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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh có thể vào học ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp,
Cao đẳng, Đại học. Điều này thể hiện
A. quyền học tập không hạn chế của công dân
B. quyền phát triển của công dân
C. quyền học tập bất cứ ngành, nghề nào của công dân
D. công dân bình đẳng về cơ hội học tập
Câu 2: Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm
theo quy định
A. Luật Hình sự
B. Luật Môi trường
C. Luật hành chính
D. Luật Dân sự
Câu 3: Người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
A. Đang thi hành án phạt tù .
B. Đang điều trị ở bệnh viện.
C. Đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.
D. Đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
Câu 4: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
D. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
Câu 5: Kinh tế nhà nước có vai trò
A. then chốt
B. quan trọng
C. chủ đạo
D. trọng yếu
Câu 6: Chị X đến công ty Y xin việc nhưng bị từ chối vì chị là người dân tộc thiểu số. Công ty Y đã vi
phạm :
A. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.
B. Quyền bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
C. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 7: Luật giao thông đường bộ được ban hành nhằm buộc mọi người khi tham gia giao
thông phải tuân thủ đúng luật giao thông. Điều này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quy định chung của pháp luật.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 8: Anh H ép buộc vợ mình là chị K nghỉ làm ở nhà để chăm lo gia đình. Phản đối chồng không được,
lại thêm bố đẻ là ông S nhiều lần xúi giục nên chị K nghe bố bán toàn bộ số vàng hai vợ chồng tích
góp được rồi bỏ đi biệt tích. Biết chuyện, bà P mẹ anh H thuê người đánh ông S gãy chân. Trong
trường hợp này, những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong Hôn nhân và gia đình?
A. Anh H, chị K, bà P.
B. Anh H, chị K, ông S, bà P.
C. Anh H, chị K, ông S.
D. Anh H, ông S, bà P.
Câu 9: Gia đình ông T nhận được quyết định đền bù đất giải phóng mặt bằng của UBND huyện X, tỉnh Y.
Gia đình ông T không đồng ý với quyết định trên nên đã thực hiện quyền khiếu nại. Trong trường hợp
này, người giải quyết khiếu nại lần đầu là?
A. Chủ tịch UBND Tỉnh Y.
B. Chủ tịch HĐND huyện X.
C. Chủ tịch UBND huyện X.
D. Tòa án nhân dân huyện X.
Câu 10: Một trong những tác động của quy luật giá trị là:
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A. Việc chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên.
B. Phân hóa giàu, nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.
Câu 11: Ở phạm vi cơ sở, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần được
A. thông tin đầy đủ.
B. giám sát, kiểm tra.
C. trực tiếp quyết định.
D. trực tiếp bàn bạc, quyết định.
Câu 12: Giá cả của hàng hóa trên thị trường vận động như thế nào?
A. Luôn ăn khớp với giá trị
B. Luôn cao hơn giá trị
C. Luôn thấp hơn giá trị
D. Luôn xoay quanh giá trị
Câu 13: Bác K trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng
gì?
A. Phương tiện thanh toán.
B. Phương tiện giao dịch.
C. Thước đo giá trị.
D. Phương tiện lưu thông.
Câu 14: Khi trên thị trường giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Cung và cầu giảm
B. Cung giảm, cầu tăng
C. Cung và cầu tăng
D. Cung tăng, cầu giảm
Câu 15: Để huy động làm đường liên thôn, ông N trưởng thôn đã yêu cầu mỗi hộ gia đình trong thôn
đóng góp mỗi khẩu 200 ngàn đồng. Khi có thông báo yêu cầu nộp tiền ông D không đồng ý và đã lên
UBND xã tìm gặp chủ tịch xã đòi được giải trình. Ông Q là chủ tịch xã đã không tiếp vì cho rằng đó là
việc của thôn thì về thôn giải quyết. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã
hội?
A. Ông N và ông Q.
B. Ông N, ông Q và ông D.
C. Ông Q.
D. Ông N.
Câu 16: Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người?
A. Bị nghi ngờ phạm tội.
B. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
C. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã .
D. Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội.
Câu 17: Cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường có nghĩa là cơ sở đã thực
hiện hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
Câu 18: Nhận được tin báo của ông T nghi ngờ bà X chứa tội phạm bị truy nã, ông C là công an xã xông
vào nhà bà X để khám xét. Cháu nội của bà X hoảng sợ bỏ chạy sang nhà ông G. Vốn có mâu thuẫn với
ông C nên ông G giấu cháu bé vào nhà kho. Sau hai mươi giờ tìm cháu không được, bà X đến nhà ông C
đập phá đồ đạc. Nếu chứng kiến sự việc trên, em sẽ tố cáo hành vi của những ai dưới đây?
A. Ông T, ông G.
B. Ông T, Ông C, bà X.
C. Ông T, bà X.
D. Ông C, Ông G, bà X.
Câu 19: Anh M thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Trong
trường hợp này anh D đã vi phạm
A. hành chính.
B. hình sự.
C. dân sự.
D. kỷ luật.
Câu 20: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của
A. công dân nam từ 17 tuổi trở lên.
B. mọi công dân Việt Nam.
C. công dân từ 20 tuổi trở lên.
D. công dân nam từ 18 tuổi trở lên.
Câu 21: Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vào quyền
nào của công dân để bảo vệ mình?
A. Quyền bình đẳng.
B. Quyền dân chủ.
C. Quyền tố cáo.
D. Quyền khiếu nại.
Câu 22: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của
công dân?
A. Quyền phát minh sáng chế.
B. Quyền được phát triển.
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C. Quyền tác giả.
D. Quyền sở hữu công nghiệp.
Câu 23: Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo điều kiện
nào sau đây?
A. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa.
B. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa.
C. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa.
D. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa.
Câu 24: Nhà máy sản xuất nước giải khát đã nhiều năm xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường làm ảnh
hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Nhận được ý kiến phản ánh của chị L, chủ tịch xã cử ông N
xuống làm việc với nhà máy.Thấy vậy, ông M - Giám đốc nhà máy liền hối lộ ông N một khoản tiền
để ông N không xử lí vụ việc. Ông M còn thuê K và T hành hung chị L. Trong trường hợp này, cần tố cáo
hành vi của ai dưới đây?
A. Ông N, ông M, K và T.
B. Ông M, K và T.
C. Chị L và chủ tịch xã.
D. Chủ tịch xã, ông N, ông M, K và T.
Câu 25: Ông X lái ô tô chở theo con trai ( 13 tuổi) đã đâm vào xe mô tô do anh N điều khiển rồi bỏ chạy
dẫn đến anh N tử vong tại chỗ. Sau đó, D bảo vợ mình thuê H tạo hiện trường giả để đánh lừa cơ quan
chức năng. Trong trường hợp này, những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Vợ chồng ông X, con trai ông X và H.
B. Vợ chồng ông X và H.
C. Ông X, con trai và H.
D. Ông X và H.
Câu 26: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lí thị trường, ba cán bộ K, H, X đã tiến hành kiểm tra
hoạt động của các nhà thuốc tân dược, phát hiện ba quầy thuốc của chị M, N, P kinh doanh một số
mặt hàng không có trong đăng ký. Khi bàn bạc để xử phạt cán bộ K và H thống nhất xử lí quầy chị M,
còn quầy chị N, P do có mối quan hệ nhờ vả nên bỏ qua. Cán bộ X không đồng tình với cách xử lí của
K và H nên đã góp ý nhưng K và H không chấp nhận. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong
kinh doanh?
A. Cán bộ K, H.
B. Cán bộ K, H, chị M, N, P.
C. Cán bộ K, H, X.
D. Cán bộ K, H, chị N, P.
Câu 27: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp
luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Bỏ phiếu kín.
B. Trực tiếp.
C. Phổ thông.
D. Bình đẳng.
Câu 28: Nghi ngờ Q là người ăn trộm xe đạp điện con mình, ông S rủ H đến nhà Q tìm nhưng
không thấy. Đúng lúc đó anh K em trai Q về nhà, thấy vậy hai bên to tiếng dẫn đến ẩu đả giữa K và ông S.
Kết quả là K và ông S bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Những ai vi phạm quyền được pháp
luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Ông S và H.
B. Ông S, H , K.
C. Q, K, ông S và H.
D. Ông S và K.
Câu 29: Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh P đã vi phạm quyền bình đẳng
giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân.
B. tài sản chung.
C. tài sản riêng.
D. tình cảm.
Câu 30: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những
phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa, giáo dục.
D. tự do tín ngưỡng.
Câu 31: Anh L và anh P cùng mở quán bán phở. Thấy quán của anh P luôn đông khách thu được nhiều lợi
nhuận nên vợ chồng anh L đã thuê K viết bài tung tin trên mạng xã hội về việc anh P bán phở không đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Biết chuyện vợ chồng anh P bàn cách trả thù bằng cách rủ cháu T ( con
trai anh L) qua nhà chơi sau đó nhốt cháu T nhiều giờ liền gây hoang mang lo lắng cho gia đình anh L.
Những ai trong trường hợp trên không vi phạm quyền bất khả xâp phạm của công dân?
A. Vợ chồng L, K và T.
B. Vợ chồng anh P.
C. Vợ chồng L, K.
D. Vợ chồng P, vợ chồng L, K.
Câu 32: Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của H
ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?
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A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
B. Quyền tự do dân chủ của công dân.
C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại của công dân.
D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 33: Ông H cho ông G vay một khoản tiền, việc vay trên đã được ông G viết giấy biên nhận, trong đó
có ngày hẹn sẽ trả. Đúng đến ngày hẹn, ông H đến nhà ông G đề nghị trả số tiền này, nhưng ông G
không trả với lí do chưa có và hẹn ngày khác, hai ông đã cự cãi dẫn đến xô xát. Thấy thế T và Q con trai
ông G đã xông vào đánh ông H bị trọng thương 15%. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật dân sự?
A. Anh T, anh Q.
B. Ông G, anh T, anh Q.
C. Ông G.
D. Ông H.
Câu 34: Hành vi vi phạm có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc
quản lí của nhà nước là loại vi phạm nào?
A. Dân sự.
B. Hành chính.
C. Hình sự.
D. Kỉ luật.
Câu 35: Đối với thợ may, đâu là đối tượng lao động?
A. Kim chỉ.
B. Máy khâu.
C. Áo, quần.
D. Vải.
Câu 36: Biết anh H đi công tác nên anh K rủ anh D mở trộm email cá nhân của anh H để lấy cắp thông tin
khách hàng. Anh K đem số tài liệu lấy được nhờ chị M chỉnh sửa và nộp cho giám đốc S. Khi về anh H
phát hiện email của mình bị mở trộm, anh làm đơn báo với giám đốc và cơ quan chức năng. Trong trường
hợp này, những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công
dân?
A. Anh K, anh D.
B. Anh K, anh D, chị M.
C. Anh K, anh D, chị M, giám đốc S.
D. Anh K và chị M.
Câu 37: Loại hàng hóa và dịch vụ nào dưới đây không phải là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
A. Sản xuất rượu bia.
B. Thuốc chữa bệnh ung thư.
C. Sản xuất xăng các loại.
D. Kinh doanh thuốc lá.
Câu 38: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ hai ứng với qúa trình nào sau đây?
A. Hiện đại hoá
B. Tự động hoá
C. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá
D. Công nghiệp hoá
Câu 39: Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị H lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, chị
S nhờ anh V người người yêu chị H thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị H đưa phiếu bầu của
mình cho anh V sửa lại, chị N báo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là
người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua
chuyện này. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?
A. Chị S, anh V, ông K.
B. Chị H, anh V, ông K, cụ P.
C. Chị H, chị S, anh V.
D. Chị H, chị S, anh V, ông K.
Câu 40: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?
A. Giành hợp đồng kinh tế, các đơn đặt hàng
B. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực SX khác
C. Giành ưu thế về khoa học công nghệ
D. Giành nhiều lợi nhuận nhất về mình
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MÔN : GDCD
MÃ ĐỀ: 132
1. A
2. A
3. A
4. B
5. C

6. B
7. C
8. C
9. C
10. B

11. A
12. D
13. D
14. D
15. A

16. C
17. B
18. D
19. D
20. B

21. D
22. C
23. A
24. A
25. B

26. B
27. C
28. D
29. A
30. C

31. A
32. C
33. C
34. B
35. D

36. B
37. B
38. A
39. D
40. D

11. C
12. D
13. D
14. B
15. C

16. C
17. D
18. D
19. B
20. A

21. C
22. A
23. D
24. A
25. A

26. A
27. B
28. A
29. A
30. A

31. B
32. C
33. D
34. A
35. B

36. B
37. D
38. D
39. B
40. D

11. D
12. C
13. B
14. D
15. C

16. B
17. A
18. A
19. C
20. A

21. A
22. A
23. D
24. C
25. C

26. D
27. A
28. A
29. A
30. B

31. C
32. A
33. C
34. B
35. C

36. D
37. B
38. C
39. D
40. B

11. C
12. B
13. D
14. C
15. B

16. A
17. C
18. C
19. A
20. B

21. B
22. D
23. B
24. D
25. C

26. A
27. B
28. B
29. D
30. D

31. D
32. C
33. B
34. D
35. D

36. D
37. A
38. C
39. C
40. A

MÃ ĐỀ: 209
1. C
2. B
3. C
4. C
5. D

6. C
7. B
8. C
9. A
10. B

MÃ ĐỀ: 357
1. D
2. C
3. B
4. B
5. A

6. B
7. D
8. D
9. B
10. D

MÃ ĐỀ: 485
1. A
2. A
3. A
4. C
5. A

6. A
7. C
8. D
9. B
10. B

