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I. TRẮC NGHIỆM
Câu1: Em đồng ý với ý kiến nào khi nói về phòng chống tệ nạn xã hội:
A. Dùng thử ma tuý một lần cũng không sao.
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma tuý.
C. Tích cực học tập, lao động, hoạt động học tập sẽ giúp ta tránh xa tệ nạn xã hội.
D. Thấy người buôn ma tuý thì lờ đi, coi như không biết.
Câu 2: HIV lây truyền qua các con đường nào nào sau đây?
A. Ho, hắt hơi.
B. Mẹ truyền sang con.
C. Muỗi đốt.
D. Dùng chung bát đũa.
Câu 3: Theo em chất nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
A. Bom, mìn, đạn, pháo.
C. Nước ngọt có ga.
D. Lương thực, thực phẩm .
B. Kim loại thường.
Câu 4: Từ ngày thành lập nước đến nay, nước ta đã ban hành mấy bản hiến pháp?
A. 3 bản hiến pháp. B. 4 bản hiến pháp.
C. 5 bản hiến pháp. D. 6 bản hiến pháp.
Câu 5: Hành vi tôn trọng tài sản của mình và của người khác:
A. Người giữ xe có quyền sử dụng chiếc xe mình đang nhận giữ.
B. Đem tiền lương của mình đi đánh bạc.
C. Sử dụng tài sản công không đúng mục đích.
D. Nhặt được của rơi đem trả lại cho người đã mất hoặc đem đến nộp cho cơ quan
chức năng.
Câu 6: Phương tiện giao thông nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường:
A. Xe gắn máy
B. Tàu hỏa
C. Xe ô tô.
D. Xe đạp
Câu 7: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là gì ?
A. Lợi ích.
C. Lợi ích công cộng.
B. Lợi ích tập thể.
D. Lợi ích nhóm
Câu 8: Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là gì?
A. Điều kiện cơ bản. B. Điều kiện cần thiết.
C. Điều kiện tối ưu.
D. Cơ sở vật chất.
Câu 9: Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những
vẫn đề chung của xã hội được gọi là
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo.
D. Quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Câu 10: Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào?
A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo.
D. Quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Câu 11: Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu?
A. 10 năm.
B. 15 năm.
C. 20 năm.
D. Suốt đời.
Câu 12: So với đạo đức, điểm khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và đạo đức thể hiện ở
đặc điểm nào?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ.
C. Tính bắt buộc.
D. Đều là quy định pháp luật
Câu 13: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.
D. Khuyên răn.

Câu 14: Nối nội dung ở cột A với cột B cho hợp lí:
Cột A
1.Phát biểu trong cuộc họp ở khu phố.
2. Nam sử dụng xe đạp mẹ tặng để đi học.
3. Đề nghị khu phố phá bỏ hàng rào ở sân nhà trẻ.

Nối
Cột B
A. Quyền sở hữu tài sản 1.....
2.....
B. Quyền khiếu nại
3.....
C. Tự do ngôn luận

4. Công an bắt kẻ lấy trộm dây điện thoại của nhà D. Bảo vệ tài sản công 4.....
ông H.
dân
Câu 15: Nối một ý ở cột A với một ý ở cột B s cho đúng:
Cột B
Cột A
Nối
1. Học sinh thảo luận bàn biện pháp giữ gìn
A. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản
A....
vệ sinh trường lớp.
người khác.
B. Hiến pháp nước cộng hòa
2. Nhặt được ví tiền trả lại người mất.
B ….
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Mang tính quy phạm phổ biến, tính xác định C. Pháp luật nước cộng hòa
C ….
chặt chẽ và tính cưỡng chế
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Do quốc hội xây dựng theo trình tự, thủ tục
D. Quyền tự do ngôn luận D
đặc biệt
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Em hiểu gì về Hiến pháp? Vì sao mọi người phải “ Sống và làm việc theo Hiến pháp
và Pháp luật”? Nhà nước ta từ khi ra đời cho tới nay đã có mấy bản Hiến Pháp.
Gợi ý trả lời:
Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống
pháp luật Việt Nam. Mọi văn pháp khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định
của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.
Chúng ta phải “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” vì : Nhà nước ta là
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Nhà nước quản lý xã hội bằng Pháp luật,
không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ
như nhau được pháp luật quy định. Như vậy, mỗi công dân cần phải tuân theo pháp luật và bắt
buộc phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
Câu 2: Vì sao công dân khi sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp
luật?
Gợi ý trả lời:
Phải tuân theo quy định của pháp luật vì như vậy mới phát huy tính tích cực quyền
làm chủ công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội theo yêu cầu chung của xã hội
chứ không được lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống, trả thù, tuyên truyền xâm phạm
lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân
Câu 3: Quyền sở hữu tài sản của công dân gồm những quyền nào? Trách nhiệm của công dân
đối với tài sản người khác?
Gợi ý trả lời:
Quyền sở hữu tài sản của công dân gồm 3 quyền - Quyền sở hữu - Quyền chiếm đoạt Quyền sử dụng.
Công dân có trách nhiệm:
Nhặt được của rơi, trả lại người mất hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí - Vay nợ phải
trả đầy đủ, đúng hẹn - Mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hư hỏng phải sửa chữa hoặc bồi
thường - Nếu gây thiệt hại tài sản phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Câu 4: Vì sao phải bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
Gợi ý trả lời
- Là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
- Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là để phục vụ cho cuộc sống của nhân dân - Tài sản
nhà nước thuộc quyền sở hữu của toàn dân - Lợi ích công cộng là lợi ích chung dành cho mọi
người và xã hội - Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có tầm quan trọng đặc biệt đối với
Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của đất
nước và cuộc sống của mỗi cá nhân vì vậy công dân phải có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ
Câu 5: Quyền khiếu nại là gì? Tố cáo là gì? So sánh điểm giống và khác nhau giữa quyền
khiếu nại và quyền tố cáo mà em đã học.
Gợi ý trả lời:
*Điểm giống nhau:
Là quyền của CD được quy định trong Hiến pháp.
Là phương tiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CD.
Là công cụ để CD tham gia quản lí nhà nước, xã hội.
* Điểm khác nhau:
QUYỀN KHIẾU NẠI
QUYỀN TỐ CÁO
Người thực Chỉ CD có quyền, lợi
hiện (là ai?) ích hợp pháp bị xâm
phạm.

-Bất cứ CD nào.

Đối tượng Các quyết định hành
(vấn đề gì?) chính, hành vi hành
chính.

Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi
ích nhà nước.

Cơ sở (vì
sao?)

Lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của CD, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại hoặc đe
doạ gây thiệt hại.

Quyền và lợi ích bản
thân người khiếu nại bị
xâm phạm.

Mục đích
Khôi phục quyền, lợi
Ngăn chặn, xử lí kịp thời những hành vi vi
(để làm gì?) ích hợp pháp của người phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích
khiếu nại.
hợp pháp của CD, cơ quan, tổ chức.

