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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM):                                              ể       

Câu 1: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tự chủ? 

A. Cả bè hơn cây nứa.  B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.          

C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo 

Câu 2: Hành vi nào dưới đây không thể hiện chí công vô tư? 
A. Không kiểm điểm cấp dưới khi mắc khuyết điểm vì đó là em ruột mình 

B. Đề cử người học giỏi, có uy tín làm lớp trưởng 

C. Làm việc vì lợi ích chung của mọi người 

D. Khách quan công bằng khi đánh giá mọi việc  

Câu 3: Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, công dân cần phê phán biểu hiện 

A. liêm khiết.  B. hách dịch.  C. minh bạch.  D.dân chủ.  

Câu 4: Người có tính tự chủ luôn quan tâm đến mọi 

A. lợi ích cá biệt. B. loại nhu cầu. C. đối tượng giao tiếp. D. nguồn thu nhập. 

Câu 5: Qu    ệ   u    ị       ều   ệ   ể     dâ   ộ    ê    ế        ểu b ế   ẫ     u,       

A. xu thế đối thoại.    B. mâu thuẫn xung đột. 

C. thương lượng đàm phán.   D. mọi sự liên kết. 

Câu 6: Công dân phải hợp tác với nhau trong trường hợp  
A. bản thân gặp nguy hiểm.  B. cần che giấu con tin. 

C. bị người khác ép buộc.   D. muốn giải cứu đồng phạm. 

Câu 7 : Phân biệt đối xử giữa các dân tộc là công dân không góp phần 

A. bảo vệ hòa bình.    B. thúc đẩy mâu thuẫn. 

C. duy trì cạnh tranh.   D. đẩy mạnh xung đột. 

Câu 8:  Em sẽ ứng xử thế nào khi gặp người nước ngoài muốn hỏi chuyện với mình? 

A. Quay đi coi như không nhìn thấy  B. Chủ động chào hỏi, giao tiếp lịch sự 

C. Không quan tâm vì họ là người ngoại quốc D. Châm chọc, nhại lại tiếng họ  

Câu 9: Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai? 
A. Công an  B. Bộ đội         C. Học sinh         D.Toàn nhân loại 

Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây là vi phạm kỉ luật? 

A. Trong giờ tự quản, lấy sách tham khảo ra đọc 

B. Lấy lý do đi vệ sinh để xin giáo viên ra ngoài, rồi xuống căng tin uống nước 

C. Tranh thủ giờ giải lao, lấy sách vở môn học tiếp theo ra học 

D. Không tiếp chuyện bạn khi thầy giáo đang giảng bài  

Câu 11: Em tán thành với quan điểm nào sau đây về chí công vô tư? 
A. Những người có chức có quyền mới cần chí công vô tư 

B. Người chí công vô tư chỉ thiệt cho mình 

C. Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm  

D. Học sinh nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư  

Câu 12: Luô    ắ    ụ    ó   ă   ể   ơ   ê         uộ  số         ờ    ể   ệ   ứ   í   

A. lễ độ.  B. công bằng. C. lịch sự.  D. tự chủ. 

Câu 13: Hành vi nào sau đây không phải là tự chủ?  
A. Cân nhắc cẩn thận trước khi làm mọi việc 

B. Luôn lắng nghe ý kiến của mọi người 

C. Cân nhắc kỹ lưỡng khi đánh giá người khác 

D. Chỉ nghe theo ý kiến của người lãnh đạo  
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Câu 14: Là lớp trưởng, Hà thường bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với 

mình. Nếu là bạn của Hà, em sẽ làm gì? 
A. Đồng tình với việc làm của Hà vì sợ bạn không chơi với mình 

B. Báo cho thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp về việc làm của Hà 

C. Không quan tâm đến việc làm của Hà vì không ảnh hưởng đến mình 

D. Khuyên nhủ Hà không nên làm như vậy và trao đổi với thầy (cô) chủ nhiệm để nhắc nhở Hà 

Câu 15 : Hành vi nào dưới đây là hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật? 

A. Trong giờ học, Hà chăm chú  nghe giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài 

B. Nam hay nói tự do, nói đế lời khi thầy cô đang giảng bài 

C. Là lớp trưởng, Tuấn tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn để gây quỹ lớp 

D. Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A tranh nhau phát biểu ý kiến 

Câu 16: Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn? 

A. Tranh cãi đến cùng để phân thắng bại 

B. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu và thông cảm 

C. Tìm sự giúp đỡ của người khác để giành phần thắng 

D. Dùng vũ lực hoặc đe dọa, xúc phạm bạn.  

Câu 17: Cơ sở quan trọng của hợp tác là: 

A. hợp tác, hữu nghị.  B. bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. 

C. giao lưu, hữu nghị.  D. hòa bình, ổn định. 

Câu 18: N   ô   K ở  ặ    ố           d       uậ   ợ    ì N         ó   ủ    ơ     ả  

  ó    ặ  bằ    ể xâ  dự    ô     ê . V ệ  ô   K  ã  u   ẻ             ủ    ơ      b   

      ặ  bằ          ế   ộ          ô    ã   ể   ệ    ẩ            ứ      s u  â ? 

A. Chí công vô tư.    B. Tự lực, tự cường.  

C. Cần, kiệm, liêm, chính.   D.Thực hành tiết kiệm. 

Câu 19: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước 

việc tư, việc nhà”. Câu nói của Bác đã dạy chúng ta phẩm chất nào dưới đây? 
A. Tự chủ B. Chí công vô tư C. Dân chủ và kỉ luật D. Năng động và sáng tạo 

Câu 20: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về dân chủ và kỉ luật? 

A. Kỉ luật làm hạn chế tinh thần dân chủ 

B. Có kỉ luật, dân chủ mới được thực hiện có hiệu quả 

C. Dân chủ là được làm tất cả những gì mình thích 

D. Dân chủ làm hạn chế tính kỉ luật 
Câu 21: Hành vi nào dưới đây thể hiện không công bằng? 

A. Lớp trưởng ghi tên và nhắc nhở tất cả các bạn vi phạm kỷ luật. 

B. Cô giáo phê bình và kỉ luật những bạn vi phạm nội qui lớp học. 

C. Bạn Lan chỉ phê bình các bạn vi phạm mà không chơi với mình. 

D. Lớp phó học tập nhắc nhở ghi tên những bạn không ghi bài, lười học. 

Câu 22: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự hợp tác cùng phát triển? 
  A. Khi gặp bài khó, Nam thường nhờ Chính làm hộ                                              

  B. Các bạn cùng nhau thảo luận để tìm ra được những kiến thức quan trọng trong bài                                                             

  C. Hà làm hộ bài kiểm tra cho một bạn trong lớp 

  D. Tự ai người ấy làm không giúp nhau gì cả 

Câu 23: Câu tục ngữ: “Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận.” nói đến điều gì? 

 A. Trung thành.       B. Thật thà          C. Chí công vô tư.                   D. Tự chủ. 

Câu 24: Thầy giao bài tập về nhà môn Toán, Bình đọc và suy nghĩ mãi không làm được nên 

Bình lên mạng tìm lời giải và chép lời giải coi như làm xong bài tập về nhà. Bình là người 

như thế nào? 

  A. Bình là người thật thà.                             B. Bình là người không thẳng thắn. 

  C. Bình là người không tự chủ.                    D. Bình là người không tự tin. 

Câu 25: Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang, thể hiện ở chỗ hiểu biết, 

tôn trọng hợp tác giữa các quốc gia được gọi là  
 A. hợp tác.           B. hòa bình.             C. dân chủ.                        D. hữu nghị. 

Câu 26: Giữ gìn xã hội bình yên, dùng thương lượng và đàm phán để giải quyết các mâu 

thuẫn không để xảy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang được gọi là: 



 A. bảo vệ hòa bình.                                        B. bảo vệ pháp luật. 

 C. bảo vệ đất nước.                                        D. bảo vệ nền dân chủ. 

Câu 27: Có một bạn nam trong lớp không thích em nên luôn tìm lí do, gây gổ để đánh em thì 

em nên làm gì? 

 A. Đánh lại.                                          B. Đề nghị nói chuyện và báo với cô giáo. 

C. Báo với công an.                              D. Rủ các bạn để đe dọa bạn đó. 

Câu 28: Trong thôn em có xuất hiện các đối tượng lạ đến phát các tờ rơi nói xấu Đảng và 

nhà nước và cho tiền bà con nhân dân để yêu cầu bà con đi biểu tình tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân Quận. Trước tình huống đó em sẽ làm gì? 

A. Tuyên truyền bà con làm theo các đối tượng lạ. 

B. Coi như không biết. 

C. Làm theo các đối tượng lạ. 

D. Báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1 điểm): Thế nào là kỉ luật? Vì sao chúng ta phải thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật?     

Câu 2 (2 điểm): Cho tình huống: 

Chủ nhật, Hoa được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa hiệu có nhiều quần áo mới đúng mốt, 

bộ nào Hoa cũng thích. Bạn đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác làm mẹ rất bực mình... 

Câu hỏi: 

a. Theo em, hành vi của bạn Hoa là đúng hay sai? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của Hoa, khi chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì? 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) : Mỗi câu trả lời đúng được (0,25điểm) 
GDCD911 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án D A B B B A A 

Câu 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B D B C D  D D 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 

Đáp án A B B A B B C 

Câu 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B D C B A B D 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1. (1 điểm) HS nêu được các ý : 

 - Khái niệm: (mỗi ý được 0,25 điểm): 

+ Kỉ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội 

(nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan, …) yêu cầu mọi người phải tuân theo 

+ Nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công 

việc.  

- Giải thích: (mỗi ý được 0,25 điểm): 

+ Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý 

chí và hành động của mọi người. 

+ Tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp 

và nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội.  

Câu 2. (2 điểm) HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải 

đảm bảo các ý sau : 

a. Nhận xét:  

- Hành vi của Hoa là sai, không đồng tình với hành vi đó (0,5 điểm) 

- Vì việc làm đó thể hiện Hoa là người không tự chủ, không kiểm soát được 

nhu cầu bản thân. (0,5 điểm) 

b. Nếu là bạn của Hoa, khi chứng kiến sự việc đó, em sẽ : 

- Phân tích cho bạn hiểu hậu quả của việc làm như vậy (0.25 điểm) 

- Khuyên bạn nên biết tự kiềm chế bản thân, từ bỏ những đòi hỏi không cần 

thiết. (0.25 điểm) 

- Ðộng viên, nhắc nhở bạn cần điều chỉnh thái độ của mình : nhận lỗi với mẹ… 

(0.25 điểm) 

- Rút ra bài học cho bản thân (0.25 điểm)   


