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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
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                       Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian: 45 phút 

 

    I. Mục tiêu cần đạt 

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức các bài đã học, trong đó trọng 

tâm: Tôn trọng lẽ phải; Liêm khiết; Tôn trọng người khác; Giữ chữ tín; Xây dựng 

tình bạn trong sáng, lành mạnh . 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng các phẩm chất đạo đức để giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn. 

3. Thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu thích môn học và có thái độ kiểm tra nghiêm túc, 

tự giác. 

4. Ðịnh hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề... 

II. Ma trận :  Dạng đề trắc nghiệm                                    

 

 

                 

Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vn dung cao 
Cộng 

 TNKQ 

 

TL TNKQ TL TNKQ 

 

TL TNKQ TL 

Tôn trọng lẽ 

phải 

Hiểu 

được 

khái 

niệm, 

biểu 

hiện 

tôn 

trọng lẽ 

phải 

 Đánh 

giá, 

phân 

biệt 

được 

những 

hành 

động 

tôn 

trọng 

lẽ phải 

hay 

không 

tôn 

trọng 

lẽ phải 

 Vận 

dụng 

đánh 

giá 

được 

các 

hành 

vi tôn 

trọng 

lẽ phải 

qua 

những 

tình 

huống 

thực tế 

    

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

2 

0.7 

6% 

 3 

1 

10% 

 2 

0.7 

7% 

   7 

2.4 

24% 



Liêm khiết Nêu 

được 

khái 

niệm, 

biểu 

hiện, ý 

nghĩa 

của đức 

tính 

liêm 

khiết 

 Phân 

biệt 

được 

các 

khái 

niệm, 

biểu 

hiện, ý 

nghĩa 

của 

liêm 

khiết 

 Biết 

vận 

dụng 

và rèn 

luyện 

để có 

được 

đức 

tính 

liêm 

khiết 

    

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

3 

1 

10% 

 2 

0.7 

7% 

 1 

0.35 

3.5% 

   6 

2.05 

20.5% 

Tôn trọng 

người khác 

Trình 

bày 

khái 

niệm, 

biểu 

hiện và 

ý nghĩa 

của tôn 

trọng 

người 

khác 

 Phân 

biệt 

được 

những 

hành 

động 

tôn 

trọng 

người 

khác 

hoặc 

không 

tôn 

trọng 

người 

khác 

 Biết 

vận 

dụng 

kiến 

thức 

đánh 

giá và 

phê 

phán 

các 

hành 

động 

không 

tôn 

trọng 

người 

khác 

    

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

2 

0.6 

6% 

 2 

0.6 

6% 

 1 

0.3 

3% 

   5 

1.5 

15.% 

Giữ chữ tín Hiểu 

được 

khái 

niệm, 

biểu 

 Xác 

định 

được 

các 

hành vi 

 Nêu 

được 

cách 

rèn 

luyện 

    



hiện để 

có 

được 

đức 

tính giữ 

chữ tín 

không 

giữ 

chữ tín 

để có 

được 

đức 

tính 

giữ 

chữ tín 

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

3 

1 

10% 

 3 

1 

10% 

 1 

0.3 

3% 

   7 

2.3 

23% 

Xây dựng 

tình bạn 

trong sáng 

lành mạnh 

Trình 

bày 

được 

khải 

niệm, 

biểu 

hiện và 

ý nghĩa 

của 

tình 

bạn 

trong 

sáng 

lành 

mạnh 

 Phân 

biệt 

được 

những 

trường 

hợp 

nào là 

tình 

bạn 

trong 

sáng 

lành 

mạnh 

 Đưa ra 

được 

những 

việc 

phải 

làm để 

có 

được 

tình 

bạn 

trong 

sáng 

lành 

mạnh 

    

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

2 

0.7 

8% 

 2 

0.7 

7% 

 1 

0.35 

3.5% 

   5 

1.75 

17.5% 

Tổng câu  

Tổng điểm 

Tỉ lệ % 

12 câu 

4 điểm 

40% 

12 câu 

4 điểm 

40% 

6 câu 

2 điểm 

20% 

 30 câu 

10 

điểm 

100% 

  

* Duyệt ma trận: 

       Nhóm trưởng 

 

 

 

ĐẶNG THỊ  MAI TRANG 

                                                  

 

Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

 

LÊ TRIỆU OANH 

 

BGH duyệt 

 

 

 

ĐẶNG SỸ ĐỨC 



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

NHÓM GDCD 8 

         

                 GDCDI8101 

 

Trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 8 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

Thời gian : 45 phút 

Phần I/ 20 câu (mỗi câu 0,35 điểm) 

Câu 1: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung 

của xã hội được gọi là? 

A. Khiêm tốn. 

B. Lẽ phải. 

C. Công bằng. 

D. Trung thực. 

Câu 2: Em không đồng tình với phương án nào sau đây về phẩm chất tôn 

trọng người khác? 

A. Tôn trọng người khác cũng là biểu hiện của tôn trọng lẽ phải 

B. Muốn được mọi người tôn trọng trước hết phải tôn trọng mọi người. 

C. Tôn trọng người khác là cách ứng xử cần thiết đối với tất cả mọi người ở 

mọi lúc, mọi nơi. 

          D. Tôn trọng người khác chỉ cần để đạt được mục đích 

Câu 3: Điền vào chỗ trống: “ Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con 

người thể hiện lối sống trong sạch, …” 

A. hám danh, hám lợi. 

B. không hám danh, hám lợi. 

C. không quan tâm người khác. 

D. bất cần. 

Câu 4: Người sống liêm khiết thường có đức tính nào sau đây? 

A. Tự trọng. 

B. Bất cần. 

C. Kiêu ngạo. 

D. Vụ lợi. 

Câu 5: Hành vi nào biểu hiện phẩm chất liêm khiết? 

A. Lãnh đạo nhận quà biếu vào dịp lễ tết của nhân viên. 

B. Công an từ chối nhận phong bì của người vi phạm. 

C. Bác sỹ nhận phong bì của bệnh nhân. 

D. Nhận nhân viên mới vào công ty làm sau khi đã nhận quà biếu. 

Câu 6: Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của 

người khác được gọi là ? 

A. Liêm khiết. 



B. Công bằng. 

C. Lẽ phải. 

D. Tôn trọng người khác. 

Câu 7: Biểu hiện tôn trọng người khác là? 

A. Lắng nghe ý kiến góp ý của các bạn trong lớp. 

B. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện. 

C. Giúp đỡ người khuyết tật. 

D. Cả A,B,C. 

Câu 8: Giữ chữ tín sẽ nhận được điều gì? 

A. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người, giúp mọi người đoàn kết, 

giúp mọi người dễ dàng hợp tác với nhau. 

B. Giúp mọi người đoàn kết. 

C. Giúp mọi người dễ dàng hợp tác với nhau. 

D. Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình, thì mỗi người cần 

phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối 

quan hệ của mình với mọi người xung quanh. 

Câu 9: Để giữ được lòng tin của mọi người đối với mình cần phải: 

A. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 

B. Đoàn kết với mọi người. 

C. Làm tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ 

với mọi người 

D. Giữ lời hứa, đúng hẹn và coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 

Câu 10. Điền vào chỗ trống “ Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người 

đối với mình, biết trọng lời hứa và …” 

A. biết trọng người tài. 

B. biết tin tưởng nhau. 

C. biết yêu thương nhau. 

D. biết đúng, biết sai. 

Câu 11: Khoanh tròn ý kiến em cho là đúng về Tình bạn? 

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía. 

B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp. 

C. Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới. 

D. Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở. 

Câu 12: Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là? 

A. Rủ bạn nghỉ học chơi game. 

B. Giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học. 

C. Rủ bạn chơi ma túy. 

D. Động viên và hỗ trợ bạn trong học tập để cùng vươn lên. 



Câu 13: Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết 

điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận 

và làm những việc sai trái được gọi là ? 

A. Tôn trọng lẽ phải. 

B. Tiết kiệm. 

C. Lẽ phải. 

D. Khiêm tốn. 

Câu 14: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là? 

A. Nghỉ học đi chơi vào ngày sinh nhật. 

B. Trồng cây để bảo vệ môi trường. 

C. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

D. Ủng hộ ý kiến đúng của bạn mình dù mọi người không đồng tình. 

Câu 15: Biểu hiện của không tôn trọng lẽ phải là? 

A. Chặt rừng lấy gỗ làm nhà. 

B. Dung túng cho kẻ giết người. 

C. Đánh chửi cha mẹ. 

D. Cả A,B,C. 

Câu 16: Câu thành ngữ: Giấy rách phải giữ lấy lề nói về? 

A. Liêm khiết. 

B. Trung thực. 

C. Tiết kiệm. 

D. Cần cù. 

Câu 17: Trên đường đi học về, P nhặt được chiếc ví trong đó có các giấy tờ 

tùy thân và 5 triệu đồng, P đã mang chiếc ví đó đến đồn công an để trả lại 

người đã mất. Việc làm đó của P thể hiện điều gì? 

A. P là người tiết kiệm. 

B. P là người vô cảm. 

C. P là người giả tạo. 

D. P là người liêm khiết, tốt bụng. 

Câu 18: Câu tục ngữ: Nhất tự vi sư bán tự vi sư nói đến? 

A. Lòng tôn trọng đối với thầy giáo. 

B. Lòng trung thành đối với thầy giáo. 

C. Lòng tự trọng đối với thầy giáo. 

D. Lòng vị tha đối với thầy giáo. 

Câu 19: Hút thuốc lá và hà hơi vào mặt người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai 

thể hiện hành vi? 

A. Coi thường người khác. 

B. Tôn trọng người khác. 

C. Không tôn trọng người khác. 

D. Xỉ nhục người khác. 



Câu 20: Nhiều lần B vi phạm lỗi nói chuyện trong giờ học, B đã nhiều lần hứa 

trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái phạm nữa nhưng trên thực tế giờ học nào 

bạn B cũng nói chuyện và bị ghi vào sổ đầu bài. Việc làm đó của B thể hiện 

điều gì? 

A. B là người không giữ chữ tín. 

B. B là người giữ chữ tín. 

C. B là người không tôn trọng người khác. 

D. B là người tôn trọng người khác. 

Phần II/ 10 câu (mỗi câu 0.3 điểm) 

Câu 21: Bà P mở cửa hàng bán rau sạch bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít 

nhưng bà thấy vui vì cung cấp rau sạch giúp bảo vệ sức khỏe mọi người. 

Nhiều lần bà C ngỏ lời bảo bà P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, mã đẹp và 

thu lợi nhuận cao nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Việc làm đó của bà P 

thể hiện điều gì? 

A. Bà P là người giữ lời hứa. 

B. Bà P là người thật thà. 

C. Bà P là người giữ chữ tín. 

D. Bà P là người tốt bụng. 

Câu 22: "Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay" nói đến 

điều gì? 

A. Lòng chung thủy. 

B. Lòng trung thành. 

C. Giữ chữ tín. 

D. Lòng vị tha. 

Câu 23: Để có được tình bạn trong sáng lành mạnh, chúng ta nên tránh việc 

làm nào sau đây? 
 A. Luôn học hỏi nhưng điều hay và tốt của bạn 

   B. Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn 

 C. Luôn tính toán thiệt hơn với bạn 

 D. Giúp đỡ nhau vô tư không vụ lợi 

Câu 24: Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là? 

A. Bỏ đi chơi khi bạn nhờ hướng dẫn bạn làm những bài khó. 

B. Mặc kệ bạn đi bộ đến lớp khi bạn bị gãy chân. 

C. Trêu đùa, chỉ trích bạn khi bạn có khuyết điểm. 

D. Hỗ trợ bạn trong học tập khi bạn gặp khó khăn. 

Câu 25: A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi; B là học sinh 

nam cùng lớp có biệt tài chơi thể thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn quý mến nhau 

nhưng giữa hai bạn luôn giữ khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là 

sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối năm A và B lần 

lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì? 



A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

B. Tình yêu. 

C. Tình anh em. 

D. Tình đồng nghiệp. 

Câu 26: D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ 

nên lén mở sách ra chép. Nếu là D em sẽ làm gì ? 

A. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 

B. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng. 

C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

D. Nói với cô giáo để bạn bị phạt. 

Câu 27: Bà D và bà G cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Trước tình huống đó, 

em sẽ làm gì? 

A. Nói với bố mẹ để bố mẹ sang hòa giải hai bác để không có mâu thuẫn. 

B. Không quan tâm vì đó là chuyện người lớn 

C. Đứng xem hai bà cãi nhau. 

D. Giúp bác D cãi nhau với bà G. 

Câu 28: Phát hiện có một tên trộm vào nhà hàng xóm em sẽ làm gì? 

A. Báo với chủ nhà để chủ nhà đề phòng và báo với công an kịp thời. 

B. Mặc kệ vì không phải nhà mình. 

C. Theo dõi xem tên trộm đó lấy những gì. 

D. Hô thật to là có trộm. 

Câu 29: Để được mọi người xung quanh tôn trọng trước hết chúng ta phải : 
A. học thật xuất sắc.                                      

     B. thật giàu có.  

     C. trở nên nổi tiếng.                                      

      D. tôn trọng người khác. 

Câu 30: Để trở thành người giữ chữ tín, em cần làm gì? 
       A. Luôn đúng hẹn, đúng giờ khi đã hứa với người xung quanh. 

       B. Nói một đằng làm một nẻo. 

       C. Hứa nhưng không đủ điều kiện thì không thực hiện 

     D. Chỉ cần đúng hẹn với  người lớn tuổi 

  



 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

NHÓM GDCD 8 

                   GDCDI8102 

 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 8 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

Thời gian : 45 phút 

Trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng  

Phần I/ 20 câu (mỗi câu 0,35 điểm) 

Câu 1: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích 

chung của xã hội được gọi là ? 
A. Khiêm tốn. 

B. Lẽ phải. 

C. Công bằng. 

D. Trung thực. 

Câu 2: Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết 

điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận 

và làm những việc sai trái được gọi là ? 

A. Tôn trọng lẽ phải. 

B. Tiết kiệm. 

C. Lẽ phải. 

D. Khiêm tốn. 

Câu 3: Trên đường đi học về em nhìn thấy một thanh niên đi xe máy phóng 

nhanh vượt ẩu gây tai nạn khiến một em học sinh bị ngã gãy tay. Trong tình 

huống đó em sẽ làm gì? 

A. Lờ đi chỗ khác và coi như không biết. 

B. Nhờ sự giúp đỡ của người lớn, đưa em bé đó đến bệnh viện và gọi điện 

cho gia đình của em đó. 

C. Đèo em bé đó đến gặp công an. 

D. Đạp thật nhanh về nhà. 

Câu 4: Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, 

các bạn trong lớp không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này 

em sẽ làm gì? 

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

C. Cùng với A đánh B cho vui. 

D. Chạy đi chỗ khác chơi. 

Câu 5: Phát hiện có một tên trộm nhảy sang nhà hàng xóm bằng cách leo từ 

cây đu vào lan can để vào nhà ăn trộm tiền em sẽ làm gì? 

A. Báo với chủ nhà để chủ nhà đề phòng và báo với công an kịp thời. 

B. Mặc kệ vì không phải nhà mình. 

C. Theo dõi xem tên trộm đó lấy những gì. 

D. Sợ hãi nên không hô lên 



Câu 6: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? 

A. Đức tính khiêm tốn. 

B. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch. 

C. Đức tính cần cù. 

D. Đức tính trung thực. 

Câu 7: Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ được gọi là ? 

A. Liêm khiết. 

B. Công bằng. 

C. Lẽ phải. 

D. Khiêm tốn. 

Câu 8: Biểu hiện của không liêm khiết là? 

A. Kêu gọi ủng hộ tiền rồi mang toàn bộ đi giúp đỡ người nghèo. 

B. Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình. 

C. Bác sỹ nhận phong bì của bệnh nhân. 

D. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. 

Câu 9: Để đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện E đã đến nhà cô giáo V 

nhờ cô nâng điểm môn Văn. Gia đình E đến nhà cô V và biếu cô phong bì 2 

triệu đồng. Cô V nhất quyết từ chối gia đình em E, trả lại số tiền trên và đề 

nghị gia đình không nên làm như vậy. Cô V là người như thế nào? 

A. Cô V là người trung thực. 

B. Cô V là người thẳng thắn. 

C. Cô V là người sống trong sạch. 

D. Cô V là người ham tiền của. 

Câu 10: A ăn trộm tiền đóng học của B và bị em phát hiện.  Biết em đã phát 

hiện, A bèn nói : Tớ sẽ cho cậu một nửa số tiền tớ lấy được nhưng cậu phải giữ 

bí mật. Trong tình huống đó, em làm gì? 

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

C. Lấy số tiền mà A cho và im lặng. 

D. Đe dọa A bắt A phải đưa hết tiền cho mình. 

Câu 11: Câu thành ngữ: Giấy rách phải giữ lấy lề nói về đức tính nào? 

A. Liêm khiết. 

B. Trung thực. 

C. Tiết kiệm. 

D. Cần cù. 

Câu 12: Sống liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ? 

A. Giúp cho con người cảm thấy giàu có. 

B. Bị mọi người xa lánh. 

C. Làm cho cuộc sống nghèo khổ. 

D. Nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người. 



Câu 13: Câu tục ngữ: Nhất tự vi sư bán tự vi sư nói đến điều gì ? 

A. Lòng tôn trọng đối với thầy giáo. 

B. Lòng trung thành đối với thầy giáo. 

C. Lòng tự trọng đối với thầy giáo. 

D. Lòng vị tha đối với thầy giáo. 

Câu 14: Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của 

người khác được gọi là ? 

A. Liêm khiết. 

B. Công bằng. 

C. Lẽ phải. 

D. Tôn trọng người khác. 

Câu 15: Biểu hiện tôn trọng người khác là? 

A. Không lắng nghe ý kiến góp ý của các bạn trong lớp. 

B. Nói to, gây ồn trong bệnh viện. 

C. Giúp đỡ người khuyết tật. 

D. Lăng mạ người khác. 

Câu 16: Tôn trọng người khác thể hiện điều gì ? 

A. Thể hiện lối sống tiết kiệm. 

B. Thể hiện lối sống có văn hóa 

C. Thể hiện lối sống thực dụng. 

D. Thể hiện lối sống vô cảm. 

Câu 17: Vào lúc 12h đêm nhà hàng xóm vẫn bật nhạc hát karaoke. Trong 

tình huống này em sẽ làm gì? 

A. Mặc kệ. 

B. Sang đánh nhà hàng xóm. 

C. Sang mắng nhiếc nhà hàng xóm. 

D. Sang nhà hàng xóm khuyên họ tắt máy vì đêm đã khuya nên để mọi 

người ngủ. 

Câu 18: Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và 

tin tưởng nhau được gọi là ? 

A. Liêm khiết. 

B. Công bằng. 

C. Giữ chữ tín. 

D. Lẽ phải. 

Câu 19: Biểu hiện không có chữ tín là? 

A. Giữ lời hứa. 

B. Trả sách cho bạn đúng hẹn 

C. Nói một đằng làm một nẻo. 

D. Trả nợ đúng ngày. 

 



Câu 20: Câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng khuyên chúng ta 

điều gì? 

A. Không chơi với bất kì ai. 

B. Chỉ nên chơi với người xấu. 

C. Chỉ nên chơi với những người quen biết. 

D. Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập được nhiều điều tốt. 

Phần II/ 10 câu (mỗi câu 0.3 điểm) 

Câu 21: Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về 

tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là ? 

A. Tình yêu. 

B. Tình bạn. 

C. Tình đồng chí. 

D. Tình anh em. 

Câu 22: A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh 

nam cùng lớp có biệt tài chơi thể thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng 

nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ 

khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến 

lên trong học tập. Tổng kết cuối năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của 

lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì? 

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

B. Tình yêu. 

C. Tình anh em. 

D. Tình đồng nghiệp. 

Câu 23: D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ 

nên lén thầy cô giở sách ra chép. Nếu là D em sẽ làm gì ? 

A. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 

B. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng. 

C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

D. Nói với cô giáo để bạn bị phạt. 

Câu 24: Tình bạn trong sáng có ở giới tính nào? 

A. Chỉ có ở giới nam. 

B. Chỉ có ở giới nữ. 

C. Chỉ có ở giới tính thứ 3. 

D. Cả cùng giới và khác giới. 

Câu 25: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có ý nghĩa như thế nào? 

A. Giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời và hoàn thiện mình 

hơn. 

B. Giúp cho mọi người gần nhau hơn. 

C. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn. 

D. Giúp cho mọi người vui vẻ hơn 



Câu 26: Em hãy nhận định các tình huống dưới đây, tình huống nào thể hiện 

tình bạn trong sáng lành mạnh:  

A. Rủ bạn đi ăn trộm để có tiền ăn chơi. 

B. Mời bạn đi ăn ở nhà hàng rồi bỏ về và không trả tiền. 

C. Rủ bạn cùng lên thư viện tìm tài liệu học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. 

D. Rủ bạn đi đánh nhau 

Câu 27: Theo em, đức tính liêm khiết được thể hiện ở tình huống nào sau 

đây: 

A. Ông giám đốc nhận quà biếu của các nhân viên mới được tuyển vào công 

ty. 

B.Ông giám đốc hải quan nhận tiền của người buôn lậu để thoát tội. 

C. Các chú bộ đội nhận quà biếu của nhân dân là 5 con gà sau khi giúp dân 

làm đường. 

D. Để thăng chức trong công ty, một nhân viên đã mang quà đến biếu giám 

đốc công ty. 

Câu 28: Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma túy, các 

chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì? 

A. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư 

B. Thực hiện đúng những lời Bác Hồ căn dặn đối với các chiến sĩ công an 

C. Dũng cảm, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn trở ngại 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 29: Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần phải: 

A. Có thiện chí và cố gắng từ cả hai phía 

B. Bao che cho nhau trong mọi việc. 

C. Có thật nhiều tiền. 

D. Giấu hết mọi việc vi phạm kỉ luật của bạn, không cho người khác biết. 

Câu 30: Em không đồng tình với phương án nào sau đây về phẩm chất tôn 

trọng người khác? 

A. Tôn trọng người khác cũng là biểu hiện của tôn trọng lẽ phải 

B. Muốn được mọi người tôn trọng trước hết phải tôn trọng mọi người. 

C. Tôn trọng người khác là cách ứng xử cần thiết đối với tất cả mọi người ở 

mọi lúc, mọi nơi. 

D. Tôn trọng người khác chỉ cần để đạt được mục đích. 
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       GDCDI8101 

Trắc nghiệm (10 điểm) 

Phần I/ 20 câu (Mỗi câu trả lời đúng được 0,35 điểm)  

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B D B A B D D A C B 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A D A D D A D A A A 

 

Phần II/ 10 câu (Mỗi câu trả lời đúng được 0,3 điểm)  

Câu  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án C C C D A A A A D A 

 

         GDCDI8102 

Trắc nghiệm (10 điểm)  

Phần I/ 20 câu : Mỗi câu trả lời đúng được 0,35 điểm 

 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B A B A A B A A C A 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A D A D C B D C C D 

 

Phần II/ 10 câu : Mỗi câu trả lời đúng được 0,3 điểm  

Câu  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án B A A D A C C D A D 

* Duyệt đề: 

       Nhóm trưởng 
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