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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Lợi ích công cộng gắn liền với công trình nào sau đây? 

A.  Đường quốc lộ. B.  Khách sạn tư nhân. 

C.  Căn hộ của người dân. D.  Phòng khám tư. 

Câu 2. Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? 

A.  Bị bạn cùng lớp hành hung gây thương tích. 

B.  Cảm thấy bị nhà trường kỷ luật oan. 

C.  Phát hiện người khác có hành vi tham ô tài sản nhà nước. 

D.  Điểm bài thi của mình thấp hơn của bạn. 

Câu 3. Trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có trách nhiệm nào sau đây? 

A.  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại. 

B.  Trình bày trung thực sự việc. 

C.  Cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại. 

D.  Giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. 

Câu 4. Quyền tự do ngôn luận có quan hệ chặt chẽ và thường thể hiện thông qua quyền 

A.  tự do lập hội. B.  tự do biểu tình. 

C.  tự do báo chí. D.  tự do hội họp. 

Câu 5. Ý kiến nào sau đây là sai khi nói về quyền tự do ngôn luận? 

A.  Cần suy nghĩ kỹ và kiểm tra nội dung thông tin trước khi phát ngôn. 

B.  Quyền tự do ngôn luận thể hiện ở nhiều hình thức, mức độ và phạm vi khác nhau. 

C.  Cung cấp thông tin không chính xác cho báo chí là vi phạm quyền tự do ngôn luận. 

D.  Chỉ có nhà báo mới cần đến quyền tự do ngôn luận. 

Câu 6. Quyền tự do ngôn luận được quy định chủ yếu trong 

A.  Hiến pháp và Bộ luật Dân sự. B.  Hiến pháp và Luật Truyền thông. 

C.  Hiến pháp và Luật báo chí. D.  Hiến pháp và Bộ luật Hình sự. 

Câu 7. HIV là tên của một loại vi - rút gây 

A.  rối loạn hệ điều hành cảm xúc. B.  dịch bệnh cho các loài gia cầm.  

C.  suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. D.  kích thích mọi quá trình tăng trưởng. 

Câu 8. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về quyền tự do ngôn luận? 

A.  Tự do ngôn luận và tự do báo chí là một. 

B.  Trẻ em cũng có quyền tự do ngôn luận. 

C.  Quyền tự do ngôn luận còn được gọi là quyền tự do thông tin. 

D.  Tự do ngôn luận là thích nói gì thì nói. 

Câu 9. Các bạn A, B, C, D cùng được mời đến nhà D dự tiệc sinh nhật. Từng được bác sĩ M cho biết ông chính 

là người trực tiếp điều trị HIV cho chị gái D, A đã kể cho B và C thông tin đó. Mặc dù đã được C giảng giải căn 

kẽ về căn bệnh này, A vẫn từ chối đến nhà D để tránh bị lây nhiễm. Tại nhà D, trong khi C vui vẻ trò truyện với 

mọi người thì B tìm mọi cách tránh tiếp xúc với chị gái của D. Những ai sau đây hiểu chưa đúng về bản chất và 

quy định đối với người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này? 

A.  Bạn A, B và C. 

B.  Chị gái D và các bạn A, B. 

C.  Bác sĩ M, bạn A và bạn B. 

D.  Bạn A và bạn B. 

Câu 10. Từ nào sau đây thích hợp điền vào chỗ trống trong câu: “Khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, công 

dân phải……… quy định của pháp luật để phát huy quyền làm chủ của mình, góp phần xây dựng Nhà nước và 

quản lý xã hội.” 

A.  xem xét B.  nắm vững C.  tìm hiểu D.  tuân theo 



 

 

Câu 11. Pháp luật không mang đặc điểm nào sau đây? 

A.  Tính quy phạm phổ biến B.  Tính xác định chặt chẽ 

C.  Tính cưỡng chế (tính bắt buộc) D.  Tính giáo dục 

Câu 12. Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền 

A.  quan trọng nhất của công dân. B.  cơ bản của công dân. 

C.  quan trọng của mọi tổ chức, cá nhân. D.  được pháp luật quy định. 

Câu 13. Sau giờ học, các bạn M, N, P cùng rủ H vào quán uống nước. Thấy M chọn chai nước có màu lạ lại 

không rõ nguồn gốc, N ngăn cản nên bị M và P đuổi về. H đã lấy chai nước lọc mang theo trong cặp đưa cho 

các bạn nhưng chỉ có P và H cùng nhau uống, còn M uống hết chai nước màu vừa mua. Những bạn nào sau đây 

thực hiện đúng quy định về phòng ngừa các chất độc hại? 

A.  Bạn N và H B.  Bạn M, N và P C.  Bạn N, P và H. D.  Bạn P và H. 

Câu 14. Bản chất của pháp luật nước ta biểu hiện ở nội dung nào sau đây? 

A.  Thể hiện ý chí của những người soạn thảo pháp luật. 

B.  Thế hiện tính dân chủ xã hội chủ nghĩa 

C.  Thể hiện sự khoan hồng của pháp luật 

D.  Thể hiện tính dân tộc sâu sắc 

Câu 15. Tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lý của Nhà nước? 

A.  Phần vốn do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ở nước ngoài. 

B.  Tiền mặt do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong các ngân hàng. 

C.  Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào các doanh nghiệp. 

D.  Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam. 

Câu 16. Từ nào sau đây thích hợp điền vào chỗ trống trong câu: “Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành 

vi……… tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.” 

A.  đụng chạm đến B.  khai thác C.  xâm phạm D.  sử dụng 

Câu 17. Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là 

A.  lợi ích quốc gia. B.  lợi ích công cộng. 

C.  lợi ích toàn dân. D.  lợi ích tập thể. 

Câu 18. Để đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo của công dân, Nhà nước không có trách nhiệm nào sau đây? 

A.  Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

B.  Xử lý và truy tố tất cả những trường hợp bị khiếu nại tố cáo. 

C.  Kiểm tra cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền xem xét khiếu nại, tố cáo. 

D.  Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo. 

Câu 19. Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần 

A.  cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. B.  nắm vững điểm yếu của đối phương. 

C.  trung thực, khách quan, thân trọng. D.  tích cực, năng động, sáng tạo. 

Câu 20. Pháp luật quy định người bị nhiễm HIV, không buộc phải công khai 

A.  giới tính bản thân. B.  tình trạng bệnh tật. C.  lý lịch cá nhân. D.  địa bàn cư trú. 

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? Nêu 4 việc làm của bản thân thể hiện nghĩa vụ 

tôn trọng tài sản của người khác. 

Câu 2 (3 điểm): Nhà anh Thành ở gần một cơ sở giữ trẻ. Anh thường xuyên chứng kiến cảnh bảo mẫu có những 

hành vi bạo hành đối với các cháu bé được trông giữ tại cơ sở đó. Có người khuyên anh Thành nên sử dụng 

quyền khiếu nại để ngăn chặn hành vi bạo hành của bảo mẫu đối với các cháu nhỏ. 

a. Em có đồng ý với ý kiến trên hay không? Vì sao? 

b. Nếu là anh Thành, em sẽ ứng xử như thế nào? 

 

---------------- Chúc các em làm bài tốt! --------------- 

 


