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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI   ĐỀ KIỂM TRA TỰ HỌC LỚP 9 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI-AMS  Bài thi môn: Giáo dục công dân 

Họ và tên:……………………………............  Lớp 9… 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Nội dung nào dưới đây thể hiện phẩm chất đạo đức chí công vô tư? 

A. Luôn xuất phát từ lợi ích chung. 

B. Luôn xuất phát từ lợi ích cá nhân. 

C. Tán thành việc dùng vũ lực trong cuộc sống. 

D. Ủng hộ dùng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của phẩm chất đạo đức chí công vô tư? 

A. Giúp con người giải quyết công việc theo lẽ phải. 

B. Luôn mang lại lợi ích cho cá nhân. 

C. Làm cho con người không còn quan tâm đến bản thân. 

D. Khiến cho cá nhân phụ thuộc vào tập thể. 

Câu 3. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng phẩm chất đạo đức chí công vô tư? 

A. công bằng.     B. xuất phát từ lợi ích chung. 

C. không thiên vị.     D. tự do phê phán người khác. 

Câu 4. Tự chủ là làm chủ bản thân, người biết tự chủ là người luôn làm chủ được những suy nghĩ, tình 

cảm và hành vi của mình trong 

A. một tình huống.     B. mọi hoàn cảnh. 

C. một hành vi.     D. một phương diện. 

Câu 5. Người tự chủ luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh 

A. việc làm của người khác.                B. thông tin của người khác. 

C. hành vi của người khác.    D. hành vi của mình. 

Câu 6. Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử  

A. một cách tinh vi.     B. xảo quyệt.   

C. có văn hóa.     D. một cách tiểu nhân. 

Câu 7. Hành vi nào sau đây thể hiện tính tự chủ?  

A. Nhờ người khác giải quyết công việc cá nhân.   

B. Tuân thủ nội quy của cơ quan. 

C. Biết điều chỉnh hành vi bản thân.   

D. Tham gia mọi hoạt động xã hội. 

Câu 8. Hành vi nào dưới đây không thể hiện tính tự chủ? 

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    
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A. Chủ động với việc học tập của mình.  B. Biết điều chỉnh hành vi của bản thân. 

C. Kiềm chế được cảm xúc, hành vi.  D. Dễ bị lôi kéo bởi cám dỗ. 

Câu 9. “Mọi người được biết, tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát những công việc của tập 

thể và xã hội” thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Kỉ luật.      B. Tự chủ.   

C. Hợp tác.      D. Dân chủ. 

Câu 10. Ông M tổ trưởng tổ dân phố tự ý quyết định mỗi gia đình nộp 5 triệu đồng để làm quỹ thăm 

hỏi gia đình khó khăn là vi phạm nội dung nào sau đây? 

A. Dân chủ.      B. Tôn giáo.   

C. Tập quán.      D. Tín ngưỡng. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật mặt hàng, ngành, nghề nào dưới đây không bị cấm kinh doanh? 

A. Rượu lậu.                                       B. Ma túy.   

C. Làm đẹp.                 D. Mại dâm  

Câu 12. Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của 

A. riêng các nước xã hội chủ nghĩa.           B. chỉ những nước Tư bản chủ nghĩa. 

C. tất cả các quốc gia trên thế giới.            D. chỉ những nước đang có chiến tranh. 

Câu 13. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà 

nước để chi tiêu cho những công việc chung thể hiện khái niệm nào dưới đây? 

A. Thuế.      B. Kinh doanh.  

C. Lao động.      D. Vốn. 

Câu 14. Nhận định nào dưới đây không thể hiện ý thức bảo vệ hòa bình? 

A. Cần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng. 

B. Thiết lập mối quan hệ hữu nghị. 

C. Ủng hộ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. 

D. Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. 

Câu 15. Một trong những biện pháp để bảo vệ hòa bình là 

A. xây dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. B. chuyển giao nhiều vũ khí quân sự. 

C. thuê thêm lực lượng quốc phòng.  D. đầu tư cho vũ khí hạt nhân. 

Câu 16. “Mối quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác” là nội dung thể hiện khái niệm 

A. truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.  B. tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 

C. hợp tác cùng phát triển.    D. chí công vô tư. 

Câu 17. Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn nguy cơ chiến tranh là vai trò 

của 

A. kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc. 

B. việc áp dụng dân chủ và kỷ luật. 

C. tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 

D. thiết chặt chính trị, an ninh quốc gia. 

Câu 18. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 

A. Phát triển kinh tế, xã hội. 

B. tạo sự hiểu biết giữa các quốc gia. 

C. Tránh gây mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh. 

D. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
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Câu 19. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 

A. Tán thành sử dụng vũ lực trong giải quyết mâu thuẫn. 

B. Ủng hộ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. 

C. Xây dựng khối đại đoàn kết giữa các quốc gia. 

D. Đồng tình với chính sách cấm vận với các nước có chiến tranh. 

Câu 20. D đưa ra quan điểm của mình là chỉ cần thể hiện tinh thần hữu nghị với các nước khi mà mình 

có những hợp đồng kinh tế là thể hiện 

A. chưa đúng với tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

B. tương đối là phù hợp với chính sách Việt Nam. 

C. đúng quan điểm của tất cả các nước. 

D. phù hợp với xu thế hiện nay. 

Câu 21. Trong quá trình hợp tác với các quốc gia khác, Việt Nam luôn dùng thương lượng, đàm phán 

để giải quyết mâu thuẫn là thực hiện nguyên tắc nào sau đây của hợp tác? 

A. Không can thiệp vào công việc nội bộ.    

B. Gây sức ép, áp đặt cường quyền. 

C. Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực.   

D. Giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình. 

Câu 22. Nội dung nào dưới đây không thể hiện nguyên tắc trong hợp tác? 

A. Bình đẳng.                                   B. Tự nguyện. 

C. Hai bên cùng có lợi.            D. Can thiệp công việc nội bộ của nhau 

Câu 23. Trong quá trình hợp tác với các quốc gia khác, Việt Nam luôn 

A. phản đối hành động áp đặt, cường quyền. 

B. phản đối dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn. 

C. ủng hộ quốc gia dùng vũ lực. 

D. tán thành xây dựng vũ khí hạt nhân. 

Câu 24. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân góp phần tích cực vào việc 

A. khẳng định vị trí bá chủ thế giới của dân tộc.        

B. phát triển cá nhân và xã hội. 

C. chia rẽ nội bộ dân tộc.                                                 

D. gây mất đoàn kết của dân tộc. 

Câu 25. Chúng ta cần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để 

A. gây mâu thuẫn sắc tộc.                              B. trục lợi cho đất nước. 

C. duy trì các hủ tục.                                       D. giữ gìn bản sắc văn hoá. 

Câu 26. Việc làm nào dưới đây không thể hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

A. Tìm hiểu về các lễ hội truyền thống.             B. Bảo vệ các di tích văn hóa. 

C. Sùng bái văn hóa phương Tây.                       D. Phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn. 

Câu 27. Sau thời gian yêu nhau, chị L đưa anh N về giới thiệu với gia đình để bàn chuyện kết hôn. 

Nhưng mẹ chị L nhận ra anh N là con của cô P (em gái của mẹ chị L) đã bị thất lạc cách đây 15 năm. 

Trong trường hợp này, Anh N và chị L không được kết hôn với nhau vì họ là những người cùng 1 gốc 

sinh ra thuộc trường hợp nào dưới đây? 

A. Đời thứ nhất.     B. Đời thứ hai. 

C. Đời thứ ba.     D. Đời thứ tư. 
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Câu 28. Đang là học sinh lớp 10, T bỏ học giữa chừng và muốn bố mẹ tổ chức đám cưới cho mình. Bạn 

trai của T vừa đủ 20 tuổi, không học hành, không nghề nghiệp, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Hai bên 

gia đình và họ hàng tìm mọi cách để căn ngăn. Hành động của hai bên gia đình đã thể hiện nội dung 

nào dưới đây? 

A. Vi phạm những điều mà pháp luật cấm.          C. Vi phạm luật hôn nhân và gia đình. 

B. Xâm phạm quyền tự do kết hôn của công dân.  D. Thực hiện đúng luật hôn nhân và gia đình. 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1: (2 điểm). Em hiểu thế nào về kinh doanh và quyền tự do kinh doanh? 

Câu 2: (1 điểm). Hôn nhân là gì? Nêu 3 quan điểm tiến bộ về hôn nhân và gia đình hiện nay. 

 

 

 

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

 

 

 


