người càng năng động sáng tạo thì càng vất vả.
Câu 7.. Năng động, sáng tạo được thể hiện trong những hành vi nào dưới đây ?
A. Chỉ làm theo những điều đã được Hướng dẫn, chỉ bảo.
B. Dám làm mọi việc để đạt mục đích của mình.
C. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong cuộc sống.
D. Không làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.
Câu 8.. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính năng động, sáng tạo?
A. Ngồi trong lớp, Dũng thường chú ý nghe thầy cô giảng bài, khi có điều gì không hiểu là Dũng
mạnh dạn hỏi ngay.
B. Trong giờ học các môn khác, Trinh thường đem bài tập Toán hoặc tiếng Anh ra làm.
C. Trong học tập, bao giờ Hải Anh cũng chỉ làm theo những điều thầy cô đã nói.

D. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Việt cho rằng mình cần phải làm bất cứ cách nào
để tăng thêm thu nhập.
Câu 9.. Năng động, sáng tạo được thể hiện trong những hành vi nào dưới đây ?
A. Chỉ làm theo những điều đã được Hướng dẫn, chỉ bảo.
B. Dám làm mọi việc để đạt mục đích của mình.
C. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong cuộc sống.
D. Ỷ lại cái đã có
Câu 10.. Biểu hiện nào không phải năng động, sáng tạo?
A. Chủ động.
B. Bị động.
C. Dám nghĩ.
D. Dám làm
Câu 11.. Những hành vi nào dưới đây là biểu hiện không năng động, sáng tạo ?
A. Cô giáo Hà luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân để học sinh ham thích
học.
B. Bác Mai cải tiến kĩ thuật nuôi trồng, vươn lên làm giàu thoát khỏi cảnh đói nghèo.
C. Anh Tùng bị mù cả hai mắt mà vẫn hát hay, chơi đàn giỏi.
D. Toàn thường xuyên không làm bài tập vì cho là bài khó.
Câu 12.. Những hành vi nào dưới đây thể hiện tính năng động, sáng tạo?
A. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.
B. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.
C. Chỉ làm theo những điều đã được Hướng dẫn, chỉ bảo.
D. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của con người trong nền kinh tế thị trường.
Câu 13.. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
A. Học sinh còn nhỏ chưa thể sáng tạo
B. Năng động sáng tạo là phẩm chất riêng của thiên tài
C. Chỉ những người kinh doanh mới cần đến sáng tạo
D. Ai cũng có thể sáng tạo, năng động sáng tạo là phẩm chất của con người trong mọi thời đại
Câu 14.. Việc làm nào sau đây thể hiện năng động sáng tạo
A. Dám làm mọi việc
B. Tìm cách né tránh việc khó khăn
C. Dám bỏ học để làm việc khác
D. Biết suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết khác nhau trong công việc
Câu 15.. Ai là người có thể sáng tạo?
A. Học sinh
C. Ai cũng có thể sáng tạo
B. Các nhà khoa học
D. Thiên tài
Câu 16.. Phẩm chất năng động sáng tạo của con người do.
A. Di truyền mà có
B. Do bắt chước mà có
C. Do sở thích của họ quyết định
D. Do tích cực rèn luyện mà có
Câu 17.. Việc làm nào thể hiện năng động sáng tạo?
A. Trong giờ văn mang bài tập toán ra làm
B. Chú ý nghe giảng, mạnh dạn hỏi thầy cô khi không hiểu bài
C. Làm theo một cách máy móc
D. Làm nhiều bài nhưng không có chất lượng

Câu 18.. Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra.
A. Giá trị vật chất
B. Giá trị tinh thần
C. Như cái đã có
D. Giái trị vật chất, giá tri tinh thần, cái mới
Câu 19.. Ai là người phát minh ra đèn điện?
A. Ê- Đi Xơn
B. Đac- Uyn
C. Pi- Ta- Go
D. Niu-Tơn
Câu 20.. Để trở thành người năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Chăm chỉ làm bài
B. Học tốt lý thuyết
C. Tìm ra cách học tập tốt vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
D. Tích rèn luyện đạo đức
Câu 21.. Sáng tạo khoa học là kết của của sự.
A. Kết quả của sự nghiên cứu tìm tòi
B. Kết quả của sự say mê trong công việc
C. Là cách giải quyết mới
D. Là kết quả của sự say mê nghiên cứu tìm tòi và phát hiện
Câu 22.. Năng động, sáng tạo Có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
A. Năng động sáng tạo có ý nghĩa quan trong trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mới
B. Chỉ cần thiết trong một hoàn cảnh nhất định
C. Năng động sáng tạo không thực sự cần thiết
D. Chỉ cần trong sáng tạo khoa học
Câu 23.. Mặc dù trình độ không cao song ông An vẫn luôn tìm tòi học hỏi để tìm ra cách riêng của
mình và đạt kết quả tốt trong công việc. Theo em ông an là người như thế nào?
A. Tự chủ
C. Tự tin
B. Là người năng động, sáng tạo
D. Là người chí công vô tư
Câu 24.. Trong học tập học sinh cần thể hiện năng động sáng tạo như thế nào?
A. Dựa dẫm chép bài của bạn
B. Không chuẩn bị bài trước khi tới lớp
C. Quyết tâm tìm ra cách giải một bài toán theo cách mới
D. không cần suy nghĩ khi làm bài
Câu 25.. Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện năng động sáng tạo ?
A. Cái khó ló cái khôn C. Nước đến chân mới nhảy
B. Vạn sự khởi đầu nan D. Tiến thoái lưỡng nan
Câu 26.. Khi xây dựng cho mình kế hoạch học tập, Dương thường linh hoạt thay đổi để sao cho
phù hợp với thời gian và việc học của mình để đạt kết quả tốt. Theo em Dương là người như thế
nào?
A. Là người làm việc theo cảm tính
B. Chủ động, sáng tạo
C. Là người không có tính nhất quán
D. Là người chưa biết giải quyết công việc
Câu 27.. Động lực của sáng tạo là?
A. Niềm đam mê
C. Theo cảm hứng

B. Sự nhiệt tình
D. do ép buộc
Câu 28.. Trong tình huống khó khăn người năng động, sáng tạo là.
A. Bình tĩnh
C. Tự tin
B. Ôn hòa
D. Linh hoạt xử lý tình huống
Câu 29.. Việc làm nào thể hiện tính năng động sáng tạo?
A. Không mạnh dạn phát biểu ý kiến
B. Lười suy nghĩ
C. Không tham gia thảo luận nhóm
D. Trước mọi việc luôn tự hỏi. Để làm gì? Làm như thế nào? Có khó khăn khắc phục như thế nào?
Câu 30.. Chương trình nào trên truyền hình nhằm tôn vinh những con người năng động, sáng tạo?
A. Sinh ra từ làng
C. Cặp lá yêu thương
B. Khoa học sáng tạo D. Vì ngày mai lập nghiệp

