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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng: 

Câu 1. Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền trẻ em? 

A. Tạo điều kiện để trẻ em được đến trường 

B. Tổ chức việc làm cho trẻ em gặp khó khăn 

C. Quan tâm đến đời sống của trẻ em 

D. Đánh đập trẻ em 

Câu 2. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm bao nhiêu? 

A. 1987 

B. 1988 

C. 1989 

D. 1990 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền trẻ em? 

A. Lợi dụng trẻ em để buôn ma túy 

B. Cha mẹ li hôn không ai chăm sóc con cái 

C. Bắt trẻ làm việc nặng quá sức 

D. Tổ chức trại hè cho trẻ em 

Câu 4. Ý kiến nào dưới đây là chính xác? 

A. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 

B. Việt Nam là nước thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 

C. Việt Nam là nước thứ tư trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 

D. Việt Nam là nước thứ năm trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 

Câu 5. Hành vi nào dưới đây sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc? 

A. Tiêm chủng miễn phí cho trẻ em 

B. Lôi kéo trẻ vào con đường nghiện hút 

C. Dạy học ở lớp tình thương cho trẻ em 

D. Dạy nghề miễn phí cho trẻ em 

Câu 6. Theo em, việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng quyền trẻ em? 

A. Quan tâm, yêu thương, chăm sóc trẻ em 

B. Không lắng nghe ý kiến của trẻ em vì các em còn nhỏ 

C. Không cho trẻ em tham gia các hoạt động văn nghệ để các em tập trung học hành 

D. Không cho trẻ em đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn 

Câu 7. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “………... là căn cứ để xác 

định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân của nước 

đó”. 



A. Giấy khai sinh 

B. Quốc tịch 

C. Tiếng nói 

D. Màu da 

 Câu 8. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào trẻ em không là công dân Việt Nam? 

A. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam 

B. Trẻ em khi sinh ra có bố là công dân Việt Nam và mẹ là người nước ngoài 

C. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam và bố là người nước ngoài 

D. Trẻ em sinh sống ở Việt Nam 

Câu 9. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 

A. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch 

B. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

C. Công dân là người dân của một nước 

D. Người nước ngoài sống ở Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam 

Câu 10. Là một học sinh lớp 6, em sẽ làm gì để trở thành một công dân có ích? 

A. Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức và tham gia vào các hoạt động xã hội 

B. Chỉ học tập mà không cần giúp đỡ bố mẹ việc nhà 

C. Chỉ học tập và không cần tham gia các hoạt động xã hội 

D. Không cần làm gì vì mình vẫn còn nhỏ 

Câu 11. Nhân vật nào sau đây được coi là “Cô gái vàng của làng thể thao Việt Nam”? 

A. Nguyễn Thị Bình 

B. Nguyễn Thúy Hiền 

C. Nguyễn Thị Minh Khai 

D. Nguyễn Thị Nhược Bích 

Câu 12. Biển báo cấm có đặc điểm gì? 

A. Hình tròn, nền trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm 

B. Hình tròn, nền trắng có viền đỏ, hình vẽ màu xanh thể hiện điều cấm 

C. Hình tròn, nền trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đỏ thể hiện điều cấm 

D. Hình tròn, nền trắng có viền đỏ, hình vẽ màu vàng thể hiện điều cấm 

Câu 13. Hành vi nào sau đây vi phạm trật tự an toàn giao thông? 

A. Phóng nhanh, vượt ẩu 

B. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy 

C. Đi đúng làn đường quy định 

D. Dừng xe khi có đèn đỏ 

Câu 14. Hành vi nào sau đây không vi phạm trật tự an toàn giao thông? 

A. Thả trâu, bò trên đường sắt 

B. Chở đúng số người quy định khi tham gia giao thông 

C. Đi vào đường cấm 

D. Đi không đúng làn đường 

Câu 15. Thực hiện trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của ai? 

A. Học sinh 



B. Người đi làm 

C. Trẻ em 

D. Tất cả mọi người 

Câu 16. Trong lớp em có một bạn lười học, không chú ý nghe thầy cô giảng bài trong các 

giờ. Em sẽ làm gì trong trường hợp này? 

A. Nhắc nhở để bạn chăm chỉ học hành hơn 

B. Nói xấu bạn với các bạn khác 

C. Mặc kệ bạn vì không liên quan đến mình 

D. Bảo các bạn khác không chơi với bạn đó nữa. 

Câu 17. Ý kiến nào sau đây là đầy đủ và chính xác nhất? 

A. Học tập là quyền của công dân 

B. Học tập là một việc làm không bắt buộc 

C. Học tập là nghĩa vụ của công dân 

D. Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân 

Câu 18. Bạn Tùng là học sinh lớp 6, bạn chỉ chăm chú vào học ba môn Toán, Văn, Anh vì 

theo bạn đó là ba môn chính, còn lại bạn không học bất cứ môn nào và cũng không tham 

gia vào các hoạt động tập thể của trường. Nếu là bạn của Tùng, em nên làm gì? 

A. Học theo cách học của bạn 

B. Giúp bạn trốn tham gia các hoạt động tập thể của trường 

C. Khuyên bảo để bạn tìm ra cách học đúng đắn 

D. Mặc kệ bạn vì không liên quan đến mình 

Câu 19. Câu danh ngôn “Học, học nữa, học mãi” là của ai? 

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

B. V.I.Lê-nin 

C. Phạm Văn Đồng 

D. Võ Nguyên Giáp 

Câu 20. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Học thầy...... học bạn”? 

A. Không tày 

B. Không bằng 

C. Chưa bằng 

D. Chưa tày 

         B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (2đ). a. Các quyền của trẻ em theo công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có thể chia 

làm mấy nhóm quyền? Kể tên các nhóm quyền đó.  

                      b. Trình bày cụ thể về nhóm quyền sống còn. 

  Câu 2 (3đ).  a. Theo em, việc học tập có quan trọng không? Tại sao?  

                       b. Để việc học tập của bản thân đạt kết quả tốt, em đã làm như thế nào? (kể 4 

việc làm cụ thể). 


