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I.NỘI DUNG:
BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
BÀI 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN.
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
B. Tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào.
C. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam qui định.
Câu 2: Người nào dưới đây là công dân Việt Nam?
A. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Người có quốc tịch Việt Nam.
C. Người có quốc tịch nước ngoài nhưng đang ở Việt Nam.
D. Người có quốc tịch nước ngoài nhưng đang làm việc ở Việt Nam.
Câu 3: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú
tại Việt Nam.
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
Câu 4: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 5: Trường hợp nào sau đây không là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
A. Trẻ em bị bỏ rơi.C. Người bị phạt tù chung thân.
B. Trẻ em bị mất cha.D. Trẻ em là con nuôi.
Câu 6: Công dân mang quốc tịch Việt Nam là:
A. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
B. Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Chuyên gia người nước ngoài làm việc lâu năm tại thổ Việt Nam.
Câu 7: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.
Câu 8: Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.
Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.
B. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
C. Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.
D. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
Câu 9: Chị H lấy chồng là anh X có quốc tịch Canada. Vơ chồng chị H sinh sống ở Việt Nam và
không có ý định cư trú tại Canada nên anh X muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Vậy để được nhập
quốc tịch Việt Nam thì anh X cần phải đảm bảo điều kiện gì?
A. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
B. Tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.
C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10: Bố mẹ bạn A là người Mĩ đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Vì thế bạn A được lớn lên ở
Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em bạn A là người mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn A là người Việt gốc Mĩ.C. Bạn A là công dân của Việt Nam.
B. Bạn A là người mang quốc tịch Mĩ.D. Bạn A có hai quốc tịch Việt – Mĩ.
Câu 11: Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ
khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn
phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa
bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi
hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
A. Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
B. Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
C. Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
D. Để sau lớn em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.
Câu 12: Biểu tượng được thể hiện trên Quốc huy của Việt Nam là:
A. Bông sen. B. Bông lúa. C. Bông nhài.
D. Bông lan.
Câu 13: Đâu không phải là căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam ?
A. Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ
là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch .
B. Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ
là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch .
C. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Việt Nam .
D. Trẻ em sinh ra trong lãnh thổ Việt Nam và có cha mẹ là người nước ngoài .
Câu 14: “Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm là quyền tự
do thân thể và phẩm giá con người" là một nội dung thuộc:
A. Ý nghĩa về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
B. Nội dung về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân
phẩm.
C. Khái niệm về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân
phẩm.
D. Bình đẳng về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân
phẩm.
Câu 15: Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây?
A. Căn hộ do mình đứng tên.
B. Xe máy do mình đứng tên đăng kí.
C. Thửa đất do mình đứng tên.
D. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên.
Câu 16: Đối với công dân, nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ
theo quy định của pháp luật?
A. Bảo vệ và bảo đảm.C. Duy trì và phát triển.
B. Bảo vệ và duy trì.D. Duy trì và bảo đảm.
Câu 17: Do nghi ngờ chị H bỏ thuốc sâu vào bể nước nhà mình nên chị Y cùng em gái là chị P lên
mạng xã hội tung tin vợ chồng chị H kinh doanh tín dụng đen khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. Nếu em làm em gái chị Y thì em sẽ làm gì?
A. Cùng chị Y tung tin lên mạng xã hội.
B. Khuyên chị Y không nên tung tin lên mạng xã hội khi chưa biết sự thật như thế nào, mọi
người hãy ngồi lại để nói chuyện tìm cách giải quyết.
C.Cùng chị Y đánh chị H.
D. Đi nói xấu chị H.
Câu 18: Mẹ A là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. A sinh ra ở Việt Nam. A và mẹ
thường trú ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em L mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn A là người không có quốc tịch giống mẹ.
B. Bạn A có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
C. Bạn A là có quốc tịch nước ngoài.
D. Bạn A là người có quốc tịch Việt Nam.

Câu 19: Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.
Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.
B. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
C. Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.
D. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
Câu 20: Bạn A giả mạo Facebook của người khác để đăng tin không đúng sự thật. Nếu là bạn của
em sẽ làm gì?
A. Khuyên A không nên làm như vậy vì vi phạm quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm.
B. Khuyên A không nên làm như vậy vì vi phạm quyền quyền sở hữu thông tin cá nhân.
C. Khuyên A không nên làm như vậy vì vi phạm quyền quyền bất khả xâm phạm về tinh
thần.
D. Khuyên A không nên làm như vậy vì vi phạm quyền quyền tự do ngôn luận.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Vợ chú Minh là công dân Việt Nam, sinh sống tại Hà Nội. Năm 2018, vợ chồng chú
Minh xin thôi quốc tịch Việt Nam để sang định cư ở Hàn Quốc và đã có quyết định chấp thuận
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên gia đình chú Minh chưa
nhập được Quốc tịch Hàn Quốc được và vẫn ở lại Hà Nội. Năm 2019, vợ chồng chú sinh em bé
Hải Phong tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Theo em, bé Hải Phong có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
Câu 2: Trung thường rủ các bạn chơi bóng đá vỉa hè. Thấy vậy, anh hàng xóm góp ý:”Các em nên
đã bóng ở sân, còn vỉa hè dành cho người đi bộ”. Trung và các bạn nhao nhao phản đối:”Vỉa hè là
nơi công cộng, chúng em có quyền đá bóng ở đây. Pháp luật đã quy định trẻ em có quyền vui chơi
giải trí”.
a/ Em có đồng tình với quan điểm của Trung và các bạn không?
b/ Nếu chứng kiến tình huống trên, em sẽ làm gì?
Câu 3:Là học sinh, em thấy mình đang được hưởng những quyền cơ bản nào của công dân? Trách
nhiệm và bổn phận của em đối với việc thực hiện các quyền cơ bản đó là gì?

-----HẾT-----

