Trường Thpt Bà Điểm
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN KHỐI 12 TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 7
Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Câu 1: Việc bảo đảm cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế là trách
nhiệm của chủ thể nào dưới đây?
A. Công dân.
B. Tổ chức.
C. Nhà nước.
D. Xã hội.
Câu 2: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự được áp dụng cho
A. Một số giai cấp trong xã hội.
B. Một số người trong xã hội.
C. Tất cả các giai cấp trong xã hội.
D. Tất cả mọi người trong xã hội.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính thuyết phục, nêu gương.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 4: “Nội dung của tất cả các văn bản quy pham pháp luật đều phải phù hợp, không được trái
Hiến pháp”, khẳng định này đề cập đến
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính khuôn mẫu, ràng buộc.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 5: Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là
A. Tính chính xác, một nghĩa trong diễn đạt văn bản.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính ràng buộc chặt chẽ.
Câu 6: Pháp luật là phương tiện để
A. Quản lí nhà nước
B. Quản lí công dân
C. Quản lí xã hội.
D. Quản lí kinh tế.
Câu 7: Đặc trưng nào dưới đây là ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội
khác?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 8: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước thực hiện vai trò
A. Bảo vệ xã hội.
B. Bảo vệ công dân.
C. Quản lí xã hội.
D. Quản lí công dân.
Câu 9: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A. Quyền và lợi ích kinh tế của mình.
B. Các quyền và nghĩa vụ của mình.
C. Các quyền và lợi ích cơ bản của mình.
D. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 10: Văn bản có hiệu lực pháp lí thấp hơn không được trái với văn bản pháp lí cao hơn là
nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
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B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
Câu 11: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm
quyền thể hiện ở bản chất
A. Chính trị của pháp luật.
B. Kinh tế củ pháp luật.
C. Xã hội của pháp luật.
D. Giai cấp của pháp luật.
Câu 12: Nhà nước đưa các quy phạm đọa đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển xã hội
vào trong các quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ
A. Các quyền của công dân.
B. Các giá trị đạo đức.
C. Tính phổ biến của pháp luật.
D. Tính quyền lực của pháp luật.
Câu 13: “ Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện
bằng quyền lực nhà nước” là khẳng định về
A. Vai trò của pháp luật.
B. Đặc trưng của pháp luật.
C. Khái niệm pháp luật.
D. Chức năng của pháp luật.
Câu 14: Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là?
A. Đều điều chỉnh hành vi để hướng tới các giá trị xã hội.
B. Đều là những quy tắc bắt buộc mọi người phải tuân theo.
C. Đều điều chỉnh hành vi dựa trên sức ép của dư luận xã hội.
D. Đều điều chỉnh hành vi dựa trên tính tự giác của mỗi công dân.
Câu 15: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với
A. Nguyện vọng của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
B. Nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.
C. Ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.
D. Ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
Câu 16: Các quy phạm pháp luật được hình thành dựa trên
A. Ý chí của giai cấp cầm quyền.
B. Các quan hệ kinh tế.
C. Chuẩn mực đạo đức xã hội.
D. Thực tiễn đời sống xã hội.
Câu 17: Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc vì
A. Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện.
B. Pháp luật chỉ phục vụ giai cấp cầm quyền.
C. Pháp luật mang tính cưỡng chế, trấn áp.
D. Pháp luật được áp dụng đối với tất cả mọi người.
Câu 18: Khẳng định nào dưới đây không thể hiện bản chất xã hội của pháp luật?
A. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
B. Pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện.
C. Pháp luật đảm bảo sự phát triển của xã hội.
D. Pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp cầm quyền.
Câu 19: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ
A. Xã hội.
B. Chính trị.
C. Kinh tế.
D. Đạo đức.
Câu 20: Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của
A. Giai cấp công nhân.
B. Giai cấp nông dân.
C. Tầng lớp tri thức.
D. Giai cấp cầm quyền.
Câu 21: Chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm bảo đảm thực hiện pháp luật bằng quyền lực của
mình?
A. Nhân dân.
B. Nhà nước.
C. Công dân.
D. Giai cấp.
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Câu 22: Nội dung: Pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền
mà Nhà nước là đại diện phản ánh
A. Tính quyền lực của pháp luật.
B. Bản chất giai cấp của pháp luật.
C. Bản chất xã hội của pháp luật.
D. Tính bắt buộc chung của pháp luật.
Câu 23: Để thực hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức, pháp luật là một phương tiện
A. Quan trọng.
B. Quyết định.
C. Đặc thù.
D. Chủ yếu.
Câu 24: Những giá trị cơ bản mà pháp luật và đạo đức cùng hướng tới là
A. Công minh, trung thực, bình đẳng, bác ái.
B. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.
C. Công bằng, hòa bình, tôn trọng, tự do.
D. Công minh, lẽ phải, bác ái, bình đẳng.
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không thể hiện pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản li
xã hội bằng pháp luật?
A. Nhà nước sử dụng pháp luật để phát huy quyền lực của mình.
B. Nhà nước sử dụng pháp luật để kiểm tra, kiểm soát hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ
quan trong nhà nước.
C. Nhà nước khuyến khích nhân dân tìm hiểu pháp luật.
D. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ và công bằng.
Câu 26: “ Nhờ có pháp luật nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá
nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình”. Nhận định này muốn đề cập đến
A. Chức năng của pháp luật.
B. Vai trò của pháp luật.
C. Đặc trưng của pháp luật.
D. Nhiệm vụ của pháp luật.
Câu 27: Pháp luật quy định rõ cách thức để công dân thực hiện quyền khiếu nại của mình là
biểu hiện cụ thể về
A. Vai trò của pháp luật.
B. Bản chất của pháp luật.
C. Đặc trưng của pháp luật.
D. Chức năng của pháp luật.
Câu 28: Việc pháp luật chỉ rõ cách thức để công dân thực hiện các quyền, trình tự và thủ tục
pháp lí là biểu hiện
A. Vai trò của pháp luật.
B. Đặc trưng của pháp luật.
C. Chức năng của pháp luật.
D. Nhiệm vụ của pháp luật.
Câu 29: Việc anh A bị xử phạt hành chính vì mở cơ sở kinh doanh nhưng không chịu nộp thuế
là thể hiện
A. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật.
D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung của pháp luật.
Câu 30: Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì
A. Lợi ích của nhà nước.
B. Lợi ích của giai cấp cầm quyền.
C. Sự tồn tại của nhà nước.
D. Sự phát triển của xã hội.
Câu 31: Bạn H cho rằng: “ Pháp luật chỉ là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội”. Nhận định
này xuất phát từ
A. Bản chất của pháp luật.
B. Đặc trưng của pháp luật.
C. Vai trò của pháp luật.
D. Chức năng của pháp luật.
Câu 32: Cảnh sát giao thông xử lí đúng luật việc A đi xe máy ngược chiều và gây tai nạn là
biểu hiện rõ nhất đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính chặt chẽ về hình thức.
D. Tính chặt chẽ về nội dung.
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Câu 33:Gám đốc công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị A.
Nhờ được tư vấn về pháp luật nên chị A đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty làm
việc. Trong trường hợp này pháp luật đã
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị A.
B. Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị A.
C. Bảo vệ lợi ích của phụ nữ.
D. Bảo vệ đặc quyền của lao động nữ.
Câu 34: Nhà nước quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng
A. Kế hoạch.
B. Pháp luật.
C. Đạo đức.
D. Giáo dục
Câu 35: Bức tường nhà chị H bị hư hỏng nặng do anh Đ (hàng xóm) xây nhà mới. Sau khi được
trao đổi quy định của pháp luật về trách nhiệm của người xây dựng công trình, anh Đ đã cho xây
mới lại bức tường nhà chị H. Trong trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
B. Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực.
C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
D. Bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.
Bài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Câu 1: Những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những
hành vi hợp pháp của công dân là
A. Ban hành pháp luật.
B. Xây dựng pháp luật.
C. Thực hiện pháp luật.
D. Phổ biến pháp luật.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây không phải là thực hiện pháp luật?
A. Làm những việc mà pháp luật cho phép làm.
B. Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm.
C. Không làm những việc mà pháp luật cấm.
D. Làm những việc mà pháp luật cấm.
Câu 3: Về bản chất, thực hiện pháp luật là việc các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện các
hành vi
A. Chính đáng.
B. Hợp pháp.
C. Phù hợp.
D. Đúng đắn.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây là thực hiện pháp luật?
A. Vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.
B. Đi xe hàng hai, hàng ba, cản trở các phương tiện khác.
C. Lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh.
D. Nhường đường cho các phương tiện được ưu tiên.
Câu 5: Sử dụng pháp luật nghĩa là cá nhân, tổ chức được làm những gì mà pháp luật
A. Cho phép làm.
B. Đã quy định.
C. Không cho phép làm.
D. Quy định phải làm.
Câu 6: Thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó
A. Chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm.
B. Chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực.
C. Chủ thể pháp luật quyết định làm những việc mà pháp luật cho phép
D. Chủ thể pháp luật quyết định không thực hiện điều mà pháp luật cấm.
Câu 7: Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức
A. Làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
B. Thực hiện các quy phạm pháp luật bắt buộc.
C. Không làm những điều pháp luật cấm làm.
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D. Sử dụng đúng đắn các quyền của mình.
Câu 8: Việc cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ban hành các
quyết định trong quản lí, điều hành là hình thức
A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
Câu 9: Công dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội là hình thức
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 10: Hành vi không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ của bạn A là biểu hiện hình thức
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 11: Công dân tích cực, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 12: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường là
biểu hiện của hình thức
A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
Câu 13: Thi hành pháp luật nghĩa là cá nhân, tổ chức
A. Không được làm những điều mà pháp luật cấm.
B. Tích cực, chủ động thực hiện những điều mà pháp luật quy định phải làm.
C. Quyết định làm hay không làm những điều mà pháp luật cho phép.
D. Sử dụng đúng các quyền của mình, làm những việc pháp luật cho phép.
Câu 14: Việc các chủ thể tự kiềm chế mình không thực hiện những hành vi mà pháp luật
nghiêm cấm là hình thức
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 15: Học sinh đến trường học tập là biểu hiện của hình thức
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 16: Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?
A. 2
B. 3
C. 4
D.5
Câu 17: Hành vi trái pháp luật do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện một cách cố
ý hoặc vô ý, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là
A. Thực hiện pháp luật.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Trách nhiệm pháp lí.
Câu 18: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể khác với các hình thức còn lại?
A. Áp dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
Câu 19: Công dân làm những việc mà pháp luật cho phép làm là hình thức thực hiện pháp luật
nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 20: Một hành vi được coi là vi phạm pháp luật phải có đủ mấy dấu hiệu?
A. 3
B. 4
C. 5
D.6
Câu 21: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật là hành
vi trái pháp luật nào dưới đây?
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A. Hành động.
B. Không hành động.
C. Có thể là hành động.
D. Có thể là không hành động.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật hình sự, người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải đạt độ
tuổi
A. Từ 16 tuổi trở lên.
B. Đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ 18 tuổi trở lên.
D. Đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 23: Tình trạng sức khỏe – tâm lí là căn cứ để xác định
A. Các loại vi phạm pháp luật.
B. Năng lực trách nhiệm pháp lí.
C. Lỗi cố ý và lỗi vô ý.
D. Mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.
Câu 24: Thái độ của người biết hành vi vi phạm của mình là sai có thể gây hậu quả không tốt
mà vẫn cố ý làm là dấu hiệu nào dưới đây của vi phạm pháp luật?
A. Là hành vi trái pháp luật.
B. Người vi phạm pháp luật phải có lỗi.
C. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
D. Xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 25: Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm
hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi
A. Sử dụng pháp luật.
B. Thực hiện pháp luật.
C. Vi phạm pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 26: Nghĩa vụ mà công dân phải chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình
là
A. Vi phạm pháp luật.
B. Thực hiện pháp luật.
C. Trách nhiệm pháp lí.
D. Nghĩa vụ pháp lí.
Câu 27: Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 28: Hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác là loại vi phạm pháp luật nào dưới
đây?
A. Hình sự
B. Hành chính
C. Dân sự
D.Kỉ luật.
Câu 29: Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm đến quy tắc quản lí
A. Công dân
B. Xã hội
C. Nhà nước
D. Lao động
Câu 30: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm đến
A. Quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân.
B. Quan hệ tài sản và quan hệ tình cảm.
C. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
D. Quan hệ sở hữu và quan hệ tình cảm.
Câu 31: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến
A. Nội quy trong lao động.B. Nội quy trong lao động và công vụ nhà nước.
C. Quy tắc quản lí của nhà nước.
D. Các quan hệ lao động và công vụ nhà nước.
Câu 32: Những hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình
sự được gọi là vi phạm
A.Hành chính
B. Dân sự
C. Hình sự
D. Kỷ luật
Câu 33: Hình thức phạt tiền, phạt cảnh cáo,…khi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước được
áp dụng với người có hành vi
A. Vi phạm hành chính
B. Vi phạm dân sự
C. Vi phạm hình sự
D. Vi phạm kỷ luật
Câu 34: Bồi thường thiệt hại về vật chất khi có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và
quan hệ nhân thân được áp dụng với người có hành vi
A. Vi phạm hành chính
B. Vi phạm dân sự
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C. Vi phạm hình sự
D. Vi phạm kỷ luật
Câu 35: Bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần khi có hành vi xâm phạm tới các quan hệ nhân
thân và quan hệ tài sản được áp dụng với người có hành vi
A. Vi phạm hành chính
B. Vi phạm dân sự
C. Vi phạm hình sự
D. Vi phạm kỷ luật
Câu 36: Hình thức chuyển công tác khác khi xâm phạm các quan hệ công vụ nhà nước do pháp
luật hành chính bảo vệ được áp dụng với người có hành vi
A. Vi phạm hành chính
B. Vi phạm dân sự
C. Vi phạm hình sự
D. Vi phạm kỷ luật
Câu 37: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Vi phạm pháp luật là hành vi thực hiện pháp luật
B. Vi phạm pháp luật không phải là hành vi thực hiện pháp luật
C.Vi phạm pháp luật có thể là hành vi thực hiện pháp luật
D.Vi phạm pháp luật có thể không là hành vi thực hiện pháp luật.
Câu 38: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây cần phải có sự tham gia của Nhà nước?
A. Tuân thủ pháp luật
B. Thi hành pháp luật
C. Sử dụng pháp luật
D. Áp dụng pháp luật
Câu 39: Buộc người vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật là biểu hiện nội dung
nào dưới đây của trách nhiệm pháp lí
A. Vai trò
B. Chức năng
C. Mục đích
D. Đặc trưng
Câu 40: Hành vi bị xem là vi phạm pháp luật kể từ khi là hành vi đó
A. Tồn tại dưới dạng mong muốn hành động của người có năng lực trách nhiệm pháp lí.
B. Do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện .
C. Được thể hiện dưới dạnh hành động hoặc không hành động, có lỗi, do chủ thể có năng lực
trách nhiệm pháp lí thực hiện.
D. Chỉ được thực hiện dưới dạng hành động, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực
hiện.
Câu 41: Quan hệ nhân thân là đối tượng điều chỉnh của ngành luật nào dưới đây ?
A. Luật Hình sự
C. Luật Hành chính
B.Luật Dân sự
D. Luật Lao động
Câu 42: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A.Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ phải chịu một hình thức trách nhiệm pháp lí.
B. Tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại trách nhiệm pháp lí.
C. Một hành vi vi phạm pháp luật có thể phải chịu hai hình thức trách nhiệm pháp lí.
D. Tất cả các hành vi trái pháp luật đều có lổi và phải chịu trách nhiệm pháp lí.
Câu 43:Việc anh K bị cảnh sát giao thông phạt tiền vì điều khiển xe gắn máy đi vào đường cấm
thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 44: Người có thu nhập cao chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp
luật là
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 45: Công dân đủ 18 tuổi đi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân là
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
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Câu 46: Trường hợp anh A điều khiển xe máy đưa con đến trường học mà không đội mũ bảo
hiểm là
A. Không sử dụng pháp luật.
B. Không tuân thủ pháp luật.
C. Không thi hành pháp luât.
D. Không áp dụng pháp luật.
Câu 47: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp
luật
A. Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể thực hiện.
B. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
C. Hành vi do người không đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
D. Hành vi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 48: Do bác bảo vệ quên không khóa cổng nên trường tiểu học X bị mất hai chiếc quạt trần
của phong Hội đồng. Bác bảo vệ phải chịu trách nhiệm
A. Hình sự.
B. Dân sự.
C. Hành chính.
D. Kỉ luật.
Câu 49: Hành vi nào dưới đây tương ứng với hình thức sử dụng pháp luật?
A. Học sinh đến trường để học tập.
B. Nam công dân thực hiện nghĩa vụ quan sự.
C. Thanh tra xây dựng xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép.
D. Nhà máy không xả chất thải chưa được xử lí ra môi trường.
Câu 50: Anh M đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh K. Hậu quả là anh K bị tổn
thương và tổn hai sức khỏe 31%; xe máy của anh K bị hư hỏng nặng. Trường hợp này trách
nhiệm pháp lí anh M phải chịu là
A. Hình sự và hành chính
B. Dân sự và hành chính.
C. Hình sự và dân sự.
D. Kỉ luật và dân sự.
Câu 51: Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Cố ý lây truyền HIV cho người khác.
B. Lái xe máy đi ngược đường một chiều.
C. Không thực hiện chia di sản theo di chúc của người mất.
D. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
Câu 52: Người chưa thành niên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặt biệt nghiêm
trọng là những người
A. Đủ 14 tuổi trở lên đến 16 tuổi.
B. Đủ 14 tuổi trở lên đến 18 tuổi.
C. Đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi.
D. Đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 18 tuổi.
BÀI 3. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
Câu 1: Khẳng đinh “Mọi công dân điều bình đẳng trươc pháp luật” được quy định trong văn
bản vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hiến pháp.
B. Bộ luật Dân sự.
C. Luật xử phạt vi phạm hành chính.
D. Luật Tố Tụng Dân sự.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Công dân được hưởng quyền tùy thuộc vào địa vị xã hội.
B. Công dân nam được hưởng nhiều quyền so với công dân nữ.
C. Công dân điều bình đẳng về hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ.
D. Công dân bình đẳng về quyền nhưng không bình đẳng về nghĩa vụ.
Câu 3: Quyền và nghĩa vụ của công dân không được phân biệt bởi
A. dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo.
B. thu nhập, tuổi tác, địa vị.
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C. dân tộc, địa vị, tôn giáo, giới tính.
D. dân tộc, độ tuổi, giới tính.
Câu 4: Công bình đẳng về trách nhiệm pháp lý được hiểu là bắt kì công dân nào vi phạm pháp
luật cũng
A. phải chịu trách nhiệm hình sự.
B. bị xử lý theo quy định của pháp luật.
C. bị chi tố và xét xử trươc tòa án.
D. có thể chị trách nhiệm pháp lý khác nhau.
Câu 5: Mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ
và trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Khẳng định này là nội dung của khái niệm.
A. quyền bình đẳng của công dân.
B. bình đẳng trước pháp luật.
C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
D. bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
Câu 6: Điều 16 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định
A. “Mọi người đều bình đẳng trước Nhà nước”.
B. “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.
C. “Mọi công dân đều bình đẳng trước Nhà nước”.
D. “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”.
Câu 7: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là
A. hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau trước Nhà nước và xã hội.
B. bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội.
C. hưởng quyền như nhau và thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội.
D. công bằng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước, xã hội.
Câu 8: Moi công dân đều bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp
luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Công dân bình đẳng tước pháp luật.
B. Công dân bình đẳng trước xã hội.
C. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. D. Công dan bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
Câu 9: Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ cuả công
dân phụ thuộc vào
A. khả năng và hoàn cảnh, trách nhiệm của mỗi người.
B. năng lực, điều kiện, như cầu của mỗi người.
C. khả năng điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người.
D. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người.
Câu 10: Việc xét xử các vụ án kinh tế ở nước ta hiện này không phụ thuộc vào người đó là ai,
giữ chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về
A. quyền trong kinh doanh.
B. nghĩa vụ trong kinh doanh.
C. trách nhiệm pháp lý.
D. nghĩa vụ pháp lý.
Câu 11: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chị trách nhiệm về hành vi của mình và
phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về
A. trách nhiệm đạo đức.
B. trách nhiệm xã hội.
C. trách nhiệm chính trị.
D. trách nhiệm pháp lý.
Câu 12: Chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần đảm bảo
cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ?
A. Mọi công dân và các tổ chức.
B. Các cơ quan và tổ chức đoàn thể.
C. Nhà nước và toàn bộ xã hội.
D. Các công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ.
Câu 13: Đối với công dân, việc thực hiện các nghĩa vụ theo luật định là điều kiện
A. bắt buộc để sử dụng các quyền của mình.
B. tất yếu để sử dụng các quyền của mình.
C. cần thiết để sử dụng các quyền của mình.
D. quyết định để sử dụng các quyền của mình.
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Câu 14: Để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật cần xử lý nghiêm minh
những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân. Nhận định này thể hiện nội dung nào
dưới đây?
A. Trách nhiệm của xã hội.
B. Trách nhiệm của Nhà nước.
C. Nghĩa vụ của tổ chức.
D. Nghĩa vụ của công dân.
Câu 15: Phát biểu nào dưới đây không phải là trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo
của công dân thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình?
A. Tạo điều kiện để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ của
mình.
B. Xử lý công bằng, nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công
dân.
C. Thường xuyên đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với từng thời kỳ nhất
định.
D. Có ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, chủ động tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình.
Câu 16: Bất kì cá nhân nào, nếu đáp ưng các qu định của pháp luật đều được hưởng
A. lợi ích cơ bản của công dân.
B. các lợi ích của công dân.
C. quyền cơ bản của công dân.
D. các quyền công dân.
Câu 17: Mọi người đều có quyền đầu tư, kinh doanh và đóng thuế theo quy định của pháp luật
là biểu hiện của công dân bình đẳng về
A. trách nhiêm trong kinh doanh.
B. trách nhiệm trong lao động.
C. quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.
D. quyền và nghĩa vụ trong lao động.
Câu 18: Mọi người đều được tham gia góp ý vào các văn bản pháp luật khi được Nhà nươc
trưng cầu là thể hiện công dân bình đẳng về
A. thực hiện pháp luật.
B. quyền và nghĩa vụ.
C. trách nhiệm pháp lý.
D. xây dựng pháp luật.
Câu 19: Quy định về điểm ưu tiên cho thí sinh người dân tộc thiểu số trong tuyển sinh đại học
là biểu hiện quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi
A. địa vị xã hội.
B. giới tính.
C. vùng miền.
D. dân tộc.
Câu 20: Mọi công dân khi vi phạm pháp luât đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khẳng
định này là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Công dân bình đẳng về hình sự.
B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm dân sự.
D. Công dân bình đẳng về trách nhiệm hành chính.
Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là chưa đúng?
A. Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng các quyền và nghĩa vụ như nhau.
B. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người là không giống nhau.
C. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đa đủ tuổi trưởng thành.
D. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
Câu 22: Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của
A. Nhà nước và xã hội.
B. Nhà nước và công dân.
C. toàn xã hội.
D. mọi công dân.
Câu 23: Chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trươc
pháp luật?
A. Quốc hội.
B. Nhà nước.
C. Chính phủ.
D. Tòa án.
Câu 24: Trong cùng một hoàn cảnh, người có chức vụ và người lao động vi phạm pháp luật với
tính chất, mức độ vi phạm như nhau thì người có chức vụ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
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A. nặng hơn người lao động.
B. nhẹ hơn người lao động.
C. như người lao động.
D. có thể khác nhau.
Câu 25: Ở Việt Nam, mọi công dân nam khi đủ 17 tuổi phải đăng kí nghĩa vụ quân sự là thể
hiện công dân bình đẳng trong việc
A. chịu trách nhiệm pháp lý.
B. chịu trách nhiệm pháp luật.
C. thực hiện nghia vụ.
D. thực hiện quyền.
BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Câu 1: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
A. giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản và nhân thân.
B. giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình.
C. giữa cha mẹ và con trên nguyên tắc không phân biệt đối xử.
D. giữa anh chị em dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
Câu 2: Quan hệ nào dưới đây không thuộc nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Quan hệ nhân thân.
B. Quan hệ tài sản.
C. Quan hệ lao động.
D. Quan hệ huyết thống.
Câu 3: Quan niệm nào dưới đây là biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân?
A. Vợ chồng đóng góp như nhau về mọi chi phí trong gia đình.
B. Chồng là trụ cột kinh tế thì vợ phải là nội trợ, chăm sóc con.
C. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
D. Vợ chồng có quyền như nhau đối với tài sản chung và tài sản riêng.
Câu 4: Quan niệm nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng?
A. Quan hệ tài sản chung và tài sản riêng.
B. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
C. Quan hệ kinh tế và quan hệ xã hội.
D. Quan hệ kinh tế và quan hệ đạo đức.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không thuộc bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Bình đẳng giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con.
B. Bình đẳng giữa ông bà cha, cô dì, chú bác.
C. Bình đẳng giữa ông bà và các cháu.
D. Bình đẳng giữa anh chị em với nhau.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự bình đẳng giữa vợ chồng?
A. Tôn trọng và giữa gìn danh dự, uy tín cho nhau.
B. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
C. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản riêng.
D. Được đại diện cho nhau, thừa kế tài sản của nhau.
Câu 7: Anh H bán xe ô tô (tài sản chung của hai vợ chồng) mà không bàn bạc với vợ. Anh H vi
phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. tài sản chung.
B. tài sản riêng.
C. tình cảm.
D. nhân thân.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa anh chị em?
A. Phân biệt đối xử giữa các anh chị em trong gia đình.
B. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha, mẹ.
C. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ.
D. Anh trai phải chị trách nhiệm chính trong gia đình.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ nhân
thân?
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A. Lựa chọn nới cư trú.
B. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư kinh doanh.
C. Lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo.
D. Lựa chọn biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp.
Câu 10: Luật Hôn nhân và gia đình nước ta quy định: Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền,
nghĩa vụ ngang nhau vè mọi mặt trong gia đình. Điều này thể hiện trong quan hệ nào dưới đây?
A. Nhân thân và tài sản.
B. Nhân thân và thừa kế.
C. Nhân thân và sở hữu.
D. Nhân thân và kinh tế.
Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Nuôi dưỡng, bảo vệ quyền của các con.
B. Tôn trọng ý kiến của con.
C. Thương yêu con ruột hơn con nuôi.
D. Chăm lo, giáo dục và tạo điều kiện cho con phát triển.
Câu 12: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan
hệ nhân thân?
A. Chồng là trụ cột gia đình nên có quyền quyết định nơi cư trú.
B. Vợ quán xuyến moi việc trong nhà có quyền quyết định nơi cư trú.
C. Vợ, chồng có quyền ngang nhau trong gia đình nên cùng quyết định nơi cư trú.
D. Vợ chồng trẻ phải có sự đồng ý của cha mẹ mơi được quyết định nơi cư trú.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng trong lao động?
A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.
B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng trong lựa chọn hình thức kinh doanh.
Câu 14: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động nghia là mọi người đều
A. có quyền quyết định nghề nghiệp phù hợp vơi khả năng.
B. có quyền làm việc theo sở thích của mình.
C. có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp.
D. được đối xử ngang nhau không phận biệt về giơi tính, tuổi tác.
Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao
động?
A. tự do, tự nguyện, bình đẳng.
B. không trái quy định của pháp luật.
C. dân chủ, tự giác,tự do.
D. thực hiện giao kết trực tiếp.
Câu 16: Mọi người đều có quyền lựa chọn
A. vị trí làm việc theo sở thích riêng của mình.
B. điều kiện làm việc theo mong muốn của mình.
C. thời gian làm việc theo điều kiện của mình.
D. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
câu 17: Một trong các nội dung của công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là
A. đượctự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm, lựa chọn việc làm.
B. được tự do sử dụng sức lao động để làm bất kì việc gì.
C. được tự do giao kết hợp đồng lao động.
D. được tự do sử dụng sức lao động của mình của mình để tìm kiếm, lựa chọn việc làm.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không bị coi là bất bình đẳng trong lao động?
A. Trả tiền công cao hơn cho lao động nam trong cùng một công việc.
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B. Không sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.
C. Chỉ dành cơ hội tiếp cận việc làm cho lao động nam.
D. Ưu đãi đối với người lao động có trình có trình độ chuyên môn cao.
Câu 19: Anh M đề nghị bổ sung vào bản hợp đồng lao động giữa anh và công ty Y nội dung:
công việc, thời gian, địa điểm làm việc. Giám đốc trả lời: “anh chỉ cần quan tâm đến mức lương,
còn việc anh làm gì, ở đâu là tùy thuộc vào sự phân công của chúng tôi”. Câu trả lời của giám
đốc công ty đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
A. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
B. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng trong tìm kiếm việc làm.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong lao động?
A. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
B. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. Công dân được lựa chọn chỗ ở, vị trí làm việc.
D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 21: Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động được pháp luật thừa nhận ở
A. văn bản pháp luật.
B. kết quả lao động.
C. hợp đồng lao động.
D. cam kết lao động.
Câu 22: Một trong các biểu hiện của bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động là có sự thỏa
thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về
A. quyền tự do sử dụng lao động theo khả năng của mình.
B. quyền lựa chọn việc làm.
C. đặc quyền của người người sử dụng lao động.
D. quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Câu 23: Nguyên tắc nào dưới đây được các bên tuân thủ trong giao kết hợp đồng lao động?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
B. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.
C. Tiến bộ, công bằng, dân chủ.
D. Tích cực, chủ động, tự quyết.
Câu 24: Trường hợp nào dưới đây vi phạm bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?
A. Đều có cơ hội tiếp cận việc làm, được tuyển dụng, đào tạo nghề.
B. Cùng làm việc như nhau, nam được trả tiền công lao động cao hơn nữ.
C. Đều được đè bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ của cơ quan khi đủ điều kiện.
D. Đều được nâng bậc lương và hưởng các điều kiện làm việc khác.
Câu 25: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người
đều có quyền lựa chọn
A. vị trí việc làm theo sở thích và điều kiện sức khỏe của mình.
B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
C. điều kiện và vị trí làm việc theo nhu cầu và khả năng của mình.
D. thời gian làm việc và nghỉ việc theo ý muốn chủ quan của mình.
Câu 26: Anh K và chị Th có trình độ đào tạo như nhau, cùng thi tuyển vào một vị trí và có điểm
bằng nhau, nhưng công ty chỉ tuyển dụng anh K với lý do anh là nam. Trường hợp này đã vi
phạm
A. quyền bình đẳng về thực hiện quyền lao động giữa nam và nữ.
B. quyền bình đẳng về phân công lao động giữa nam và nữ.
C. quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
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D. quyền bình đẳng về tìm việc làm giữa nam và nữ.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản và vẫn được đảm
bảo chỗ làm việc sau khi hết thời gian thai sản. Điều nàu thể hiện
A. bình đẳng giữa lao động nam và nữ.
B. bất bình đẳng đối với lao động nam.
C. ưu tiên đối với lao động nữ.
D. bất bình đẳng giới.
Câu 28: Để có được bình đẳng trong lao động, khi giao kiếp hợp đồng lao động, cần căn cứ vào
nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.
C. Tích cực, chủ động, tự quyết.
D. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.
Câu 29: Nội dung nào dươi đây vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động?
A. Có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau.
B. Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.
C. Làm mọi công việc không phân biệt điều kiện việc làm.
D. Ưu tiên nữ trong những việc liên quan đến chức năng làm mẹ.
Câu 30: Trong hợp đồng lao động giữa công ty X và công nhân có một điều khoản quy định lao
động nữ phải cam kết sau 03 năm làm việc cho công ty mới được thành lập gia đình và sinh con.
Quy định này không phù hợp với
A. bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động.
B. bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
C. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. bình đẳng trong việc sử dụng người lao động.
Câu 31: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế điều bình đẳng theo quy
định của pháp luật là nội dung của bình đẳng trong
A. lao động.
B. kinh doanh.
C. mua – bán.
D. sản xuất.
Câu 32: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Doanh nghiệp có quyền đăng ký kinhg doanh bất kì ngành nghề nào mà mình thấy phù hợp.
B. Các doanh nghiệp bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh
lành mạnh.
C. Các doanh nghiệp bình đẳng về việc mở rộng quy mô ngành nghề kinh doanh, tìm kiếm thị
trường.
D. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh té theo quy định của pháp luật.
Câu 33: Khẳng định nào sau đây không đúng với nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Mọi công dân được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
B. Mọi công dân được chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh.
C. Mọi công dân được tự do lựa chọn việc làm trong các cơ sở kinh doanh.
D. Mọi công dân được tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
Câu 1: Công dân Việt Nam thuộc bất cứ dân tộc nào đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều
được hưởng quyền và nghĩ vụ ngang nhau. Khẳng định này đề cập đến nọi dung của khái niệm
nào dưới đây?
Quyền bình đẳng giữa các công dân.
B. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
C. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
D. Quyền bình đẳng giữa các giai cấp.
Câu 2: Tất cả dân tộc trong một quốc gia không phân biệt nhiều hay ít, trình độ văn hóa, chủng
tộc, màu da…đều được pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. Khẳng định này
đề cập đến quyền bình đẳng giữa các?
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A. Dân tộc.
B. Tôn giáo.
C. Tín ngưỡng.
D. Vùng miền.
Câu 3: Tất cả các dan tộc điều đều được tham gia thảo luận, góp ý các vấn đề chung của đất
nước là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. Kinh tế.
B. Chính trị.
C. Văn hóa.
D. Xã hội.
Câu 4: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam về văn hóa, giáo dục nghĩa là các dân tộc
điều
A. Thống nhất chỉ dùng chung một ngôn ngữ.
B. Có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng.
C. Có chung lãnh thổ và điều kiện phát triển.
D. Có chung phong tục, tập quán, tín ngưỡng.
Câu 5: Bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam là điều kiện để khắc phục sự chênh lêch về trình
độ
A. Phát triển giữa các dân tộc trên lĩnh vực khác nhau.
B. Chính trị giữa các dân tộc.
C. Kinh tế giữa các dân tộc.
D. Văn hóa giữa các dân tộc.
Câu 6: Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có quyền tham gia thảo luận, góp ý về các
vấn đề chung của cả nước là biểu hiện của quyền
A. Bình đẳng về kinh tế.
B. Bình đẳng về chính trị.
C. Bình đẳng về văn hóa.
D. Bình đẳng về giáo dục.
Câu 7: Mục tiêu cuối cùng của việc thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc là
A. Thực hiện quyền đoàn kết giữa các dân tộc.
B. Thực hiện chính sách địa đoàn kết toàn dân tộc.
C. Đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
D. Xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Câu 8: Dân tộc trong khái niệm quyền bình đẳng giữa các dân tộc là
A. Các dân tộc ở các quốc gia khác nhau.
B. Một bộ phận dân cư của quốc gia.
C. Các dân tộc trong cùng một khu vực.
D. Các dân tộc trong cùng một nền văn hóa.
Câu 9: Bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong
A. Hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc.
B. Hợp tác giữa các vùng đặc quyền kinh tế.
C. Nâng cao dân trí giữa các dân tộc.
D. Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Câu 10: Các dân tộc thực hiện quyền bình đẳng trong chính trị bằng hình thức
A. Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
B. Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.
C. Dân chủ nghị trường và dân chủ đại diện.
D. Dân chủ nghị trường và dân chủ gián tiếp.
Câu 11: Việc Nhà nước quy định tỉ lệ thích hợp người dân tộc trong các cơ quan dân cử thể
hiện quyền bình đẳng về
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa.
D. Giáo dục.
Câu 12: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội do Nhà nước ban hành đối với những vùng
đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa.
D. Giáo dục.
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Câu 13: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy
những phong tục tập quán truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình thể hiện sự bình đẳng giữa các
dân tộc trong lĩnh vực
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa, giáo dục
D. Xã hội.
Câu 14: Nội dung: Các dân tộc được giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn
hóa tốt đẹp của dân tộc mình thể hiện
A. Các dân tộc bình đẳng về kinh tế.
B. Các dân tộc đều bình đẳng về tự do tín ngưỡng.
C. Các dân tộc đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục.
D. Các dân tộc đều bình đẳng về chính trị.
Câu 15: Việc làm nào dưới đây thể hiện không phân biệt đối xử giữa các dân tộc?
A. Chê cười khi thấy người dân tộc mặc trang phục truyền thống.
B. Không bỏ phiếu bầu chỉ vì đó là người dân tộc thiểu số.
C. Mỗi dân tộc đều có tiết mục biểu diễn trong ngày hội văn hóa các dân tộc của huyện.
D. Ngăn cản dân tộc khác canh tác tại nơi sinh sống của dân tộc mình.
Câu 16: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đại đoàn kết dân tộc, là sức mạnh đảm
bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Khẳng định này thể hiện.
A. Mục đích của bình đẳng giữa các dân tộc.
B. Ý nghĩa của bình đẳng giữa các dân tộc.
C. Mục tiêu của bình đẳng giữa các dân tộc.
D. Vai trò của bình đẳng giữa các dân tộc.
Câu 17: Trường hợp nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc?
A. Là người dân tộc Mông nên H được cộng điểm ưu tiên trong kì thi THPT Quốc gia.
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X là người dân tộc Tày.
C. Anh T và Chị N yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản vì chị N là người dân tộc Nùng.
D. Xã M được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân
tộc đặc biệt khó khăn.
Câu 18: Khăng định nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
B. Các tôn giáo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
C. Các tôn giáo lớn có nhiều quyền hơn các tôn giáo nhỏ.
D. Các tôn giáo được pháp luật bảo hộ nơi thờ tự.
Câu 19: Quyền bình đẳng giữ các tôn giáo được hiểu là
A. Các tôn giáo đều có quyền tự do hoạt động không giới hạn.
B. Các tôn giáo có quyền hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được pháp luật bảo vệ.
C. Các tôn giáo được ưu tiên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.
D. Các tôn giáo khác nhau sẽ có quy định khác nhau về quyền và nghĩa vụ.
Câu 20: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là
A. Cơ sở để đảm bảo trật tự xã hội và an toàn xã hội.
B. Cơ sở để thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
C. Cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
D. Cở sơ, nguyên tắc để chống diễn biến hòa bình.
Câu 21: Nhận xét nào dưới đây phù hợp với tình hình tôn giáo ở nước ta?
A. Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo.
B. Việt Nam là quốc gia chỉ có một tôn giáo tồn tại.
C. Ở Việt Nam chỉ có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.
D. Ở Việt Nam mọi người đều theo tôn giáo.
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Câu 22: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật.
B. Hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước đảm bảo.
C. Các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.
D. Các tôn giáo được tự do hoạt động không giới hạn.
Câu 23: Khẳng định nào dưới đây ĐÚNG với quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Các tôn giáo được hoạt động theo nguyên tắc của mình.
B. Có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
C. Những người có tôn giáo phải tôn trọng tôn giáo của mình.
D. Đoàn kết giúp đỡ các đồng bào cùn tôn giáo.
Câu 24: Gia đình ông A không đồng ý cho con gái mình là H kết hôn với M vì lí do hai người
không cùng đạo. Gia đình ông A đã không thực hiện
A. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
B. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
C. Quyền bình đẳng về tín ngưỡng.
D. Quyền bình đẳng giữa các vùng miền.
Câu 25: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng về tôn giáo?
A. Tổ chức các hoạt động thực hiện đoàn kết giữa các đồng bào theo các tôn giáo khác nhau.
B. Tập hợp đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo tham gia các hoạt động xây dựng khối địa đoàn kết
dân tộc.
C. Tổ chức hoạt động tôn giáo mà pháp luật quy định không được làm.
D. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp nghêm túc thực hiện đường lối chính sách chủ trương của
Đảng và Nhà nước.
Câu 26: Khẳng định nào dưới đây thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Công dân chỉ cần tôn trọng tôn giáo của mình.
B. Công dân không được tự ý bỏ tôn giáo.
C. Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhau.
D. Công dân phải bảo vệ tôn giáo của mình.
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
Câu 1: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của
Viện Kiểm sát trừ trường hợp
A. Đang lao động ở tỉnh A.
B. Phạm tội quả tang.
C. Đang trong trại an dưỡng của tỉnh.
D. Đang đi công tác ở tỉnh B.
Câu 2: Ý kiến nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Không ai bị bắt, nếu không có sự phê chuẩn của Ủy ban nhân dân các cấp.
B. Không ai bị bắt, nếu không có sự chứng kiến của đại diện gia đình bị can, bị cáo.
C. Không ai bị bắt, nếu không có phê chuẩn của Viện Kiểm sát các cấp.
D. Không ai bị bắt, nếu không có sự đồng ý của các tổ chức xã hội tại địa phương.
Câu 3: Công an chỉ được bắt người trong trường hợp
A. Có yêu cầu của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.
B. Có yêu cầu của thụ trưởng cơ quan quản lí người lao động.
C. Có yêu cầu của Hội đồng nhân dân các cấp.
D. Có quyết định của Tòa án nhân dân các cấp.
Câu 4: Bất kì ai cũng có quyền được bắt người, khi người đó đang
A. Bị nghi ngờ phạm tội.
B. Có dấu hiệu thực hiện phạm tội.
C. Thực hiện hành vi phạm tội.
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D. Chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
Câu 5: Trường hợp tự tiện bắt và giam, giữ người xâm phạm quyền nào dưới đây.
A. Quyền được pháp luật bảo vệ về danh dự của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo vệ về nhận phẩm của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
Câu 6: Khẳng định nào dưới đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công
dân?
A. Ngoài công an ra không ai được quyền bắt người đang bị truy nã.
B. Bất kì ai cũng có quyền bắt người đang bị truy nã.
C. Những người chưa từng phạm tội mới được quyền bắt người đang bị truy nã.
D. Những người từ đủ 18 tuổi trở len mới được quyền bắt người đang bị truy nã.
Câu 7: Nội dung nào sau đây sai với quy định của pháp luật về quyền bắt người của công dân?
A. Công dân được bắt người đang bị truy nã.
B. Công dân được bắt người đnag thực hiện tội phạm.
C. Công dân được bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội nghiêm trọng.
D. Công dân được bắt người đã thực hiện tội phạm và đang bị đuổi băt.
Câu 8: Đánh người là hành vi xâm phạm tới quyền
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
D. Được pháp luật bảo hộ về tinh thần của công dân.
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức
khỏe của công dân?
A. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác.
B. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư.
C. Ông bà được đánh cháu để dạy bảo cháu.
D. Chỉ có những người có đủ thẫm quyền mới được quyền đánh người khác.
Câu 10: Hành vi đánh người xâm phạm đến
A. Thân thể của công dân.
B. Tính mạng và sức khỏe của công dân.
C. Danh dự của công dân.
D. Nhân phẩm của công dân.
Câu 11: Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây của công dân?
A Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
Câu 12: Quyền tư do ngôn luận là việc công dân được
A. Tự do phát biêu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ vấn đề nào mà mình muốn.
B. Tự tập trung đông người để nói tất cả những gì mình muốn chia sẽ.
C. Trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học, tổ dân phố/xóm trong cuộc họp.
D. Tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến ở bất cứ đâu.
Câu 13: Việc làm nào sau đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Gửi clip và tin cho chuyên mục “ Ống kính khán giả”, Truyền hình VTC14.
B. Viết bài thể hiện những nghi ngờ của bản thân về nhân cách của một người.
C. Tự tập trung đông người để nói những gì mình mong muốn chia sẽ.
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D. Ngăn không cho người khác phát biểu khi thấy ý kiến đó trái với mình.
Câu 14: Ý kiến nào sau đây là sai quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Công dân được trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học, nơi cư trú trong
cuộc họp.
B. Công dân được viết bài, gửi đăng báo để ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán cái sai, cái xấu
trong xã hội.
C. Công dân được tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ vấn đề gì mà mình muốn.
D. Công dân được đóng góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội trong các buổi tiếp xúc với
cử tri ở cơ sở.
Câu 15: Ý kiến nào sau đây là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Tự do ngôn luận không phải là vô hạn mà được hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
B. Tự do ngôn luận là việc công dân được phát biểu ở bất cứ nơi nào mà mình muốn.
C. Tự do ngôn luận là việc công dân được tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến.
D. Tự do ngôn luận là việc công dân được tùy ý gặp bất cứ ai để phỏng vấn.
Câu 16: Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mọi người phải
A. Tôn trọng chỗ ở của người khác.
B. Tôn trọng danh dự của người khác.
C.Tôn trọng nhân phẩm của người khác.
D. Tôn trọng bí mật của người khác.
Câu 17: Hành vi nào dưới đây, không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công
dân?
A. Khám nhà người khác vì nghi ngờ người đó trộm đồ của mình.
B. Sang nhà hàng xóm để kiểm tra đường dây điện khi không có ai ở nhà.
C. Tự ý vào phòng người khác khi họ đi vắng.
D. Công an khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện Kiểm sát.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.
B. Chủ nhà cho thuê phòng phá khóa vào chữa cháy khi người thuê không có mặt.
C. Hàng xóm sang nhà chữa cháy khi chủ nhân không có nhà.
D. Công an vào khám nhà khi có lệnh của Tòa án.
Câu 19: Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Ai cũng được khám nhà người khác nếu có chứng cứ người đó phạm tội.
B. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền khám nhà người phạm tội.
C. Công an được vào khám nhà của công dân khi có lệnh của Tòa án.
D. Thủ trưởng của cơ quan được quyền khám nhà của nhân viên.
Câu 20: Ý kiến nào dưới đây sai với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện Kiểm sát.
B. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra.
C. Công an được khám nhà khi có quyết định của Tòa án nhân dân.
D. Nhân viên được khám nhà đồng nghiệp khi có lệnh của lãnh đọa cơ quan.
Câu 21: Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công
dân?
A. Ông H vào phòng anh D ở nhờ khi chưa được sự đồng ý của anh.
B. Anh T sang nhà hàng xóm tìm gà sổng chuồng khi không có ai ở nhà.
C. Công an khám nhà tội phạm khi có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra.
D. Thấy nhà bạn không khóa của, bà H mở cửa vào chờ chủ nhà về.
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Câu 22: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của
công dân?
A. Chê bai người khác.
B. Lăng mạ, chửi bới người khác.
C. Ngăn người khác phát biểu ý kiến trong cuộc họp.
D. Phê bình người khác trước tập thể.
Câu 23: Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm
của công dân?
A. Nhiều lần chê bai bạn.
B. Nhiều lần trêu chọc bạn.
C. Đặc biệt danh xấu làm bạn tổn thương.
D. Phê bình bạn trước tập thể.
Câu 24: Hành vi nào sau đây không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm,
danh dự của công dân?
A. Nói những điều không đúng sự thật về người khác.
B. Nhiều lần trêu chọc làm người khác bực mình.
C. Chửi bới, lăng mạ người khác khi họ xúc phạm mình.
D. Nói xấu về người khác.
Câu 25: Cho rằng ông X là thủ phạm sát hại chị H, hai công an huyện T đã lập tức ắt giam ông
X. Việc làm của hai công an huyên T đã xâm phạm
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
Câu 26: Biết H tung tin nói xấu về mình với các bạn cùng lớp, T rất tức giận. Nếu là bạn của T,
em chọn phương án nào sau đây mà em cho là phù hợp nhất
A. Khuyên T tung tin nói xấu H để H biết hậu quả việc làm của mình.
B. Khuyên T rủ người khác đánh H để dạy cho H một bài học.
C. Nói với H, bạn đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự của T và phải cải chính tin đồn trước lớp.
D. Khuyên T yêu cầu cơ quan công an bắt H.
Câu 27: Giả mạo facebook của người khác để đăng những tin không đúng sự thật về họ là hành
vi xâm phạm quyền nào dưới đây?
A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân.
D. Quyền sở hữu của công dân.
Câu 28: Nghi ngờ B lấy cắp điện thoại của mình, T tự ý vào phòng B khám xét. Hành vi này
xâm phạm
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
B. Quyền bí mật đời tư của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
Câu 29: Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác, là xâm phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền bí mật đời tư của công dân.
B. Quyền tự do tuyệt đối của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
Câu 30: Khi bị bất cứ ai bắt giữ mà em không vi phạm pháp luật, em sẽ chọn cách ứng xử nào
sao đây là đúng nhất?
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A. Thực hiện theo yêu cầu của họ và chờ người thân tới giúp.
B. Yêu cầu họ cho xem lại lệnh bắt giữ người, báo cho người thân biết để can thiệp.
C. Nhanh chóng tìm cách chạy trốn và báo cho người thân biết.
D. Tìm cách chống lại họ để tự bảo vệ mình.
Câu 31: T có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, H tự ý mở đọc những dòng tâm sự của T trên
Email. Hành vi này xâm phạm
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
B. Quyền tự do dân chủ của công dân.
C. Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín của công dân.
D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 32: Thấy điện thoại của B có tin nhắn, C đã tự ý mở ra xem. Hành vi của C đã xâm phạm
quyền nào dưới đây.
A. Quyền tự do của công dân.
B. Quyền dược pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
C. Quyền tự do ngô luận của công dân.
D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại của công dân.
Câu 33: Anh D phát hiện bị mất điện thoại di động, nghĩ rằng thanh niên đứng sau lấy trộm, anh
đã áp tải người đó về nhà để truy hỏi suốt một ngày. Hành vi này đã xâm phạm
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
D. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của công dân.
Câu 34: Trường hợp nào sau đây, công an bắt người mà không xâm phạm quyền bất khả xâm
phạm về thân thể của công dân?
A. Một nhóm thanh niên cãi nhau nơi công cộng.
B. Một người tung tin đồn không đúng về người khác.
C. Một người đang móc túi lấy ví tiền của người khác.
D. Một người tự ý vào nơi ở của người khác.
Câu 35: Mỗi lần biết M nói chuyện qua điện thoại với bạn trai, k lại tìm cách đến gần để nghe.
Hành vi này xâm phạm
A. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về điện tín của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
D. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về điện thoại của công dân.
Câu 36: Nghi ngờ con bà P lấy trộm hoa quả trong vườn, bà K chửi bà P không biết dạy con và
còn bịa đặt, nói xấu bà P. Bà K đã xâm phạm quyền nào sau đây
A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. Quyền tự do tuyệt đối của công dân.
Câu 37: Đang truy đuổi trộm, bỗng không thấy hắn đâu. Ông H và ông X định vào một nhà
vắng chủ gần đấy để khám xét. Nếu là cháu của hai ông, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây
cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Nói với hai ông dừng lại vì các ông không có quyền bắt trộm.
B. Cùng hai ông vào nhà đó để kịp thời tìm bắt tên trộm.
C. Nói với hai ông hãy chờ chủ nhà về cho phép khám xét.
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D. Nói với hai ông không được vi phạm quyền về chỗ ở của người khác và đến trình báo với cơ
quan công an.
Câu 38: Vì ghét B, D đã tung tin xấu,bịa đặt về B trên mạng xã hội. Nếu là bạn cùng lớp với D
và B, em chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Không quan tâm, vì đó không phải là việc của mình.
B. Khuyên B và các bạn tẩy chay, không chơi với D nữa.
C. Khuyên D gỡ bỏ tin, xin lỗi B vì xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của B.
D. Khuyên B tung tin xấu về D trên mạng xã hội để dạy cho D một bài học.
Câu 39: Trong trường hợp bị một người hung hăng liên tục nhắn tin đe dọa giết, em sẽ chọn
cách nào phù hợp nhất dưới để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình?
A. Báo cho bạn bè biết để cùng đối phó.
B. Tìm cách lẫn trốn để bảo tồn tính mạng.
C. Nhờ người thân đến đánh người đó trước để họ sợ.
D. Trình báo và nhờ cơ quan công an bảo vệ.
Câu 40: Do mâu thuẫn cá nhân,B cùng anh trai chờ đánh H trên đường tới trường. H nên chọn
cách nào sau đây để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình?
A. Rủ anh trai hoặc bạn đánh lại B và anh trai của B.
B. Tìm cách trốn để không bị đánh.
C. Báo công an hoặc cha mẹ, thầy/cô giáo biết để được giúp đỡ.
D. Bỏ học chờ sự việc lắng xuống sẽ đi học tiếp.
Câu 41: Trên một đoạn đường có người đi lại, Ng bị hai thanh niên trêu ghẹo, Ng phnr đối thì
bị họ lăng mạ và đánh. Ng cần chọn cách nào sau đây để bảo vẹ mình?
A. Mắng và đánh lại những thanh nien đó.
B. Im lặng để chờ người qua đường giúp đỡ.
C. Kêu lên để người khác giúp đỡ, sau đó làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
D. Giã vờ xin lỗi họ để được đi tiếp.
Câu 42: T là chị của y. Một hôm Y đi vắng, T nhận hộ thư và quà của bạn trai Y từ tỉnh khác
gửi tới. T đã nóc thư ra xem trước. Nếu là bạn của T, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho
phù hợp nhất?
A. Không quan tâm vì đây không phải là việc của mình.
B. Khuyên T xin lỗi Y vì đã xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín của Y.
C. Im lặng, vì T là chị nên có quyền làm như vậy.
D. Mang chuyện này kể cho một số bạn khác biết để cùng nhắc nhở T.
Câu 43: Dù chị H đã phản đối, bà Th thỉnh thoảng lại tự vào phòng khi chị H đi vắng với lí do
bà là chủ cho thuê nên có quyền vào kiểm tra. Em chọn cách gải quyết nào phù hợp nhất sau
đây?
A. Khuyên chị H thay khóa không cho bà Th vào nữa.
B. Khuyên chị H chấp nhận vì bà Th là chủ ngôi nhà.
C. Khuyên chị H nhờ người thân đến giải quyết.
D. Khuyên chị H trình báo sự việc vói cơ quan công an để xử lí, sau đó đi thuê nhà khác.
Câu 44: Áo của P phơi trên dây bị gió thổi bay sang nhà hàng xóm, khi nhà đó đi vắng, P rủ Đ
cùng sang lấy áo. Nếu là Đ, em chọn cách ứng xử nào sau đây cho đúng với quy định của pháp
luật?
A. Cùng P sang nhà đó lấy áo.
B. Từ chối, để P sang nhà đó lấy áo một mình.
C. Khuyên P không xâm phạm nơi ở của người khác. Chờ họ về xin vào lấy áo.
D. Khuyên P rủ thêm vài người nữa cùng sang để làm chứng P chỉ lấy áo.
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Câu 45: Chia tay sau một thời gian yêu nhau, anh Đ gửi nhiều tin nhắn xúc phạm chị B và tung
tin bịa đặt xấu về chị B. Việc này khiến cho chị rất đau khổ và không dám nhìn mặt ai. Em chọn
cách ứng xử nào sau đây để giúp chị?
A. Khuyên chị bình tĩnh, không cần để tâm đến kẻ xấu đó.
B. Khuyên chị thu thấp chứng cứ, trình báo sự việc với cơ quan công an.
C. Khuyên chị gửi tin nhắn cho mọi người để thanh minh.
D. Khuyên chị cùng một số người bạn đến vạch trần bộ mặt của kẻ xấu đó.
BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
Câu 1: Quyền bầu cử và ứng cử là?
A. Quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội.
B. Quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực dân sự.
C. Quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.
D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
Câu 2: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền tự do dân chủ của công dân, thông qua đó, nhân
dân
A. Thực thi dân chủ trực tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
B. Thực thi dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
C. Thực thi quyền tự do ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
D. Thực thi quyền tự do ngôn luận ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
Câu 3: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc
A. Trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng.
B. Gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do.
C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
D. Tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ.
Câu 4: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào sau đây là đúng với quy định của pháp
luật?
A. Nhờ người thân viết phiếu bầu và bỏ phiếu hộ.
B. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.
C. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện.
D. Đề nghị những người trong tổ bầu cử viết phiếu bầu và bỏ phiếu hộ.
Câu 5: Khẳng định nào dưới đây là đúng với quyền bầu cử của công dân
A. Những người đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử.
B. Những người đủ 19 tuổi trở lên điều có quyền bầu cử.
C. Những người đủ 20 tuổi trở lên điều có quyền bầu cử.
D. Những người đủ 21 tuổi trở lên điều có quyền bầu cử.
Câu 6: Trường hợp thực hiện bầu cử nào sau đây là đúng với quy định của pháp luật?
A. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ.
B. Không tự viết được, nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ vào hòm phiếu kín.
C. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho một người.
D. Mang phiếu về nhà, suy nghĩ kỉ rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu.
Câu 7: Việc cử tri không tự viết được phiếu bầu phải nhờ người viết hộ, người viết hộ phải đảm
bảo bí mật phiếu bầu. Sau đó cử tri tự mình bỏ phiếu thể hiện nguyên tắc
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Trực tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 8: Quy định người ốm đau, già yếu, tàn tật được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu
bầu đến nơi ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu, thể hiện nguyên tắc
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
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C. Trực tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 9: Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên ( trừ trường hợp pháp luật quy định không
được bầu cử) điều được tham gia bầu cử thể hiện nguyên tắc
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Trực tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 10: Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau, thể
hiện nguyên tắc
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Trực tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 11: Những người được tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là
A. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật.
B. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.
C. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên không vi phạm pháp luật.
D. Mọi công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật.
Câu 12: Trường hợp nào dưới đây KHÔNG được thực hiện quyền bầu cử?
A. Người đã được xóa án tích.
B. Người mất năng lực hành vi dân sự.
C. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
D. Người đang bị tạm giữ.
Câu 13: Việc nhờ người khác bỏ phiếu hộ vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền ứng cử của công dân.
B. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân.
C. Quyền bầu của của công dân.
D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 14: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường
A. Dân chủ và công bằng.
B. Tự ứng cử và bình đẳng.
C. Tự ứng cử và trực tiếp.
D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
Câu 15: Công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực tín nhiệm với cử tri điều có thể
A. Tham gia bầu cử Quốc hội.
B. Được tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
C. Tự ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân.
D. Tự giới thiệu người ứng cử vào Quốc hội.
Câu 16: Trường hợp nào sau đây có thể được cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ
chức chính trị, xã hội giới thiệu ứng cử?
A. Công dân đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm với cử tri.
B. Công dân đủ 20 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm với cử tri.
C. Công dân đủ 21 tuổi trở lên không vi phạm pháp luật.
D. Công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.
Câu 17: Mỗi công dân được góp phần hình thành các cơ quan quyền lực Nhà nước thông qua
quyền nào dưới đây?
A. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội.
B. Quyền tự do của công dân.
C. Quyền bình đẳng của công dân.
D. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
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Câu 18: Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện
cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do mình bầu ra, bằng quyền nào dưới đây?
A. Các quyền tự do của công dân.
B. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xá hội.
C. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 19: Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là quền của ai dưới đây?
A. Quyền của công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Quyền của công dân từ đủ 20 tuổi trở lên.
C. Quyền của cán bộ, công chức Nhà nước.
D. Quyền của mọi công dân.
Câu 20: Một trong những việc thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hôi của
công dân là
A. Tham gia Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương.
B. Tham gia thảo luận góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng.
C. Tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
D. Tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng.
Câu 21: Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân được thực hiện bằng
việc làm nào sau đây?
A. Tuyên truyền chính sách của Nhà nước ở cộng đồng dân cư.
B. Tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở nhà trường.
C. Tham gia lao động công ích ở địa phương.
D. Tham gia giám sát, kiểm tra dự án xây dựng nhà văn hóa xã.
Câu 22: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của mình thông
qua việc
A. Tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng.
B. Tham gia lao động công ích ở địa phương.
C. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước trưng cầu ý dân.
D. Viết bài, đăng báo quảng bá cho du lịch địa phương.
Câu 23: Việc làm nào sau đây thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của
công dân?
A. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về xây dựng đường liên thôn.
B. Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở địa phương.
C. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở khu dân cư.
D. Tham gia lao động công ích ở địa phương.
Câu 24: Việc nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của
công dân?
A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước trưng cầu dân ý.
B. Tự ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương.
C. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất của xã.
D. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.
Câu 25: Công dân được góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước
thông qua.
A. Quyền tự do kinh doanh.
B. Việc tham gia các hoạt động xã hội.
C. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội.
D. Quyền tham gia lao động công ích.
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Câu 26: Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với công dân, vì
đó là
A. Cơ sở để công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh.
B. Cơ sở pháp lí để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước.
C. Cơ sở để công dân thực hiện các quyền tự do của mình.
D. Cơ sở để công dân tham gia lao động công ích góp phần xây dựng đất nước.
Câu 27: Những ai được thực hiện quyền tố cáo?
A. Mọi cá nhân, tổ chức.
B. Mọi công dân.
C. Những người không vi phạm pháp luật.
D. Những công dân đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 28: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ thực hiện
A. Dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
B. Dân chủ trực tiếp để bảo vệ mọi lợi ích của công dân.
C. Dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
D. Công bằng xã hội cho mọi công dân.
Câu 29: Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, xâm
phạm lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội.
D. Tự do ngôn luận.
Câu 30: Công dân được quyền khiếu nại khi thấy
A. Hành vi gây hại cho lợi ích của công dân.
B. Hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước.
C. Hành vi gây hại cho tài sản của người khác.
D. Quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 31:Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện
A. Quyết định kỉ luật của công ty quá cao với mình.
B. Hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.
C. Cán bộ thu thuế áp mức thuế cao so với thực tế kinh doanh của công ty.
D. Quyết định xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 32: Công dân được quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Khi thấy quyết định xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.
B. Khi có căn cứ chứng minh quyết định kỉ luật của cơ quan, công ty quá nặng với mình.
C. Khi thấy hành vi trái pháp luật gây hại cho lợi ích hợp pháp của công dân.
D. Khi thấy mức thuế phải nôp của mình cao hơn so với quy định.
Câu 33: Người giải quyết khiếu nại lần đầu là
A. Người trực tiếp gửi quyết định hành chính bị khiếu nại.
B. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định hành chính bị khiếu nại.
C. Người tiếp nhận đơn khiếu nại.
D. Tât cả những người trong cơ quan có quyết định hành chính bị khiếu nại.
Câu 34: Người giải quyết tố cáo lần đầu là
A. Người tiếp nhận đơn tố cáo.
B. Người đứng đầu các cơ quan có trách nhiệm giải quyết tố cáo ở các cấp.
C. Người đúng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lí người bị tố cáo.
D. Tất cả những người có trách nhiệm giải quyết tố cáo.
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Câu 35: Người giải quyết khiếu nại lần hai là
A. Người tiếp nhận đơn khiếu nại lần hai.
B. Người trực tiếp gửi quyết định hành chính bị khiếu nại lần hai.
C. Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần
đầu.
D. Tất cả những người trong cơ quan giải quyết khiếu nại lần hai.
Câu 36: Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu hoặc lần hai của
người đứng đầu cơ quan giải quyết khiếu nại thì họ có quyền chọn cách nào sau đây?
A. Kiện ra tòa Hành chính thuộc Tòa án nhân dân.
B. Khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân.
C. Khởi kiện vụ án hình sự Tòa án nhân dân.
D. Đề nghị truy cứu trách nhiệm dân sự với người giải quyết khiếu nại lần đầu.
Câu 37: Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật thì
người tố cáo có quyền
A. Tố cáo với người tiếp nhận đơn tố cáo.
B. Tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.
C. Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân.
D. Khởi kiện vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân.
Câu 38: Quyền khiếu nại có ý nghĩa rất lớn đối với công dân, vì đó là cơ sở để
A. Công dân thực hiện các quyền tự do của mình.
B. Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận.
C. Công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.
D. Công dân phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị xâm phạm.
Câu 39: Công dân sử dụng quyền nào sau đây để góp phần ngăn chặn những hành vi trái pháp
luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân?
A. Quyền khiếu nại của công dân.
B. Quyền tự do của công dân.
C. Quyền tố cáo của công dân.
D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
Câu 40: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo?
A. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc sau khi sinh con.
B. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép.
C. Anh P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng.
D. Nhà ông Th phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần những tháng trước.
Câu 41: Trường hợp nào sau đây, thể hiện đúng quyền tố cáo của công dân?
A. Lao động nữ tố cáo chủ doanh nghiệp trả lương thấp hơn đồng nghiệp nam.
B. Lao động nam tố cáo bị chủ doanh nghiệp vô cớ cho nghỉ việc.
C. Lao động nữ tố cáo chủ doanh nghiệp vô cớ đánh đập.
D. Lao động nam tố cáo chủ doanh nghiệp ưu tiên lao động nữ hơn nam.
Câu 42: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền khiêu nại?
A. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ.
B. Chị Y nhận thấy giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm.
C. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép.
D. Chị M phát hiện chủ một cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động.
Câu 43: Sau ngày tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, N hãnh diện khoe với
bạn việc mình không chỉ được đi bầu cử mà còn được bố mẹ nhờ đi bầu cử thay. Theo em, N đã
vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
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A. Nguyên tắc phổ thông.
B. Nguyên tắc bình đẳng.
C. Nguyên tắc trực tiếp.
D. Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Câu 44: Bạn A có chị X bị bênh tâm thần nhưng lại thích đi bầu cử. A khẳng định chị mình
được đi bầu cử, và ai đủ 18 tuổi trở lên cũng có quyền bầu cử. Nếu là bạn của A, em chọn cách
ứng xử nào sau đây cho phù hợp?
A. Đồng tình với ý kiến của A.
B. Nói để A biết chị X mất năng lực hành vi dan sự nên không được bầu cử.
C. Khuyên A đi bầu cử hộ để đảm bảo quyền lợi cho chị X.
D. Lựa lời động viên chị X ở nhà.
Câu 45: Học sinh lớp 12D đang thảo luận kế hoạch tổ chức liên hoan chia tay sau khi tốt nghiệp
phổ thông. Bạn nào cũng hăng hái phát biểu ý kiến. Đây là việc các bạn đang thực hiện
A. Quyền tự do của học sinh trong lớp.
B. Quyền bình đẳng trong họp hội.
C. Quyền dân chủ trực tiếp.
D. Quyền dân chủ gián tiếp.
Câu 46: Phát hiện một nhóm thanh niên bẻ khóa lấy trộm tài sản của một nhà vắng chủ, Q đã
báo cho cơ quan công an biết. Hành vi này thể hiện Q đã thực hiện
A. Quyền khiếu nại.
B. Quyền dân chủ.
C. Quyền nhân dân.
D. Quyền tố cáo.
Câu 47: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ huyện tại xã Trường Xuân, huyện T,
tỉnh A, bà V chọn gửi đơn tố cáo đến nơi nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?
A. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.
B. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân huyện T.
C. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh A.
D. Gửi đơn đến Ban Thanh tra Chính phủ.
Câu 48: Trên đường đi học về, B và P phát hiện một số người đang cưa trộm gỗ trong rừng đầu
nguồn. Cả hai bạn cùng đi báo với các chú kiểm lâm để xử lí. Hai bạn đã thực hiện.
A. Quyền dân chủ trực tiếp của công dân.
B. Quyền khiếu nại của công dân.
C. Quyền tố cáo của công dân.
D. Quyền bình đẳng của công dân.
Câu 49: H năm nay 15 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn X. Em phải làm việc 12 giờ
mỗi ngày. H còn thường bị bà chủ chửi rủa, đánh mắng. Nếu là H, em chọn cách nào sau đây để
bảo vệ mình?
A. Bỏ việc ở cửa hàng này, xin vào làm ở cửa hàng khác.
B. Gửi đơn khiếu nại đến Công an thị trấn X.
C. Gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị trấn X.
D. Gửi đơn tố cáo đến Công an nhân dân thị trấn X.
Câu 50: Chị K bị Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện kỉ luật với hình thức “Chuyển
công tác khác”. Chị muốn gửi đơn khiếu nại. Theo em chị K phải gửi đơn đến nơi nào sau đây là
đúng quy định của pháp luật?
A. Giám đốc cơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
B. Chủ tịch tỉnh.
C. Liên đoàn lao động huyện.
D. Chủ tịch huyện.
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