
                                                 

GỢI Ý ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 12– BÀI 7 

Câu 1. Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hình thức 

A. tham vấn tiến trình tổ chức ứng cử.   B. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

C. giám sát hoạt động tranh cử.    D. xác nhận danh sách cử tri. 

Câu 2. Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm vi phạm pháp luật là mục đích của  

A. quá trình truy tố.     B. khiếu nại. 

C. tố cáo.       D. thông cáo báo chí. 

Câu 3. Công dân báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật là 

thể hiện quyền nào sau đây? 

A. tố cáo.   B. khiếu nại.   C. tố tụng.   D. khiếu kiện. 

Câu 4. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đã xâm phạm là mục 

đích của  

A. tố cáo.   B. khiếu nại.   C. điều tra.   D. kháng nghị. 

Câu 5. Công dân thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội là thể hiện quyền 

A. chủ động độc lập phán quyết.   B. đề nghị giới thiệu ứng cử. 

C. khiếu nại và tố cáo.     D. tham gia quản lí nhà nước. 

Câu 6. Việc Nhà nước trưng cầu ý dân đ dự thảo sửa đổi pháp luật là thể hiện quyền dân chủ ở 

phạm vi 

A. địa phương.  B. cơ sở.   C. cả nước.  D. vùng miền. 

Câu 7. Công dân không được thực hiện quyền bầu cử khi 

A. đang thi hành án trung thân.    B. đang đi công tác ở biên giới. 

C. bị tạm giam để điều tra.    D. bị nghi ngờ là tội phạm. 

Câu 8. Công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử khi 

A. độc lập lựa chọn ứng cử viên.   B. tiết lộ phiếu bầu của người khác.  

C. tìm hiểu thông tin đại biểu.    D. tự mình tham gia bầu cử. 

Câu 9. Công dân được thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó đang 

A. sử dụng lao động dưới 15 tuổi.    B. tổ chức truy bắt tội phạm. 

C. bí mật theo dõi nghi phạm.    D. tham gia hoạt động tín ngưỡng. 

Câu 10.  Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được 

A. thông báo tuyển dụng nhân sự.   B. quyết định hạ bậc lương không có lí do. 

C. văn bản giao kết hợp đồng lao động.  D. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.   

Câu 11. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực 

A. xã hội.   B. kinh tế.   C. văn hóa.   D. chính trị.  

Câu 12. Ngoài việc tự ứng cử thì công dân thực hiện quyền ứng cử bằng con đường  

A. kiểm tra phiếu bầu.     B. tiếp xúc với cử tri. 

C. giới thiệu ứng cử.     D. chất vấn đại biểu. 

Câu 13. Quyền bầu cử và ứng cử là cơ sở pháp lí chính trị quan trọng để hình thành các cơ 

quan 

A. quyền lực nhà nước.     B. truyền thông và báo chí. 

C. đối thoại giao lưu trực tuyến.    D. phát triển nguồn ngân sách.  

Câu 14. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?  

A. Đại diện.   B. Công khai.  C. Trung gian.  D. Trực tiếp. 

Câu 15. Nhân dân xã Z làm đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét lạị mức đóng góp 

xây dựng nhà văn hóa. Nhân dân xã Z đã thực hiện quyền sau đây của công dân? 

A. Tố cáo.   B. Khiếu nại.  C. Truy xét.   D. Khởi tố 



                                                 

Câu 16. Anh C tung tin việc cán bộ huyện X là ông T đã chiếm đoạt tài sản của cơ quan nên 

anh bị ông T kỉ luật hạ bậc lương không đúng với quy định. Anh C cần sử dụng quyền nào sau 

đây của công dân? 

A. Khiếu nại.  B. Tố cáo.  C. Truy tố.   D. Áp giải. 

Câu 17. Khi cung cấp cho cán bộ có thẩm quyền bằng chứng về hành vi tổ chức đường dây 

xuất khẩu trang thiết bị ý tế trái pháp luật của anh K anh S đã sử dụng quyền nào sau đây của 

công dân? 

A. Tố tụng.   B. Khiếu nại. C. Tố cáo.   D. Khởi kiện. 

Câu 18. Anh B báo cho lực lượng chức năng về hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt ngân 

sách nhà nước của ông C nên anh B bị buộc thôi việc không lí do. Anh B đã sử dụng quyền nào 

sau đây của công dân? 

A. Khiếu nại.  B. Tố cáo.  C. Khởi kiện.  D. Truy tố. 

Câu 19. Ông M là giám đốc, chị P là kế toán, chị K và chị Y là nhân viên cùng làm việc tại sở 

X. Khi được chị Y cung cấp chứng cứ về việc chị P lập chứng từ khống để rút 2 tỷ đồng của cơ 

quan, chị K đã đe dọa chị P, buộc chị phải chia cho mình một phần số tiền đó. Biết chuyện, ông 

M đã kí quyết định điều chuyển chị Y xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của 

chị Y sau khi nhận được 200 triệu đồng của anh T. Nhân cơ hội đó, chị P cố ý trì hoãn việc 

thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị Y. Những ai sau đây là đối tượng vừa 

bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Chị P và ông M.    B. Chị P, ông M và anh T. 

C. Chị P và chị K.      D. Chị Y, ông M và anh T. 

Câu 20. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, biết cụ Q là người không 

biết chữ, anh G đã viết phiếu giúp cụ. Nhân cơ hội này, anh G lựa chọn ứng cử viên là người 

thân của mình. Phát hiện sự việc, anh T yêu cầu anh G phải sửa lại phiếu đó theo ý của cụ Q 

nhưng anh G không đồng ý còn nhanh tay bỏ lá phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi 

phạm nguyên tắc bầu cử? 

A. Anh G, cụ Q và anh T.   B. Anh G và anh T. 

C. Anh T và cụ Q.     D. Anh G và cụ Q.  
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