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                         Thời gian làm bài: 60 phút 

Họ và tên: ………………………………………… Lớp 8 …………………   

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây 

 

1  6  11  16  21  26  

2  7  12  17  22  27  

3  8  13  18  23  28  

4  9  14  19  24    

5  10  15  20  25    

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Lao động tự giác là chủ động làm việc, không phải do áp lực từ bên ngoài và không cần 

A. lập kế hoạch cụ thể.    B. đợi ai nhắc nhở.    

C. ý tưởng sáng tạo.    D. mọi sự hợp tác. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, những người đang nghiện ma túy bắt buộc phải 

A. thực hiện cai nghiện.    B. tham gia nghĩa vụ quân sự. 

C. chấm dứt mọi giao dịch dân sự.  D. từ chối hoạt động kinh doanh. 

Câu 3. Công dân thể hiện tính tự lập khi từ chối 

A. quan điểm trái chiều.    B. ý kiến đóng góp. 

C. mọi sự phụ thuộc.    D. tham gia hội họp. 

Câu 4. Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được 

Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và 

A. quy chụp.     B. định hướng.   

C. áp đảo.      D. cưỡng chế. 

Câu 5. Hành vi nào sau đây của công dân không thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân 

tộc khác? 

A. Tiếp thu mọi nền văn hóa thế giới.  B. Tìm hiểu nghệ thuật múa cổ truyền.  

C. Quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước. D. Lưu giữ làn điệu dân ca quan họ. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ  

A. đáp ứng tất cả nhu cầu cá nhân.  B. bảo vệ lợi ích hợp pháp của con. 

C. thay con lựa chọn nghề nghiệp.  D. duy trì mọi sở thích riêng biệt. 

Câu 7. Đức tính tự lập được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Chờ đợi sự may rủi của hoàn cảnh.  B. Can thiệp vào đời tư của người khác. 

C. Làm lộ danh tính người tố cáo.  D. Chủ động tạo dựng cuộc sống của mình.  

Câu 8. Tệ nạn xã hội không thể hiện tác hại nào sau đây? 

A. Suy thoái sức khỏe giống nòi.   B. Tan vỡ hạnh phúc gia đình. 

C. Gây rối loạn trật tự xã hội.   D. Tự chủ lựa chọn tín ngưỡng. 

Câu 9. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai người hoặc nhiều người trên cơ sở 

A. hợp nhau về tính cách, sở thích.  B. ràng buộc nhau về tài chính.  

C. cùng sùng bái mọi nghi lễ tôn giáo.  D. sẵn sàng phán xét lẫn nhau. 

Câu 10. Cộng đồng dân cư được hiểu là 
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A. trẻ em lang thang cơ nhỡ.   B. người tham gia cổ vũ bóng đá. 

C. cư dân sống trong khu chung cư.  D. khách tham quan du lịch 

Câu 11.  Hành vi nào sau đây của học sinh không vi phạm kỉ luật? 

A. Vứt rác thải không đúng nơi quy định. B. Phê bình những việc làm sai trái. 

C. Tham gia đá bóng dưới lòng đường. D. Gây mất trật tự trong giờ học. 

Câu 12. Tình cảm gắn bó giữa hai người hoặc nhiều người trên cơ sở có chung xu hướng hoạt 

động là nội dung khái niệm 

A. chia sẻ.      B. khích lệ.    

C. tình bạn.      D. công bằng. 

Câu 13. Trong quá trình lao động, công dân luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra 

cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả là  

A. lao động sáng tạo.    B. xử lí truyền thông.    

C. khả năng điều phối.    D. năng lực phản biện.  

Câu 14. Tự lập là việc công dân chủ động tự giải quyết công việc của mình và  

A. từ chối tham gia hoạt động xã hội  B. tránh phụ thuộc vào người khác. 

C. bảo mật đời sống cá nhân.   D. thường xuyên thay đổi chỗ ở. 

Câu 15. Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, học sinh cần tham gia  

A. tổ chức phi chính phủ.    B. quảng cáo bán hàng đa cấp. 

C. mọi nghi lễ tôn giáo.    D. những hoạt động vừa sức. 

Câu 16. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là  

A. phân biệt đối xử giữa các dân tộc.  B. tiếp thu tất cả phong tục của nhân loại. 

C. xóa bỏ sự phân chia lãnh thổ.  D. tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. 

Câu 17. Công dân không thể hiện sự tôn trọng người khác khi từ chối  

A. thương lượng hòa bình.   B. mọi sự trợ giúp. 

C. giải quyết mâu thuẫn.    D. quá trình hợp tác. 

Câu 18. Pháp luật nghiêm cấm con cháu có hành vi 

A. từ chối nghĩa vụ bồi thường.   B. thay đổi người giám hộ. 

C. ngược đãi cha mẹ, ông bà.   D. tố giác thân nhân phạm tội. 

Câu 19. Giữ chữ tín là việc công dân coi trọng  

A. lòng tin của mọi người.    B. tất cả các nguồn thu nhập. 

C. nhu cầu của bản thân.    D. mọi sở thích khác biệt. 

Câu 20. Sống liêm khiết giúp cá nhân 

A. khẳng định trình độ học vấn cao.   B. nhận được sự quý trọng của mọi người. 

C. đạt được mọi mục tiêu đã đề ra.  D. thỏa mãn đầy đủ các loại nhu cầu. 

Câu 21. Hành vi nào sau đây của công dân chưa thể hiện đúng sự tự giác, sáng tạo trong lao 

động? 

A. Thay đổi bất chấp hoàn cảnh.  B. Xoay chuyển tình thế kịp thời.          

C. Điều chỉnh phương pháp tối ưu.  D. Đề cao năng lực cá nhân. 

Câu 22. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để   

A. xây dựng đất nước giàu mạnh.  B. gia tăng sự phân hóa giàu nghèo.  

C. mưu cầu lợi ích không chính đáng.  D. xóa bỏ tình trạng cạnh tranh. 

Câu 23. Công dân thể hiện lối sống liêm khiết khi tự ý 

A. thay đổi giới tính bản thân.    B. đáp ứng mọi nhu cầu. 

C. điều chỉnh thuế thu nhập.   D. giúp đỡ người khó khăn. 

Câu 24. Tôn trọng lẽ phải sẽ giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần 

A. tăng cường mọi lợi ích cá nhân.  B. thúc đẩy xã hội phát triển. 

C. đẩy mạnh mâu thuẫn nội bộ.   D. nâng cao hình thức trục lợi. 
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Câu 25. Kỉ luật của tập thể phải phù hợp với 

A. tất cả các nhu cầu.    B. mọi sở thích riêng biệt. 

C. pháp luật của Nhà nước.   D. các nghi lễ tôn giáo. 

Câu 26. Công dân thể hiện việc giữ chữ tín khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Giữ đúng lời hứa.    B. thoái thác trách nhiệm. 

C. đề cao vai trò bản thân.   D. bác bỏ ý kiến đóng góp. 

Câu 27. Cảm thông, chia sẻ với người gặp điều bất hạnh là công dân đã thể hiện  

A. định hướng cho tương lai.   B. sự tôn trọng người khác. 

C. năng lực của tư duy.      D. nhu cầu cần thay đổi.  

Câu 28. Công dân hành động theo lẽ phải khi bảo vệ 

A. hủ tục của mọi vùng miền.   B. mọi nguồn thu nhập. 

C. tất cả quan điểm cá nhân.   D. chủ quyền Quốc gia. 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Từ kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh câu: “Chữ tín 

quý hơn vàng”. 

Câu 2: (1 điểm) Em hãy sưu tầm một số tư liệu khác ngoài sách giáo khoa thể hiện những quy 

định về phòng chống tệ nạn xã hội? 

 

 

 

-----------------------HẾT---------------------- 

 

 

 

  

  

 


