
 

A. Mục tiêu cần đạt 

1. Kiến thức 

- Học sinh biết và nắm vững  nội dung kiến thức của các bài đã học trong chương trình GDCD 

lớp 9 từ đầu HK2 đến tiết 26. 

- Hs nắm được khái niệm những đơn vị kiến thức đã học. 

- Hiểu được ý nghĩa, quy định của pháp luật, trách nhiệm của công dân trước những đơn vị kiến 

thức trên . 

- Hoc sinh biết cách vận dụng kiến thức lí thuyết vào việc xử lí tình huống cụ thể. 

2. Kĩ năng  

- Hoc sinh có kỹ năng ứng xử các tình huống trong thực tế cuộc sống theo quy định của pháp 

luật, từ đó điều chỉnh hành vi cho phù hợp. 

3. Thái độ 

- Luôn biết ứng xử đúng mực theo các quy định của pháp luật trong cuộc sống hằng ngày 

- Biết đấu tranh, lên án những hành vi vi phạm quy định của pháp luật. 

4. Năng lực cần đạt 

- Học sinh hình thành các  năng lực như: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực 

sáng tạo. 

B. Ma trËn ®Ò kiÓm tra 

Nội dung Mức độ kiến thức Tổng 

Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL  

Quyền tự do kinh 

doanh và nghĩa vụ 

đóng thuế 

8 câu 

2 đ 

20% 

 3 câu 

0,75 đ 

7,5% 

     11 câu 

2,75 đ 

27,5% 

Quyền và nghĩa 

vụ lao động của 

công dân   

3 câu 

0,75 đ 

7,5% 

 2 câu 

0,5 đ 

5% 

  1 câu 

2 điểm 

20% 

 1 câu 

1 điểm 

10% 

7 câu 

4,25 đ 

42,5% 

Quyền và nghĩa 

vụ của CD trong 

hôn nhân 

5 câu 

1,25 đ 

12,5% 

 7 câu 

1,75 đ 

17,5% 

     12 câu 

3 điểm 

30% 

Tổng 16 câu 

4 điểm 

40% 

 12 câu 

3 điểm  

30% 

  1 câu 

2 điểm 

20% 

 1 câu 

1 điểm 

10% 

30 câu 

10 điểm 

100% 
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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm) 

Đọc kĩ các câu hỏi sau đây và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng . 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 2: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công 

dân? 
A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động. 

B. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. 

C. Thăm hỏi, động viên người lao động khi họ gặp tai nạn lao động. 

D. Trả đủ tiền công theo quy định của pháp luật. 

Câu 3: Tảo hôn là gì? 
A. Việc kết hôn với người ít tuổi hơn 

B. Việc kết hôn với người bằng tuổi 

C. Việc kết hôn với người cùng giới 

D. Việc kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hồn theo quy định của pháp luật. 

Câu 4: Ý kiến nào không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện 

nay? 
A. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn 

giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn 

trọng và được pháp luật bảo vệ. 

B. Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

C. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Câu 5: Theo luật Lao động, công dân từ độ tuổi nào có thể tham gia lao động trong xã hội? 
A. Dưới 18 tuổi B. Đủ 14 tuổi C. Đủ 15 tuổi D. Đủ 16 tuổi 

Câu 6: Ở Việt Nam, thuế V.A.T tiêu chuẩn áp dụng là bao nhiêu %? 
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 

Câu 7: Kinh doanh là gì? 
A. Là hoạt động tiêu thụ hàng hóa nhằm mục đích thu phí cho ngân sách Nhà nước 

B. Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận 

C. Là hoạt động tái cơ cấu kinh tế nhằm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

D. Là hoạt động thương mại nhằm mục đích thu lợi nhuận 

Câu 8: Theo quy định của luật pháp Việt Nam, nữ từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được 

kết hôn? 
A. 16 tuổi B. 18 tuổi C. 19 tuổi D. 17 tuổi 

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau: 

Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng,….được 

Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. 

A. Tự nguyện B. Tự giác C. Tự chủ D. Tự do 
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Câu 10: Trong giấy phép kinh doanh của chị Hoa có 10 mặt hàng. Ban quản lí thị trường 

kiểm tra đột xuất phát hiện trong cửa hàng chị Hoa còn bán kèm thêm mặt hàng khác là 

pháo nổ. Theo em, chị Hoa vi phạm pháp luật vì: 

A. Kinh doanh đúng ngành hàng ghi trong giấy phép 

B. Kinh doanh hàng quốc cấm 

C. Kinh doanh đồ gia dụng 

D. Kinh doanh đúng số vốn 

Câu 11: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào khôngvi phạm Luật Lao động? 
A. Sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do. 

C. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài. 

D. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận. 

Câu 12: Hành vi nào sau đây công dân kinh doanh đúng pháp luật? 
A. Kinh doanh pháo nổ B. Kinh doanh mại dâm, ma túy 

C. Có giấy phép kinh doanh D. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả 

Câu 13: Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải làm gì? 
A. Đăng ký kết hôn. B. Sống chung như vợ chồng 

C. Cưới lại D. Dọn về ở chung 

Câu 14: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Kết hôn khi nam, nữ  đủ 18 tuổi trở lên 

B. Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc 

D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc 

Câu 15: Thuế là gì? 
A. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào quỹ ngân 

sách quốc gia. 

B. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách 

nhà nước. 

C. Là một  phần  trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp kho bạc nhà 

nước. 

Câu 16: Nhà nước ta không cấm kết hôn trong trường hợp nào? 
A. Người đang có vợ, có chồng 

B. Giữa những người cùng giới tính 

C. Giữa những người không cùng dân tộc, tôn giáo 

D. Người mất năng lực hành vi dân sự (tâm thần, mắc bệnh…) 

Câu 17: Thuế giá trị gia tăng được kí hiệu là gì? 
A. V.T.C B. V.A.C C. V.T.V D. V.A.T 

Câu 18: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước. 

B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người không ai có quyền can thiệp. 

C. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai. 

D. Kinh doanh phải đúng theo quy định của pháp luật. 



Câu 19:  Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị 

tinh thần cho xã hội được gọi là gì? 
A. Sáng tạo B. Lao động C. Năng động D. Lí tưởng sống 

 

Câu 20: Bài ca dao dưới đây lên án hủ tục nào? 

Thân em mười sáu tuổi đầu 

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người. 

Nói ra sợ chị em cười 

Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay 

A. Tổ chức cưới xin linh đình B. Cướp vợ 

C. Tảo hôn D. Mê tín dị đoan 

Câu 21: Hành vi nào sau đây  vi phạm về thuế? 
A. Dùng tiền thuế làm việc cá nhân B. Không dây dưa trốn thuế 

C. Đóng thuế đúng mặt hàng kinh doanh D. Nộp thuế đúng quy định 

Câu 22: Em không đồng ý với quan niệm nào sau đây: 
A. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn 

B. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm sông hương mặc người 

C. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên 

D. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà 

Câu 23:  Bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là: 
A. Ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. 

B. Trong gia đình chồng là người quyết định mọi việc. 

C. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt. 

D. Trong gia đình chồng quyết định các việc lớn, vợ quyết định các việc vặt hàng ngày. 

Câu 24:  Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở nào? 
A. Chung sống trước khi cưới (sống thử) và rút ra kinh nghiệm. 

B. Sự môn đăng hộ đối (tương đồng về địa vị, tài sản) của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. 

C. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ. 

D. Do cha, mẹ hai bên lựa chọn và quyết định. 

Câu 25: Nhà nước quy định mức thuế đối với thuốc lá điếu là bao nhiêu %, theo Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt mới nhất hiện nay ( Từ 01/01/2019)? 
A. 35% B. 55% C. 65% D. 75% 

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 27: Trường hợp nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

hôn nhân? 
A. Kết hôn sớm trước tuổi pháp luật quy định có lợi cho gia đình 

B. Kết hôn khi nam nữ từ đủ 18 tuổi trở lên 

C. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con 

D. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, bình đẳng dựa trên cơ sở tình yêu chân chính 

Câu 28: Luật lao động quy định cấm sử dụng người lao động dưới bao nhiêu tuổi làm 

những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm? 
A. Dưới 16 tuổi B. Dưới 15 tuổi C. Dưới 17 tuổi D. Dưới 18 tuổi 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Đọc kỹ tình huống sau và  trả lời câu hỏi:  
 Hà, 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để 

giúp đỡ bố mẹ. Chú An, hàng xóm của Hà định giới thiệu cho bạn làm việc tại nhà máy sản xuất 

thuốc trừ sâu trên tỉnh. Tuy nhiên, bố mẹ Hà không đồng ý.  



1. Theo em, quyết định của bố mẹ Hà là đúng hay sai? Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà 

có phù hợp không? Vì sao? 

2. Hà có thể làm những công việc gì để kiếm tiền cho phù hợp ? 

 

 

 

 

 

 

 

 I: PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C A D B C B B B A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A C A B B C D B B C 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28   

Đáp án A D C C D C D D   

 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- quyết định của cha mẹ Hà là đúng.  

- Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà không phù hợp 

- Vì: 

+ Công việc tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu có thể phải tiếp xúc 

với hóa chất độc hại. 

+ Theo quy định của pháp luật, Hà mới 16 tuổi, chưa thể làm việc 

trong môi trường độc hại hay nặng nhọc...  

 

Để kiếm tiền cho phù hợp, Hà có thể làm những công việc: 

- Nhận hàng về gia công tại nhà 

- Xin vào làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có công 

việc an toàn, vừa sức. 

… 

0,5 đ 

0,5 đ 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

1đ 
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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm) 

Đọc kĩ các câu hỏi sau đây và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng . 

Câu 1: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào khôngvi phạm Luật Lao động? 
A. Sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do. 

C. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài. 

D. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận. 

Câu 2: Hành vi nào sau đây công dân kinh doanh đúng pháp luật? 
A. Kinh doanh pháo nổ B. Kinh doanh mại dâm, ma túy 

C. Có giấy phép kinh doanh D. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả 

Câu 3: Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải làm gì? 
A. Đăng ký kết hôn. B. Sống chung như vợ chồng 

C. Cưới lại D. Dọn về ở chung 

Câu 4: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Kết hôn khi nam, nữ  đủ 18 tuổi trở lên 

B. Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc 

D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc 

Câu 5: Thuế là gì? 
A. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào quỹ ngân 

sách quốc gia. 

B. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách 

nhà nước. 

C. Là một  phần  trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp kho bạc nhà 

nước. 

Câu 6: Nhà nước ta không cấm kết hôn trong trường hợp nào? 
A. Người đang có vợ, có chồng 

B. Giữa những người cùng giới tính 

C. Giữa những người không cùng dân tộc, tôn giáo 

D. Người mất năng lực hành vi dân sự (tâm thần, mắc bệnh…) 

Câu 7: Thuế giá trị gia tăng được kí hiệu là gì? 
A. V.T.C B. V.A.C C. V.T.V D. V.A.T 

Câu 8: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước. 

B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người không ai có quyền can thiệp. 

C. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai. 

D. Kinh doanh phải đúng theo quy định của pháp luật. 

Câu 9:  Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị 

tinh thần cho xã hội được gọi là gì? 
A. Sáng tạo B. Lao động C. Năng động D. Lí tưởng sống 
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Câu 10: Bài ca dao dưới đây lên án hủ tục nào? 

Thân em mười sáu tuổi đầu 

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người. 

Nói ra sợ chị em cười 

Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay 

A. Tổ chức cưới xin linh đình B. Cướp vợ 

C. Tảo hôn D. Mê tín dị đoan 

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 12: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công 

dân? 
A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động. 

B. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. 

C. Thăm hỏi, động viên người lao động khi họ gặp tai nạn lao động. 

D. Trả đủ tiền công theo quy định của pháp luật. 

Câu 13: Tảo hôn là gì? 
A. Việc kết hôn với người ít tuổi hơn 

B. Việc kết hôn với người bằng tuổi 

C. Việc kết hôn với người cùng giới 

D. Việc kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hồn theo quy định của pháp luật. 

Câu 14: Ý kiến nào không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện 

nay? 
A. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn 

giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn 

trọng và được pháp luật bảo vệ. 

B. Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

C. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Câu 15: Theo luật Lao động, công dân từ độ tuổi nào có thể tham gia lao động trong xã 

hội? 
A. Dưới 18 tuổi B. Đủ 14 tuổi C. Đủ 15 tuổi D. Đủ 16 tuổi 

Câu 16: Ở Việt Nam, thuế V.A.T tiêu chuẩn áp dụng là bao nhiêu %? 
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 

Câu 17: Kinh doanh là gì? 
A. Là hoạt động tiêu thụ hàng hóa nhằm mục đích thu phí cho ngân sách Nhà nước 

B. Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận 

C. Là hoạt động tái cơ cấu kinh tế nhằm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

D. Là hoạt động thương mại nhằm mục đích thu lợi nhuận 

Câu 18: Theo quy định của luật pháp Việt Nam, nữ từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được 

kết hôn? 
A. 16 tuổi B. 18 tuổi C. 19 tuổi D. 17 tuổi 

Câu 19: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau: 

Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng,….được 

Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. 

A. Tự nguyện B. Tự giác C. Tự chủ D. Tự do 



Câu 20: Trong giấy phép kinh doanh của chị Hoa có 10 mặt hàng. Ban quản lí thị trường 

kiểm tra đột xuất phát hiện trong cửa hàng chị Hoa còn bán kèm thêm mặt hàng khác là 

pháo nổ. Theo em, chị Hoa vi phạm pháp luật vì: 

A. Kinh doanh đúng ngành hàng ghi trong giấy phép 

B. Kinh doanh hàng quốc cấm 

C. Kinh doanh đồ gia dụng 

D. Kinh doanh đúng số vốn 

Câu 21: Hành vi nào sau đây  vi phạm về thuế? 
A. Dùng tiền thuế làm việc cá nhân B. Không dây dưa trốn thuế 

C. Đóng thuế đúng mặt hàng kinh doanh D. Nộp thuế đúng quy định 

Câu 22: Em không đồng ý với quan niệm nào sau đây: 
A. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn 

B. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm sông hương mặc người 

C. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên 

D. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà 

Câu 23:  Bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là: 
A. Ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. 

B. Trong gia đình chồng là người quyết định mọi việc. 

C. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt. 

D. Trong gia đình chồng quyết định các việc lớn, vợ quyết định các việc vặt hàng ngày. 

Câu 24:  Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở nào? 
A. Chung sống trước khi cưới (sống thử) và rút ra kinh nghiệm. 

B. Sự môn đăng hộ đối (tương đồng về địa vị, tài sản) của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. 

C. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ. 

D. Do cha, mẹ hai bên lựa chọn và quyết định. 

Câu 25: Nhà nước quy định mức thuế đối với thuốc lá điếu là bao nhiêu %, theo Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt mới nhất hiện nay ( Từ 01/01/2019)? 
A. 35% B. 55% C. 65% D. 75% 

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 27: Trường hợp nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

hôn nhân? 
A. Kết hôn sớm trước tuổi pháp luật quy định có lợi cho gia đình 

B. Kết hôn khi nam nữ từ đủ 18 tuổi trở lên 

C. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con 

D. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, bình đẳng dựa trên cơ sở tình yêu chân chính 

Câu 28: Luật lao động quy định cấm sử dụng người lao động dưới bao nhiêu tuổi làm 

những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm? 
A. Dưới 16 tuổi B. Dưới 15 tuổi C. Dưới 17 tuổi D. Dưới 18 tuổi 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Đọc kỹ tình huống sau và  trả lời câu hỏi:  
 Hà, 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để 

giúp đỡ bố mẹ. Chú An, hàng xóm của Hà định giới thiệu cho bạn làm việc tại nhà máy sản xuất 

thuốc trừ sâu trên tỉnh. Tuy nhiên, bố mẹ Hà không đồng ý.  



1. Theo em, quyết định của bố mẹ Hà là đúng hay sai? Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà 

có phù hợp không? Vì sao? 

2. Hà có thể làm những công việc gì để kiếm tiền cho phù hợp ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I: PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A C A B B C D B B C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C A D B C B B B A B 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28   

Đáp án A D C C D C D D   

 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- quyết định của cha mẹ Hà là đúng.  

- Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà không phù hợp 

- Vì: 

+ Công việc tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu có thể phải tiếp xúc 

với hóa chất độc hại. 

+ Theo quy định của pháp luật, Hà mới 16 tuổi, chưa thể làm việc 

trong môi trường độc hại hay nặng nhọc...  

 

Để kiếm tiền cho phù hợp, Hà có thể làm những công việc: 

- Nhận hàng về gia công tại nhà 

- Xin vào làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có công 

việc an toàn, vừa sức. 

… 

0,5 đ 

0,5 đ 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

1đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề 02 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN GDCD 9 

Năm học 2020 - 2021                       

Thời gian: 45 phút 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm) 

Đọc kĩ các câu hỏi sau đây và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng . 

Câu 1: Hành vi nào sau đây  vi phạm về thuế? 
A. Dùng tiền thuế làm việc cá nhân B. Không dây dưa trốn thuế 

C. Đóng thuế đúng mặt hàng kinh doanh D. Nộp thuế đúng quy định 

Câu 2: Em không đồng ý với quan niệm nào sau đây: 
A. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn 

B. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm sông hương mặc người 

C. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên 

D. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà 

Câu 3:  Bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là: 
A. Ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. 

B. Trong gia đình chồng là người quyết định mọi việc. 

C. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt. 

D. Trong gia đình chồng quyết định các việc lớn, vợ quyết định các việc vặt hàng ngày. 

Câu 4:  Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở nào? 
A. Chung sống trước khi cưới (sống thử) và rút ra kinh nghiệm. 

B. Sự môn đăng hộ đối (tương đồng về địa vị, tài sản) của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. 

C. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ. 

D. Do cha, mẹ hai bên lựa chọn và quyết định. 

Câu 5: Nhà nước quy định mức thuế đối với thuốc lá điếu là bao nhiêu %, theo Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt mới nhất hiện nay ( Từ 01/01/2019)? 
A. 35% B. 55% C. 65% D. 75% 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 7: Trường hợp nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

hôn nhân? 
A. Kết hôn sớm trước tuổi pháp luật quy định có lợi cho gia đình 

B. Kết hôn khi nam nữ từ đủ 18 tuổi trở lên 

C. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con 

D. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, bình đẳng dựa trên cơ sở tình yêu chân chính 
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Câu 8: Luật lao động quy định cấm sử dụng người lao động dưới bao nhiêu tuổi làm 

những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm? 
A. Dưới 16 tuổi B. Dưới 15 tuổi C. Dưới 17 tuổi D. Dưới 18 tuổi 

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau: 

Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng,….được 

Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. 

A. Tự nguyện B. Tự giác C. Tự chủ D. Tự do 

Câu 10: Trong giấy phép kinh doanh của chị Hoa có 10 mặt hàng. Ban quản lí thị trường 

kiểm tra đột xuất phát hiện trong cửa hàng chị Hoa còn bán kèm thêm mặt hàng khác là 

pháo nổ. Theo em, chị Hoa vi phạm pháp luật vì: 

A. Kinh doanh đúng ngành hàng ghi trong giấy phép 

B. Kinh doanh hàng quốc cấm 

C. Kinh doanh đồ gia dụng 

D. Kinh doanh đúng số vốn 

Câu 11: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào khôngvi phạm Luật Lao động? 
A. Sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do. 

C. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài. 

D. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận. 

Câu 12: Hành vi nào sau đây công dân kinh doanh đúng pháp luật? 
A. Kinh doanh pháo nổ B. Kinh doanh mại dâm, ma túy 

C. Có giấy phép kinh doanh D. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả 

Câu 13: Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải làm gì? 
A. Đăng ký kết hôn. B. Sống chung như vợ chồng 

C. Cưới lại D. Dọn về ở chung 

Câu 14: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Kết hôn khi nam, nữ  đủ 18 tuổi trở lên 

B. Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc 

D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc 

Câu 15: Thuế là gì? 
A. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào quỹ ngân 

sách quốc gia. 

B. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách 

nhà nước. 

C. Là một  phần  trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp kho bạc nhà 

nước. 

Câu 16: Nhà nước ta không cấm kết hôn trong trường hợp nào? 
A. Người đang có vợ, có chồng 

B. Giữa những người cùng giới tính 

C. Giữa những người không cùng dân tộc, tôn giáo 

D. Người mất năng lực hành vi dân sự (tâm thần, mắc bệnh…) 

Câu 17: Thuế giá trị gia tăng được kí hiệu là gì? 



A. V.T.C B. V.A.C C. V.T.V D. V.A.T 

Câu 18: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước. 

B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người không ai có quyền can thiệp. 

C. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai. 

D. Kinh doanh phải đúng theo quy định của pháp luật. 

Câu 19:  Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị 

tinh thần cho xã hội được gọi là gì? 
A. Sáng tạo B. Lao động C. Năng động D. Lí tưởng sống 

 

Câu 20: Bài ca dao dưới đây lên án hủ tục nào? 

Thân em mười sáu tuổi đầu 

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người. 

Nói ra sợ chị em cười 

Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay 

A. Tổ chức cưới xin linh đình B. Cướp vợ 

C. Tảo hôn D. Mê tín dị đoan 

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 22: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công 

dân? 
A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động. 

B. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. 

C. Thăm hỏi, động viên người lao động khi họ gặp tai nạn lao động. 

D. Trả đủ tiền công theo quy định của pháp luật. 

Câu 23: Tảo hôn là gì? 
A. Việc kết hôn với người ít tuổi hơn 

B. Việc kết hôn với người bằng tuổi 

C. Việc kết hôn với người cùng giới 

D. Việc kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hồn theo quy định của pháp luật. 

Câu 24: Ý kiến nào không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện 

nay? 
A. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn 

giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn 

trọng và được pháp luật bảo vệ. 

B. Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

C. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Câu 25: Theo luật Lao động, công dân từ độ tuổi nào có thể tham gia lao động trong xã 

hội? 
A. Dưới 18 tuổi B. Đủ 14 tuổi C. Đủ 15 tuổi D. Đủ 16 tuổi 

Câu 26: Ở Việt Nam, thuế V.A.T tiêu chuẩn áp dụng là bao nhiêu %? 
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 

Câu 27: Kinh doanh là gì? 
A. Là hoạt động tiêu thụ hàng hóa nhằm mục đích thu phí cho ngân sách Nhà nước 

B. Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận 

C. Là hoạt động tái cơ cấu kinh tế nhằm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

D. Là hoạt động thương mại nhằm mục đích thu lợi nhuận 



Câu 28: Theo quy định của luật pháp Việt Nam, nữ từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được 

kết hôn? 
A. 16 tuổi B. 18 tuổi C. 19 tuổi D. 17 tuổi 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Đọc kỹ tình huống sau và  trả lời câu hỏi:  
 Hà, 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để 

giúp đỡ bố mẹ. Chú An, hàng xóm của Hà định giới thiệu cho bạn làm việc tại nhà máy sản xuất 

thuốc trừ sâu trên tỉnh. Tuy nhiên, bố mẹ Hà không đồng ý.  

1. Theo em, quyết định của bố mẹ Hà là đúng hay sai? Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà 

có phù hợp không? Vì sao? 

2. Hà có thể làm những công việc gì để kiếm tiền cho phù hợp ? 

 

 

 

 

 

 

 

 I: PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A D C C D C D D A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A C A B B C D B B C 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28   

Đáp án C A D B C B B B   

 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- quyết định của cha mẹ Hà là đúng.  

- Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà không phù hợp 

- Vì: 

+ Công việc tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu có thể phải tiếp xúc 

với hóa chất độc hại. 

+ Theo quy định của pháp luật, Hà mới 16 tuổi, chưa thể làm việc 

trong môi trường độc hại hay nặng nhọc...  

 

Để kiếm tiền cho phù hợp, Hà có thể làm những công việc: 

- Nhận hàng về gia công tại nhà 

- Xin vào làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có công 

việc an toàn, vừa sức. 

… 
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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm) 

Đọc kĩ các câu hỏi sau đây và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng . 

Câu 1: Ở Việt Nam, thuế V.A.T tiêu chuẩn áp dụng là bao nhiêu %? 
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 

Câu 2: Kinh doanh là gì? 
A. Là hoạt động tiêu thụ hàng hóa nhằm mục đích thu phí cho ngân sách Nhà nước 

B. Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận 

C. Là hoạt động tái cơ cấu kinh tế nhằm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

D. Là hoạt động thương mại nhằm mục đích thu lợi nhuận 

Câu 3: Theo quy định của luật pháp Việt Nam, nữ từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được 

kết hôn? 
A. 16 tuổi B. 18 tuổi C. 19 tuổi D. 17 tuổi 

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau: 

Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng,….được 

Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. 

A. Tự nguyện B. Tự giác C. Tự chủ D. Tự do 

Câu 5: Trong giấy phép kinh doanh của chị Hoa có 10 mặt hàng. Ban quản lí thị trường 

kiểm tra đột xuất phát hiện trong cửa hàng chị Hoa còn bán kèm thêm mặt hàng khác là 

pháo nổ. Theo em, chị Hoa vi phạm pháp luật vì: 

A. Kinh doanh đúng ngành hàng ghi trong giấy phép 

B. Kinh doanh hàng quốc cấm 

C. Kinh doanh đồ gia dụng 

D. Kinh doanh đúng số vốn 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 7: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công 

dân? 
A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động. 

B. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. 

C. Thăm hỏi, động viên người lao động khi họ gặp tai nạn lao động. 

D. Trả đủ tiền công theo quy định của pháp luật. 

Câu 8: Tảo hôn là gì? 
A. Việc kết hôn với người ít tuổi hơn 

B. Việc kết hôn với người bằng tuổi 

C. Việc kết hôn với người cùng giới 

D. Việc kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hồn theo quy định của pháp luật. 

Câu 9: Ý kiến nào không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam 

hiện nay? 
A. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn 
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giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn 

trọng và được pháp luật bảo vệ. 

B. Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

C. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Câu 10: Theo luật Lao động, công dân từ độ tuổi nào có thể tham gia lao động trong xã 

hội? 
A. Dưới 18 tuổi B. Đủ 14 tuổi C. Đủ 15 tuổi D. Đủ 16 tuổi 

 

Câu 11: Nhà nước ta không cấm kết hôn trong trường hợp nào? 
A. Người đang có vợ, có chồng 

B. Giữa những người cùng giới tính 

C. Giữa những người không cùng dân tộc, tôn giáo 

D. Người mất năng lực hành vi dân sự (tâm thần, mắc bệnh…) 

Câu 12: Thuế giá trị gia tăng được kí hiệu là gì? 
A. V.T.C B. V.A.C C. V.T.V D. V.A.T 

Câu 13: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước. 

B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người không ai có quyền can thiệp. 

C. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai. 

D. Kinh doanh phải đúng theo quy định của pháp luật. 

Câu 14:  Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị 

tinh thần cho xã hội được gọi là gì? 
A. Sáng tạo B. Lao động C. Năng động D. Lí tưởng sống 

 

Câu 15: Bài ca dao dưới đây lên án hủ tục nào? 

Thân em mười sáu tuổi đầu 

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người. 

Nói ra sợ chị em cười 

Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay 

A. Tổ chức cưới xin linh đình B. Cướp vợ 

C. Tảo hôn D. Mê tín dị đoan 

Câu 16: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào khôngvi phạm Luật Lao động? 
A. Sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do. 

C. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài. 

D. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận. 

Câu 17: Hành vi nào sau đây công dân kinh doanh đúng pháp luật? 
A. Kinh doanh pháo nổ B. Kinh doanh mại dâm, ma túy 

C. Có giấy phép kinh doanh D. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả 

Câu 18: Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải làm gì? 
A. Đăng ký kết hôn. B. Sống chung như vợ chồng 

C. Cưới lại D. Dọn về ở chung 

Câu 19: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A. Kết hôn khi nam, nữ  đủ 18 tuổi trở lên 

B. Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc 

D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc 

Câu 20: Thuế là gì? 
A. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào quỹ ngân 



sách quốc gia. 

B. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách 

nhà nước. 

C. Là một  phần  trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp kho bạc nhà 

nước. 

Câu 21: Hành vi nào sau đây  vi phạm về thuế? 
A. Dùng tiền thuế làm việc cá nhân B. Không dây dưa trốn thuế 

C. Đóng thuế đúng mặt hàng kinh doanh D. Nộp thuế đúng quy định 

Câu 22: Em không đồng ý với quan niệm nào sau đây: 
A. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn 

B. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm sông hương mặc người 

C. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên 

D. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà 

Câu 23:  Bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là: 
A. Ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. 

B. Trong gia đình chồng là người quyết định mọi việc. 

C. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt. 

D. Trong gia đình chồng quyết định các việc lớn, vợ quyết định các việc vặt hàng ngày. 

Câu 24:  Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở nào? 
A. Chung sống trước khi cưới (sống thử) và rút ra kinh nghiệm. 

B. Sự môn đăng hộ đối (tương đồng về địa vị, tài sản) của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. 

C. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ. 

D. Do cha, mẹ hai bên lựa chọn và quyết định. 

Câu 25: Nhà nước quy định mức thuế đối với thuốc lá điếu là bao nhiêu %, theo Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt mới nhất hiện nay ( Từ 01/01/2019)? 
A. 35% B. 55% C. 65% D. 75% 

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải làm gì? 
A. Kê khai thu nhập cá nhân B. Kê khai nhân khẩu 

C. Kê khai đúng vốn D. Kê khai tài sản 

Câu 27: Trường hợp nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

hôn nhân? 
A. Kết hôn sớm trước tuổi pháp luật quy định có lợi cho gia đình 

B. Kết hôn khi nam nữ từ đủ 18 tuổi trở lên 

C. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con 

D. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, bình đẳng dựa trên cơ sở tình yêu chân chính 

Câu 28: Luật lao động quy định cấm sử dụng người lao động dưới bao nhiêu tuổi làm 

những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm? 
A. Dưới 16 tuổi B. Dưới 15 tuổi C. Dưới 17 tuổi D. Dưới 18 tuổi 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Đọc kỹ tình huống sau và  trả lời câu hỏi:  
 Hà, 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để 

giúp đỡ bố mẹ. Chú An, hàng xóm của Hà định giới thiệu cho bạn làm việc tại nhà máy sản xuất 

thuốc trừ sâu trên tỉnh. Tuy nhiên, bố mẹ Hà không đồng ý.  

1. Theo em, quyết định của bố mẹ Hà là đúng hay sai? Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà 

có phù hợp không? Vì sao? 

2. Hà có thể làm những công việc gì để kiếm tiền cho phù hợp ? 
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Mỗi đáp án đúng được 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B B B A B C A D B C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C D B B C A C A B B 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28   

Đáp án A D C C D C D D   

 

II:  PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- quyết định của cha mẹ Hà là đúng.  

- Công  việc mà chú An giới thiệu cho Hà không phù hợp 

- Vì: 

+ Công việc tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu có thể phải tiếp xúc 

với hóa chất độc hại. 

+ Theo quy định của pháp luật, Hà mới 16 tuổi, chưa thể làm việc 

trong môi trường độc hại hay nặng nhọc...  

 

Để kiếm tiền cho phù hợp, Hà có thể làm những công việc: 

- Nhận hàng về gia công tại nhà 

- Xin vào làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có công 

việc an toàn, vừa sức. 

… 

0,5 đ 

0,5 đ 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

1đ 
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