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Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây   

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và mọi 

A. lợi ích chung của xã hội.    B. nhu cầu của cá nhân. 

C. năng lực của bản thân.     D. nguyện vọng của cá thể. 

Câu 2. Trong mọi trường hợp, người biết giữ chữ tín sẽ luôn nhận được sự 

A. công bằng.  B. sùng bái.   C. tin cậy.  D. tự do.  

Câu 3. Việc giữ chữ tín sẽ giúp mọi người đoàn kết và  

A. cùng chia sẻ mọi quyền lợi.    B. dễ dàng hợp tác với nhau. 

C. bảo mật tất cả thông tin.             D. san bằng các nguồn thu nhập. 

Câu 4. Những quy định của pháp luật và kỉ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung 

để 

A. phổ cập tính tự lập trong công việc.  B. đáp ứng các nhu cầu cá nhân. 

C. đề cao mọi quyền lợi của bản thân.   D. rèn luyện và thống nhất trong hoạt động. 

Câu 5. Hành vi nào sau đây của học sinh là vi phạm pháp luật? 

A. Chôn lấp chất thải độc hại vào đất.   B. Mặc sai trang phục khi đến trường. 

C. Chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.  D. Thường xuyên nghỉ học không lí do. 

Câu 6. Công dân không tôn trọng lẽ phải khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Bảo lưu mọi quan điểm cá nhân.   B. Tôn trọng hoạt động tín ngưỡng. 

C. Đề xuất thay đổi giới tính.    D. Thẳng thắn đấu tranh phê bình. 

Câu 7. Kỉ luật là những quy định, quy ước của một cộng đồng hoặc một tập thể về những hành 

vi cần tuân theo đảm bảo sự phối hợp hành động  

A. tạm thời.  B. ngẫu nhiên.   C. thống nhất.  D. tự phát. 

Câu 8. Hành vi nào sau đây của công dân là vi phạm pháp luật? 

A. Truy bắt tội phạm bỏ trốn.    B. Sử dụng trái phép ma túy. 

C. Thực hiện khiếu nại tập thể.    D. Tiếp cân thông tin đại chúng. 

Câu 9. Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần 

A. bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.   B. có thiện chí và cố gắng từ hai phía.  

C. đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích chung.  D. biết che giấu khuyết điểm cho nhau. 

Câu 10. Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, 

không hám danh, hám lợi, không bận tâm về  

A. mục tiêu cần hướng tới.    B. đề xuất của tập thể. 

C. lợi ích của số đông.     D. những toan tính nhỏ nhen.  

Câu 11. Công dân không thể hiện đức tính tự lập khi ủy quyền cho người khác 

A. giải quyết mọi công việc.    B. tham gia giao dịch dân sự. 
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C. giao nhận bưu phẩm.     D. đại diện trước pháp luật. 

Câu 12. Học sinh không tôn trọng người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Chế giễu người khuyết tật.    B. Đùa nghịch trong giờ học. 

C. Đổ lỗi cho người khác.    D. Coi trọng lợi ích chung. 

Câu 13. Hành vi nào sau đây của công dân thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân tộc 

khác? 

A. Thay đổi cấu trúc di tích lịch sử.   B. Cải tạo cảnh quan thiên nhiên.  

C. Tôn trọng chủ quyền dân tộc.   D. Đồng loạt trùng tu các di sản văn hóa. 

Câu 14.  Khi gặp khó khăn trong cuộc sống người có đức tính tự lập luôn 

A. bằng lòng với bản thân.    B. có ý chí nỗ lực vươn lên. 

C. lệ thuộc vào người khác.    D. từ chối mọi sự giúp đỡ. 

Câu1 5. Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng chung sống trong một khu vực lãnh 

thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau 

để  

A. thực hiện lợi ích chung.    B. đảm bảo mọi nhu cầu cá nhân.  

C. chia đều các nguồn thu nhập.    D. xóa bỏ mâu thuẫn nội bộ. 

Câu 16. Công dân tham gia các hoạt động bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan là 

góp phần 

A. thúc đẩy tổ chức tín dụng đen.   B. bài xích hoạt động tín ngưỡng. 

C. ngăn chặn hoạt động tôn giáo.   D. xây dựng nếp sống văn hóa. 

Câu 17. Một trong những hoạt động của công dân nhằm xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng 

đồng dân cư là 

A. kinh doanh các loại hàng hóa   B. loại bỏ mọi hoạt động tín ngưỡng. 

C. tham gia tổ chức tín dụng đen.   D. tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Câu 18. Công dân không thể hiện việc giữ chữ tín khi tự ý chia sẻ  

A. danh tính người tố cáo.    B. những bí quyết gia truyền. 

C. mọi thông tin bản thân.    D. mục tiêu cần phấn đấu. 

Câu 19. Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc 

A. mang tư tưởng cá nhân.    B. được hình thành tự phát. 

C. do Nhà nước ban hành.    D. cần bảo mật tuyệt đối. 

Câu 20. Hành vi nào sau đây của công dân thể hiện lối sống liêm khiết? 

A. Luôn đấu tranh vì cái tôi cá nhân.   B. Tôn trọng lợi ích của tập thể.  

C. Tìm mọi cách để mưu cầu trục lợi.   D. Từ chối những việc khó khăn. 

Câu 21. Coi trọng danh dự, nhân phẩm và lợi ích của người khác là công dân đã 

A. tôn trọng người khác.     B. đề cao cá nhân.    

C. san bằng mọi nguồn lợi nhuận.   D. đảm bảo công bằng tuyệt đối. 

Câu 22. Hành vi nào sau đây của công dân không thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân 

tộc khác? 

A. Bảo tồn ngôn ngữ dân tộc.    B. Nghiên cứu bảo vật quốc gia.  

C. Kì thị văn hóa vùng miền.    D. Giám định di chỉ khảo cổ. 

Câu 23. Tôn trọng người khác là công dân đã  

A. hy sinh mọi nhu cầu riêng biệt.   B. khẳng định trình độ học vấn cao. 

C. hủ động hạ thấp uy tín cá nhân.   D. thể hiện lối sống có văn hóa.  

Câu 24. Công dân không thể hiện việc giữ chữ tín khi từ chối 

A. thăm quan dã ngoại.     B. thực hiện hợp đồng. 

C. tiếp nhận bảo trợ.     D. bổ nhiệm chức danh. 

Câu 25. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là việc nước ta luôn tìm hiểu và  



                                                 

A. tiếp thu nền văn hóa tốt đẹp.    B. du nhập tất cả các phong tục.  

C. phê phán mọi tập quán vùng miền.   D. thực hiện mọi nghi lễ tôn giáo. 

Câu 26. Nội dung nào sau đây không thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 

A. Thúc đẩy mâu thuẫn nội bộ.    B. Tiếp thu truyền thống dân tộc. 

C. Tìm hiểu nền văn hóa tốt đẹp.   D. Tích cực học hỏi về khoa học. 

Câu 27. Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư mỗi cá nhân cần 

A. hoạt động tín dụng đen.    B. tham gia các nghi lễ tôn giáo. 

C. bảo vệ cảnh quan môi trường.   D. tự ý sử dụng hành lang giao thông. 

Câu 28. Tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư là  

A. vai trò của tổ chức y tế thế giới.   B. trách nhiệm của mỗi công dân. 

C. phương châm hoạt động tín dụng.   D. mục tiêu của mọi giáo phái. 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Em hãy xây dựng một tình huống và xử lý tình huống đó để thể hiện phẩm 

chất đạo đức liêm khiết? 

Câu 2: (1 điểm) Thông qua ví dụ em hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật? 

 

-------------HẾT------------ 

 

 

 

 

  

  

 


