
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                  Đề 1 

     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

    Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

  

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

Câu 1. Công trình nào dưới đây không phải là di sản văn hóa Việt Nam? 

A. Vịnh Hạ Long C. Kim tự tháp 

B. Thánh địa Mĩ Sơn D. Hoàng thành Thăng Long 

Câu 2. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Sống và làm việc có kế hoạch giúp tiết kiệm thời gian, công sức 

B. Sống và làm việc có kế hoạch khiến con người bị gò bó trong khuôn khổ 

C. Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối giữa các nhiệm vụ 

D. Cần biết điều chỉnh kế hoạch làm việc khi cần thiết 

Câu 3. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường tự nhiên? 

A. Đồi núi C. Nhà máy 

B. Khói bụi D. Đường sá 

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây không phải là sống và làm việc có kế hoạch? 

A. Vạch ra mục tiêu trong học tập và cố gắng đạt mục tiêu đó 

B. Thực hiện nghiêm túc thời gian học tập trên lớp và ở nhà 

C. Tự đặt kế hoạch hoạt động hàng ngày, hàng tuần 

D. Bỏ dở công việc đang làm để đi chơi. 

Câu 5. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa phi vật thể? 

A. Lễ hội C. Bí quyết nghề thủ công 

B. Lối sống, nếp sống D. Cổ vật 

Câu 6. Hành vi nào dưới đây xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Làm giấy khai sinh cho trẻ em theo quy định 

B. Đưa trẻ hư vào trường giáo dưỡng 

C. Đánh đập trẻ em 

D. Tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát triển đầy đủ. 

Câu 7. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên người ta phải biết sắp xếp, giải quyết công việc một 

cách hợp lý? 

A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo C. Có công mài sắt có ngày nên kim 

B. Có cứng mới đứng đầu gió D. Việc hôm nay chớ để ngày mai 

Câu 8. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Mọi trẻ em Việt Nam đều có quyền được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

B. Giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình 

C. Bảo vệ sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ của bố mẹ  

D. Trẻ em chỉ cần học tập chăm chỉ, không cần tham gia các hoạt động giải trí 

Câu 9. Bổn phận nào dưới đây không phải là của trẻ em? 

A. Tôn trọng pháp luật và tài sản của người khác 

B. Yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ 

C. Lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình 

D. Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục 

Câu 10. Câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 

người” là của ai? 

A. Hồ Chí Minh C. Trần Quốc Tuấn 

B. Võ Nguyên Giáp D. Lê Lợi 

Câu 11. Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền được chăm sóc của trẻ em? 

A. Trẻ em được nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe 



B. Trẻ em tàn tật được nhà nước giúp đỡ điều trị 

C. Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước chăm sóc 

D. Trẻ em được khai sinh đầy đủ.  

Câu 12. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Bắt trẻ bỏ học đề kiếm sống 

B. Dụ dỗ trẻ em đánh bạc, hút thuốc 

C. Lôi kéo trẻ vào con đường phạm tội 

D. Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động văn hóa thể thao 

Câu 13. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? 

A. Biết xác định các nhiệm vụ, công việc một cách hợp lý 

B. Làm việc, học tập theo cảm hứng 

C. Không xác định rõ các nhiệm vụ phải làm mà nước đến chân mới nhảy 

D. Lập kế hoạch học tập và lao động nhưng chùn bước khi gặp khó khăn 

Câu 14. Hành vi nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Phá rừng lấy gỗ làm nhà C. Lạm dụng thuốc trừ sâu 

B. Vứt rác đúng nơi quy định D. Săn bắt động vật quý hiếm 

Câu 15. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường nhân tạo? 

A. Sông hồ C. Không khí 

B. Rừng cây D. Đường sá 

Câu 16. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm? 

A. Nhắc nhở mọi người giữ gìn các                 C. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm 

     di sản văn hoá.                                                   cổ vật. 

B. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu.                D. Tổ chức tham quan các di tích lịch sử 

Câu 17. Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa. C. Xem bói. 

B. Đi lễ nhà thờ. D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. 

Câu 18. Yếu tố nào dưới đây không thuộc về tài nguyên thiên nhiên? 

A. Dầu khí C. Khoáng sản 

B. Nguồn nước D. Công trình thủy lợi 

Câu 19. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa vật thể? 

A. Công trình kiến trúc C. Bảo vật quốc gia 

B. Danh lam thắng cảnh D. Văn hóa ẩm thực 

Câu 20. Hành vi nào dưới đây không góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Bảo vệ nguồn nước và động vật quý hiếm 

B. Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng 

C. Trồng cây gây rừng để phủ xanh đồi trọc 

D. Đổ chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ).  

a. Thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Lấy ví dụ cụ thể. 

b. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của chúng 

ta? 

c. Học sinh có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? (Kể 4 việc làm 

cụ thể). 

Câu 2 (1đ).  
 Lương là một cậu bé 10 tuổi sống tại một huyện miền núi với mẹ và bố dượng. Em không 

được đi học, phải lao động vất vả từ bé và thường xuyên bị đánh đập từ bố dượng. 

Nếu em là một cán bộ văn hóa và dân số của xã, em sẽ phân tích và giải quyết vấn đề của cậu 

bé Lương như thế nào? 

  



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                  Đề 2 

     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

    Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

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

Câu 1. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Sống và làm việc có kế hoạch giúp tiết kiệm thời gian, công sức 

B. Sống và làm việc có kế hoạch khiến con người bị gò bó trong khuôn khổ 

C. Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối giữa các nhiệm vụ 

D. Cần biết điều chỉnh kế hoạch làm việc khi cần thiết 

Câu 2. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên người ta phải biết sắp xếp, giải quyết công việc một 

cách hợp lý? 

A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo C. Có công mài sắt có ngày nên kim 

B. Có cứng mới đứng đầu gió D. Việc hôm nay chớ để ngày mai 

Câu 3. Hành vi nào dưới đây xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Làm giấy khai sinh cho trẻ em theo quy định 

B. Đưa trẻ hư vào trường giáo dưỡng 

C. Đánh đập trẻ em 

D. Tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát triển đầy đủ. 

Câu 4. Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền được chăm sóc của trẻ em? 

A. Trẻ em được nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe 

B. Trẻ em tàn tật được nhà nước giúp đỡ điều trị 

C. Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước chăm sóc 

D. Trẻ em được khai sinh đầy đủ.  

Câu 5. Công trình nào dưới đây không phải là di sản văn hóa Việt Nam? 

A. Vịnh Hạ Long C. Kim tự tháp 

B. Thánh địa Mĩ Sơn D. Hoàng thành Thăng Long 

Câu 6. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Mọi trẻ em Việt Nam đều có quyền được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

B. Giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình 

C. Bảo vệ sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ của bố mẹ  

D. Trẻ em chỉ cần học tập chăm chỉ, không cần tham gia các hoạt động giải trí 

Câu 7. Bổn phận nào dưới đây không phải là của trẻ em? 

A. Tôn trọng pháp luật và tài sản của người khác 

B. Yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ 

C. Lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình 

D. Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục 

Câu 8. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa vật thể? 

A. Công trình kiến trúc C. Bảo vật quốc gia 

B. Danh lam thắng cảnh D. Văn hóa ẩm thực 

Câu 9. Câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 

người” là của ai? 

A. Hồ Chí Minh C. Trần Quốc Tuấn 

B. Võ Nguyên Giáp D. Lê Lợi 

Câu 10. Hành vi nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Phá rừng lấy gỗ làm nhà C. Lạm dụng thuốc trừ sâu 

B. Vứt rác đúng nơi quy định D. Săn bắt động vật quý hiếm 

Câu 11. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường tự nhiên? 

A. Đồi núi C. Nhà máy 

B. Khói bụi D. Đường sá 



Câu 12. Hành vi nào dưới đây không góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Bảo vệ nguồn nước và động vật quý hiếm 

B. Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng 

C. Trồng cây gây rừng để phủ xanh đồi trọc 

D. Đổ chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

Câu 13. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? 

A. Biết xác định các nhiệm vụ, công việc một cách hợp lý 

B. Làm việc, học tập theo cảm hứng 

C. Không xác định rõ các nhiệm vụ phải làm mà nước đến chân mới nhảy 

D. Lập kế hoạch học tập và lao động nhưng chùn bước khi gặp khó khăn 

Câu 14. Yếu tố nào dưới đây không thuộc về tài nguyên thiên nhiên? 

A. Dầu khí C. Khoáng sản 

B. Nguồn nước D. Công trình thủy lợi 

Câu 15. Biểu hiện nào dưới đây không phải là sống và làm việc có kế hoạch? 

A. Vạch ra mục tiêu trong học tập và cố gắng đạt mục tiêu đó 

B. Thực hiện nghiêm túc thời gian học tập trên lớp và ở nhà 

C. Tự đặt kế hoạch hoạt động hàng ngày, hàng tuần 

D. Bỏ dở công việc đang làm để đi chơi. 

Câu 16. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm? 

A. Nhắc nhở mọi người giữ gìn các                 C. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm 

     di sản văn hoá.                                                   cổ vật. 

B. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu.                D. Tổ chức tham quan các di tích lịch sử 

Câu 17. Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa. C. Xem bói. 

B. Đi lễ nhà thờ. D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. 

Câu 18. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa phi vật thể? 

A. Lễ hội C. Bí quyết nghề thủ công 

B. Lối sống, nếp sống D. Cổ vật 

Câu 19. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường nhân tạo? 

A. Sông hồ C. Không khí 

B. Rừng cây D. Đường sá 

Câu 20. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Bắt trẻ bỏ học đề kiếm sống 

B. Dụ dỗ trẻ em đánh bạc, hút thuốc 

C. Lôi kéo trẻ vào con đường phạm tội 

D. Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động văn hóa thể thao 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ). a. Thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Lấy ví dụ cụ thể. 

                  b. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với cuộc sống 

của chúng ta? 

c. Học sinh có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? (Kể 4 việc làm 

cụ thể). 

Câu 2 (1đ).  

Quê của Lương là một xã thuộc huyện L. Trước đây, môi trường rất trong lành với những 

rặng cây xanh hai bên đường, những con mương trong vắt và cả cánh đồng lúa xanh rập rờn thẳng 

cánh cò bay. Nhưng bây giờ, người ta đã san lấp gần hết để lấy đất xây nhà tầng. Rác thải đổ xuống 

những con mương khiến chúng bốc mùi hôi thối.  

 Nếu em là người lãnh đạo của xã, em sẽ làm thế nào để xây dựng nông thôn  mới vừa hiện đại 

vừa giữ được môi trường xanh, sạch, đẹp? 

  



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 
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                  Đề 3 

     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

    Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

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

Câu 1. Bổn phận nào dưới đây không phải là của trẻ em? 

A. Tôn trọng pháp luật và tài sản của người khác 

B. Yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ 

C. Lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình 

D. Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục 

Câu 2. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Bắt trẻ bỏ học đề kiếm sống 

B. Dụ dỗ trẻ em đánh bạc, hút thuốc 

C. Lôi kéo trẻ vào con đường phạm tội 

D. Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động văn hóa thể thao 

Câu 3. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường tự nhiên? 

A. Đồi núi C. Nhà máy 

B. Khói bụi D. Đường sá 

Câu 4. Hành vi nào dưới đây không góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Bảo vệ nguồn nước và động vật quý hiếm 

B. Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng 

C. Trồng cây gây rừng để phủ xanh đồi trọc 

D. Đổ chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

Câu 5. Yếu tố nào dưới đây không thuộc về tài nguyên thiên nhiên? 

A. Dầu khí C. Khoáng sản 

B. Nguồn nước D. Công trình thủy lợi 

Câu 6. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm? 

A. Nhắc nhở mọi người giữ gìn các                 C. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm 

     di sản văn hoá.                                                   cổ vật. 

B. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu.                D. Tổ chức tham quan các di tích lịch sử 

Câu 7. Câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 

người” là của ai? 

A. Hồ Chí Minh C. Trần Quốc Tuấn 

B. Võ Nguyên Giáp D. Lê Lợi 

Câu 8. Hành vi nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Phá rừng lấy gỗ làm nhà C. Lạm dụng thuốc trừ sâu 

B. Vứt rác đúng nơi quy định D. Săn bắt động vật quý hiếm 

Câu 9. Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa. C. Xem bói. 

B. Đi lễ nhà thờ. D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. 

Câu 10. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa vật thể? 

A. Công trình kiến trúc C. Bảo vật quốc gia 

B. Danh lam thắng cảnh D. Văn hóa ẩm thực 

Câu 11. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường nhân tạo? 

A. Sông hồ C. Không khí 

B. Rừng cây D. Đường sá 

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa phi vật thể? 

A. Lễ hội C. Bí quyết nghề thủ công 

B. Lối sống, nếp sống D. Cổ vật 

Câu 13. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? 



A. Biết xác định các nhiệm vụ, công việc một cách hợp lý 

B. Làm việc, học tập theo cảm hứng 

C. Không xác định rõ các nhiệm vụ phải làm mà nước đến chân mới nhảy 

D. Lập kế hoạch học tập và lao động nhưng chùn bước khi gặp khó khăn 

Câu 14. Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền được chăm sóc của trẻ em? 

A. Trẻ em được nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe 

B. Trẻ em tàn tật được nhà nước giúp đỡ điều trị 

C. Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước chăm sóc 

D. Trẻ em được khai sinh đầy đủ.  

Câu 15. Công trình nào dưới đây không phải là di sản văn hóa Việt Nam? 

A. Vịnh Hạ Long C. Kim tự tháp 

B. Thánh địa Mĩ Sơn D. Hoàng thành Thăng Long 

Câu 16. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Sống và làm việc có kế hoạch giúp tiết kiệm thời gian, công sức 

B. Sống và làm việc có kế hoạch khiến con người bị gò bó trong khuôn khổ 

C. Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối giữa các nhiệm vụ 

D. Cần biết điều chỉnh kế hoạch làm việc khi cần thiết 

Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây không phải là sống và làm việc có kế hoạch? 

A. Vạch ra mục tiêu trong học tập và cố gắng đạt mục tiêu đó 

B. Thực hiện nghiêm túc thời gian học tập trên lớp và ở nhà 

C. Tự đặt kế hoạch hoạt động hàng ngày, hàng tuần 

D. Bỏ dở công việc đang làm để đi chơi. 

Câu 18. Hành vi nào dưới đây xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Làm giấy khai sinh cho trẻ em theo quy định 

B. Đưa trẻ hư vào trường giáo dưỡng 

C. Đánh đập trẻ em 

D. Tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát triển đầy đủ. 

Câu 19. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên người ta phải biết sắp xếp, giải quyết công việc một 

cách hợp lý? 

A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo C. Có công mài sắt có ngày nên kim 

B. Có cứng mới đứng đầu gió D. Việc hôm nay chớ để ngày mai 

Câu 20. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Mọi trẻ em Việt Nam đều có quyền được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

B. Giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình 

C. Bảo vệ sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ của bố mẹ  

D. Trẻ em chỉ cần học tập chăm chỉ, không cần tham gia các hoạt động giải trí 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ).  

a. Thế nào là di sản văn hóa? Lấy ví dụ cụ thể. 

b. Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa. 

c. Học sinh có thể làm gì để góp phần bảo vệ di sản văn hóa? (Kể 4 việc làm cụ thể). 

Câu 2 (1đ).  

Chùa X là một di tích văn hóa lâu đời. Hàng tháng, vào ngày rằm và mồng một, các tín đồ 

Phật giáo và nhân dân đến vãn cảnh chùa và cúng lễ cầu mong sức khỏe, bình an. Tuy nhiên, gần đây 

có xuất hiện cảnh nam nữ ăn mặc kệch cỡm, cử chỉ thiếu văn hóa… kéo nhau đến chùa xin đủ điều: 

cầu mong tìm được vợ, chồng, cầu buôn bán được chót lọt nếu buôn gian, bán lận, … rồi đốt vàng 

mã vô tội vạ.  

 Nếu em là cán bộ quản lí di tích lịch sử của xã có ngôi chùa X, em sẽ làm thế nào để giải 

quyết vấn đề trên? 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng: 

Câu 1. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? 

A. Biết xác định các nhiệm vụ, công việc một cách hợp lý 

B. Làm việc, học tập theo cảm hứng 

C. Không xác định rõ các nhiệm vụ phải làm mà nước đến chân mới nhảy 

D. Lập kế hoạch học tập và lao động nhưng chùn bước khi gặp khó khăn 

Câu 2. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Sống và làm việc có kế hoạch giúp tiết kiệm thời gian, công sức 

B. Sống và làm việc có kế hoạch khiến con người bị gò bó trong khuôn khổ 

C. Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối giữa các nhiệm vụ 

D. Cần biết điều chỉnh kế hoạch làm việc khi cần thiết 

Câu 3. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên người ta phải biết sắp xếp, giải quyết công việc một 

cách hợp lý? 

A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo C. Có công mài sắt có ngày nên kim 

B. Có cứng mới đứng đầu gió D. Việc hôm nay chớ để ngày mai 

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây không phải là sống và làm việc có kế hoạch? 

A. Vạch ra mục tiêu trong học tập và cố gắng đạt mục tiêu đó 

B. Thực hiện nghiêm túc thời gian học tập trên lớp và ở nhà 

C. Tự đặt kế hoạch hoạt động hàng ngày, hàng tuần 

D. Bỏ dở công việc đang làm để đi chơi. 

Câu 5. Hành vi nào dưới đây xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Làm giấy khai sinh cho trẻ em theo quy định 

B. Đưa trẻ hư vào trường giáo dưỡng 

C. Đánh đập trẻ em 

D. Tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát triển đầy đủ. 

Câu 6. Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền được chăm sóc của trẻ em? 

A. Trẻ em được nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe 

B. Trẻ em tàn tật được nhà nước giúp đỡ điều trị 

C. Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước chăm sóc 

D. Trẻ em được khai sinh đầy đủ.  

Câu 7. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Mọi trẻ em Việt Nam đều có quyền được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

B. Giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình 

C. Bảo vệ sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ của bố mẹ  

D. Trẻ em chỉ cần học tập chăm chỉ, không cần tham gia các hoạt động giải trí 

Câu 8. Bổn phận nào dưới đây không phải là của trẻ em? 

A. Tôn trọng pháp luật và tài sản của người khác 

B. Yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ 

C. Lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình 

D. Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục 

Câu 9. Câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 

người” là của ai? 

A. Hồ Chí Minh C. Trần Quốc Tuấn 

B. Võ Nguyên Giáp D. Lê Lợi 

Câu 10. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm đến quyền trẻ em? 

A. Bắt trẻ bỏ học đề kiếm sống 



B. Dụ dỗ trẻ em đánh bạc, hút thuốc 

C. Lôi kéo trẻ vào con đường phạm tội 

D. Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động văn hóa thể thao 

Câu 11. Hành vi nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Phá rừng lấy gỗ làm nhà C. Lạm dụng thuốc trừ sâu 

B. Vứt rác đúng nơi quy định D. Săn bắt động vật quý hiếm 

Câu 12. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường tự nhiên? 

A. Đồi núi C. Nhà máy 

B. Khói bụi D. Đường sá 

Câu 13. Hành vi nào dưới đây không góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Bảo vệ nguồn nước và động vật quý hiếm 

B. Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng 

C. Trồng cây gây rừng để phủ xanh đồi trọc 

D. Đổ chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

Câu 14. Yếu tố nào dưới đây thuộc môi trường nhân tạo? 

A. Sông hồ C. Không khí 

B. Rừng cây D. Đường sá 

Câu 15. Yếu tố nào dưới đây không thuộc về tài nguyên thiên nhiên? 

A. Dầu khí C. Khoáng sản 

B. Nguồn nước D. Công trình thủy lợi 

Câu 16. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm? 

A. Nhắc nhở mọi người giữ gìn các                 C. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm 

     di sản văn hoá.                                                   cổ vật. 

B. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu.                D. Tổ chức tham quan các di tích lịch sử 

Câu 17. Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa. C. Xem bói. 

B. Đi lễ nhà thờ. D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. 

Câu 18. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa phi vật thể? 

A. Lễ hội C. Bí quyết nghề thủ công 

B. Lối sống, nếp sống D. Cổ vật 

Câu 19. Trường hợp nào dưới đây không phải là di sản văn hóa vật thể? 

A. Công trình kiến trúc C. Bảo vật quốc gia 

B. Danh lam thắng cảnh D. Văn hóa ẩm thực 

Câu 20. Công trình nào dưới đây không phải là di sản văn hóa Việt Nam? 

A. Vịnh Hạ Long C. Kim tự tháp 

B. Thánh địa Mĩ Sơn D. Hoàng thành Thăng Long 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ).  

a. Thế nào là di sản văn hóa? Lấy ví dụ cụ thể. 

b. Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa. 

c. Học sinh có thể làm gì để góp phần bảo vệ di sản văn hóa? (Kể 4 việc làm cụ thể). 

Câu 2 (1đ).  

Lương là học, gần đến ngày thi cuối năm, Lương thường xuyên bỏ học đi chơi điện tử. Các 

bạn nhắc nhở và khuyên Lương nên đi học thì Lương bảo “Tớ đã có cách”. Trước ngày thi, Lương 

đến chùa, mang theo nhiều đồ lễ cầu xin được được điểm cao. 

 Nếu là bạn thân của Lương, em sẽ phân tích và khuyên Lương như thế nào trong tình huống 

trên? 


