
Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa: 

A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình. 

B. Làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

C. Đổ rác bừa bãi. 

D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm. 

Câu 2. Biểu hiện nào thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?     

A. Tiếp thu không cần chọn lọc. 

B. Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống dân tộc. 

C. Chỉ dùng hàng ngoại nhập, chê hàng Việt Nam. 

D. Bắt chước kiểu quần áo, đầu tóc của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài. 

Câu 3: Liêm khiết là gì? 
A. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

B. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống tự tin, trong sáng 

C. Là người có lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

D. Là phẩm chất đạo đức thể hiện không hám danh, hám lợi 

Câu 4:  Lẽ phải là gì ? 

A. Lẽ phải  là những điều được coi là đúng đắn.   

B. Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

C. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

D. Là việc làm tốt.  

Câu 5: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải? 

A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn. 

B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái. 

D. Gió chiều nào che chiêù ấy, cố gắng không làm mất lòng ai. 

Câu 6: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa? 

A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp. 

B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển. 
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D. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

Câu 7: Tôn trọng lẽ phải được thể hiện qua: 

A. Thái độ 

B. Hành động. 

C. Lời nói.   

D. Thái độ, lời nói, hành động. 

Câu 8: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người? 

A. Thanh thản.   

B. Nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. 

C. Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn. 

D. Thanh thản, nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. góp phần làm cho xã hội 

trong sạch, tốt đẹp hơn. 

Câu 9 : Biểu hiện không tôn trọng người khác là? 

A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của người khác. 

B. Kính trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ. 

C. Không công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 

D. Luôn công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 

Câu 10: Pháp luật là gì? 

A. Là các quy tắc xử  sự chung, do nhà nước ban hành. 

B. Là các quy tắc xử  sự chung,  được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp 

giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

C.  Là các quy tắc xử  sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước 

bảo đảm thực hiện.bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

 D. Là quy định của một tổ chức. 

Câu 11: Trong giờ kiểm tra nếu biết bạn quay cóp thì em sẽ: 

A. ủng hộ bạn. 

B. thể hiện thái độ không đồng tình. 

C. im lặng. 

D. lờ đi, coi như không thấy. 

Câu 12: Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ 

A. bỏ qua khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn. 



B. xa lánh, không chơi với bạn. 

C. chỉ rõ cái sai của bạn để giúp bạn. 

D. rủ các bạn khác cùng xa lánh bạn. 

Câu 13: Biểu hiện nào trái với hành vi liêm khiết? 

A. Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lao động của mình. 

B. Không móc ngoặc, hối lộ. 

C. Không làm ăn gian lận. 

D. Luôn gọi ý để cấp dưới đem quà biếu tặng mình. 

Câu 14: Thấy một bạn học sinh trong trường không mặc đồng phục, quần áo ngắn, hở 

hang, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, cần tôn trọng nội quy 

nhà trường 

B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân 

C. Nên tôn trọng bạn bè 

D. Cần tôn trọng sở thích của người khác 

Câu 15: Em tán thành với ý kiến nào sau đây: 

A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình 

B. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết. 

C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình. 

D. Không cần phải tôn trọng người khác.  

Câu 16: Để rèn luyện đức tính giữ chữ tín, em cần 

A. Làm tốt chức trách và nhiệm vụ của mình giữ đúng lời hứa, đúng hẹn. 

B. Làm đủ mọi cách để giữ lời hứa. 

C. Hứa hẹn giúp đỡ tất cả những người nhờ vả dù chưa biết có làm được hay không. 

D. Chỉ giữ lời hứa với những người mình quý. 

Câu 17: Tình huống: Nam bị ốm, phải nghỉ học. Vũ hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến 

nhà Nam lấy vở và giúp Nam ghi bài ở lớp. Nhưng Vũ đã không thực hiện được việc đó 

với lí do Vũ dậy muộn, không kịp đến nhà Nam trước khi đến trường. Hãy nhận xét 

hành vi của Vũ. 
A. Hành vi của Vũ thể hiện việc giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

B. Hành vi của Vũ thể hiện không giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

C. Hành vi của Vũ thể hiện việc tôn trọng người khác 

D. Hành vi của Vũ hợp lý, lý do đưa ra không chính đáng và do đó làm giảm sút lòng tin 

của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

Câu 18: “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu 

và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng 



thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung cua khái niệm nào 

sau đây 
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 

B. Tự lập 

C. Tôn trọng người khác 

D. Tự trọng 

Câu 19: Tình bạn là  

A. tình cảm gắn bó giữa hai người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có 

chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

B. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích 

hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

C. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

d. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động. 

Câu 20: Câu ca dao nào nói về sự tôn trọng người khác? 

A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười 

B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang 

C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người 

D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

 

II.TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: 3 điểm 

     “ Bạn bè là nghĩa tương thân 

     Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau” 

Câu ca dao trên nhắc em nhớ đến nội dung bài học nào trong chương trình Giáo dục 

công dân lớp 8? Nêu khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của bài học mà câu ca dao đề cập đến. 

Câu 2 : 2 điểm 

Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên 

Lan cho rằng, cứ giữ lại khi nào đọc xong thì trả cho Trang cũng được. Em có đồng ý với 

suy  nghĩ của Lan không? Vì sao?Nếu em là bạn của Lan em sẽ khuyên Lan như thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



I.TRẮC NGHIỆM: 5 điểm 

( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 
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II.TỰ LUẬN: 5 điểm 

Câu 1: 3 điểm 

Học sinh nêu được đúng khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:  

- Khái niệm: 1 điểm 

Là tình cảm gắn bó giữa 2 hay nhiều người, trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở 

thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống… 

- Đặc điểm: 1 điểm 

Phù hợp nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin 

cậy, có trách nhiệm; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. 

- Ý nghĩa: 1 điểm 

+ giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống. 

+ biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn. 

Câu 2: 2 điểm 

- Không đồng ý với suy nghĩ của Lan ( 0,5 điểm)    

- Vì: 

+ Lan đã sai hẹn không đúng lời hứa với Trang ( 0,5 điểm) 

+ Lan sẽ làm mất lòng tin của Trang với Lan ( 0,5điểm) 

- Nếu em là bạn Lan em sẽ khuyên bạn cần giữ đúng lời hứa với Trang, hoặc nếu Lan 

muốn đọc hết cuốn sách bạn nên báo với Trang và hẹn thêm thời gian để trả.( 

0,5điểm)             

 

Người ra đề                         Tổ / nhóm CM                               BGH duyệt đề                         
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa? 

A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp. 

B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển. 

D. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

Câu 2: Tôn trọng lẽ phải được thể hiện qua: 

A. Thái độ 

B. Hành động. 

C. Lời nói.   

D. Thái độ, lời nói, hành động. 

Câu 3: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người? 

A. Thanh thản.   

B. Nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. 

C. Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn. 

D. Thanh thản, nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. góp phần làm cho xã hội 

trong sạch, tốt đẹp hơn. 

Câu 4 : Biểu hiện không tôn trọng người khác là? 

A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của người khác. 

B. Kính trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ. 

C. Không công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 

D. Luôn công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 

Câu 5: Pháp luật là gì? 

A. Là các quy tắc xử  sự chung, do nhà nước ban hành. 

B. Là các quy tắc xử  sự chung,  được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp 

giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 
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C.  Là các quy tắc xử  sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước 

bảo đảm thực hiện.bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

 D. Là quy định của một tổ chức. 

Câu 6. Biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa: 

A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình. 

B. Làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

C. Đổ rác bừa bãi. 

D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm. 

Câu 7. Biểu hiện nào thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?     

A. Tiếp thu không cần chọn lọc. 

B. Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống dân tộc. 

C. Chỉ dùng hàng ngoại nhập, chê hàng Việt Nam. 

D. Bắt chước kiểu quần áo, đầu tóc của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài. 

Câu 8: Liêm khiết là gì? 
A. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

B. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống tự tin, trong sáng 

C. Là người có lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

D. Là phẩm chất đạo đức thể hiện không hám danh, hám lợi 

Câu 9:  Lẽ phải là gì ? 

A. Lẽ phải  là những điều được coi là đúng đắn.   

B. Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

C. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

D. Là việc làm tốt.  

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải? 

A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn. 

B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái. 

D. Gió chiều nào che chiêù ấy, cố gắng không làm mất lòng ai. 

Câu 11: Em tán thành với ý kiến nào sau đây: 

A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình 

B. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết. 

C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình. 

D. Không cần phải tôn trọng người khác.  

Câu 12: Để rèn luyện đức tính giữ chữ tín, em cần 

A. Làm tốt chức trách và nhiệm vụ của mình giữ đúng lời hứa, đúng hẹn. 

B. Làm đủ mọi cách để giữ lời hứa. 



C. Hứa hẹn giúp đỡ tất cả những người nhờ vả dù chưa biết có làm được hay không. 

D. Chỉ giữ lời hứa với những người mình quý. 

Câu 13: Tình huống: Nam bị ốm, phải nghỉ học. Vũ hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến 

nhà Nam lấy vở và giúp Nam ghi bài ở lớp. Nhưng Vũ đã không thực hiện được việc đó 

với lí do Vũ dậy muộn, không kịp đến nhà Nam trước khi đến trường. Hãy nhận xét 

hành vi của Vũ. 
A. Hành vi của Vũ thể hiện việc giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

B. Hành vi của Vũ thể hiện không giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

C. Hành vi của Vũ thể hiện việc tôn trọng người khác 

D. Hành vi của Vũ hợp lý, lý do đưa ra không chính đáng và do đó làm giảm sút lòng tin 

của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

Câu 14: “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu 

và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng 

thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung cua khái niệm nào 

sau đây 
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 

B. Tự lập 

C. Tôn trọng người khác 

D. Tự trọng 

Câu 15: Tình bạn là  

A. tình cảm gắn bó giữa hai người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có 

chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

B. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích 

hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

C. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

d. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động. 

Câu 16: Câu ca dao nào nói về sự tôn trọng người khác? 

A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười 

B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang 

C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người 

D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

Câu 17: Trong giờ kiểm tra nếu biết bạn quay cóp thì em sẽ: 

A. ủng hộ bạn. 

B. thể hiện thái độ không đồng tình. 

C. im lặng. 

D. lờ đi, coi như không thấy. 



Câu 18: Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ 

A. bỏ qua khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn. 

B. xa lánh, không chơi với bạn. 

C. chỉ rõ cái sai của bạn để giúp bạn. 

D. rủ các bạn khác cùng xa lánh bạn. 

Câu 19: Biểu hiện nào trái với hành vi liêm khiết? 

A. Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lao động của mình. 

B. Không móc ngoặc, hối lộ. 

C. Không làm ăn gian lận. 

D. Luôn gọi ý để cấp dưới đem quà biếu tặng mình. 

Câu 20: Thấy một bạn học sinh trong trường không mặc đồng phục, quần áo ngắn, hở 

hang, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, cần tôn trọng nội quy 

nhà trường 

B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân 

C. Nên tôn trọng bạn bè 

D. Cần tôn trọng sở thích của người khác 

 

II.TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: 3 điểm 

a. Thế nào một tình bạn trong sáng, lành mạnh?  

b. Nêu đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 

c. Làm thế nào để xây dựng một tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 

Câu 2 : 2 điểm 

Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên 

Lan cho rằng, cứ giữ lại khi nào đọc xong thì trả cho Trang cũng được. Em có đồng ý với 

suy nghĩ của Lan không? Vì sao?Nếu em là bạn của Lan em sẽ khuyên Lan như thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.TRẮC NGHIỆM: 5 điểm 

( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 
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II.TỰ LUẬN: 5 điểm 

Câu 1: 3 điểm 

Học sinh nêu được đúng khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:  

- Khái niệm: 1 điểm 

Là tình cảm gắn bó giữa 2 hay nhiều người, trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở 

thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống… 

- Đặc điểm: 1 điểm 

Phù hợp nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin 

cậy, có trách nhiệm; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. 

- Xây dựng một tình bạn trong sáng, lành mạnh: 1 điểm 

         + Rèn luyện nhân cách của mình: chân thành, trung thực, tự lập, biết chia sẻ.....  

         + Thẳng thắn góp ý nhau, không bao che những hành vi sai trái của nhau. 

         + Có thiện chí, cư xử đúng mực, hai bên cùng cố gắng 

Câu 2: 2 điểm 

- Không đồng ý với suy nghĩ của Lan ( 0,5 điểm)    

- Vì: 

+ Lan đã sai hẹn không đúng lời hứa với Trang ( 0,5 điểm) 

+ Lan sẽ làm mất lòng tin của Trang với Lan ( 0,5điểm) 

- Nếu em là bạn Lan em sẽ khuyên bạn cần giữ đúng lời hứa với Trang, hoặc nếu Lan 

muốn đọc hết cuốn sách bạn nên báo với Trang và hẹn thêm thời gian để trả.( 

0,5điểm)             

    Người ra đề                         Tổ / nhóm CM                               BGH duyệt đề                         

   

 

 

   Nguyễn Thanh Mai   
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MÃ ĐỀ 04 
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người? 

A. Thanh thản.   

B. Nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. 

C. Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn. 

D. Thanh thản, nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. góp phần làm cho xã hội 

trong sạch, tốt đẹp hơn. 

Câu 2: Biểu hiện không tôn trọng người khác là? 

A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của người khác. 

B. Kính trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ. 

C. Không công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 

D. Luôn công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 

Câu 3: Pháp luật là gì? 

A. Là các quy tắc xử  sự chung, do nhà nước ban hành. 

B. Là các quy tắc xử  sự chung,  được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp 

giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

C.  Là các quy tắc xử  sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước 

bảo đảm thực hiện.bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

 D. Là quy định của một tổ chức. 

Câu 4. Biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa: 

A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình. 

B. Làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

C. Đổ rác bừa bãi. 

D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm. 

Câu 5. Biểu hiện nào thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?     
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A. Tiếp thu không cần chọn lọc. 

B. Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống dân tộc. 

C. Chỉ dùng hàng ngoại nhập, chê hàng Việt Nam. 

D. Bắt chước kiểu quần áo, đầu tóc của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài. 

Câu 6: Liêm khiết là gì? 
A. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

B. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống tự tin, trong sáng 

C. Là người có lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

D. Là phẩm chất đạo đức thể hiện không hám danh, hám lợi 

Câu 7: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa? 

A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp. 

B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển. 

D. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

Câu 8: Tôn trọng lẽ phải được thể hiện qua: 

A. Thái độ 

B. Hành động. 

C. Lời nói.   

D. Thái độ, lời nói, hành động. 

Câu 9:  Lẽ phải là gì ? 

A. Lẽ phải  là những điều được coi là đúng đắn.   

B. Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

C. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

D. Là việc làm tốt.  

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải? 

A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn. 

B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái. 

D. Gió chiều nào che chiêù ấy, cố gắng không làm mất lòng ai. 

Câu 11: Tình huống: Nam bị ốm, phải nghỉ học. Vũ hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến 

nhà Nam lấy vở và giúp Nam ghi bài ở lớp. Nhưng Vũ đã không thực hiện được việc đó 

với lí do Vũ dậy muộn, không kịp đến nhà Nam trước khi đến trường. Hãy nhận xét 

hành vi của Vũ. 



A. Hành vi của Vũ thể hiện việc giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

B. Hành vi của Vũ thể hiện không giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

C. Hành vi của Vũ thể hiện việc tôn trọng người khác 

D. Hành vi của Vũ hợp lý, lý do đưa ra không chính đáng và do đó làm giảm sút lòng tin 

của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

Câu 12: “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu 

và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng 

thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung cua khái niệm nào 

sau đây 
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 

B. Tự lập 

C. Tôn trọng người khác 

D. Tự trọng 

Câu 13: Tình bạn là  

A. tình cảm gắn bó giữa hai người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có 

chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

B. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích 

hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

C. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

d. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động. 

Câu 14: Câu ca dao nào nói về sự tôn trọng người khác? 

A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười 

B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang 

C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người 

D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

Câu 15: Trong giờ kiểm tra nếu biết bạn quay cóp thì em sẽ: 

A. ủng hộ bạn. 

B. thể hiện thái độ không đồng tình. 

C. im lặng. 

D. lờ đi, coi như không thấy. 

Câu 16: Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ 

A. bỏ qua khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn. 

B. xa lánh, không chơi với bạn. 

C. chỉ rõ cái sai của bạn để giúp bạn. 



D. rủ các bạn khác cùng xa lánh bạn. 

Câu 17: Em tán thành với ý kiến nào sau đây: 

A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình 

B. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết. 

C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình. 

D. Không cần phải tôn trọng người khác.  

Câu 18: Để rèn luyện đức tính giữ chữ tín, em cần 

A. Làm tốt chức trách và nhiệm vụ của mình giữ đúng lời hứa, đúng hẹn. 

B. Làm đủ mọi cách để giữ lời hứa. 

C. Hứa hẹn giúp đỡ tất cả những người nhờ vả dù chưa biết có làm được hay không. 

D. Chỉ giữ lời hứa với những người mình quý. 

Câu 19: Biểu hiện nào trái với hành vi liêm khiết? 

A. Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lao động của mình. 

B. Không móc ngoặc, hối lộ. 

C. Không làm ăn gian lận. 

D. Luôn gọi ý để cấp dưới đem quà biếu tặng mình. 

Câu 20: Thấy một bạn học sinh trong trường không mặc đồng phục, quần áo ngắn, hở 

hang, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, cần tôn trọng nội quy 

nhà trường 

B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân 

C. Nên tôn trọng bạn bè 

D. Cần tôn trọng sở thích của người khác 

 

II.TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: 3 điểm 

     “ Bạn bè là nghĩa trước sau 

     Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai” 

Câu ca dao trên nhắc em nhớ đến nội dung bài học nào trong chương trình Giáo dục 

công dân lớp 8? Nêu khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của bài học mà câu ca dao đề cập đến. 

Câu 2 : 2 điểm 

Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên 

Lan cho rằng, cứ giữ lại khi nào đọc xong thì trả cho Trang cũng được. Em có đồng ý với 

suy nghĩ của Lan không? Vì sao?Nếu em là bạn của Lan em sẽ khuyên Lan như thế nào? 
 
 
 
 
 
 



I.TRẮC NGHIỆM: 5 điểm 

( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu10 
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II.TỰ LUẬN: 5 điểm 

Câu 1: 3 điểm 

Học sinh nêu được đúng khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:  

- Khái niệm: 1 điểm 

Là tình cảm gắn bó giữa 2 hay nhiều người, trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở 

thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống… 

- Đặc điểm: 1 điểm 

Phù hợp nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin 

cậy, có trách nhiệm; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. 

- Ý nghĩa: 1 điểm 

+ giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống. 

+ biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn. 

Câu 2: 2 điểm 

- Không đồng ý với suy nghĩ của Lan ( 0,5 điểm)    

- Vì: 

+ Lan đã sai hẹn không đúng lời hứa với Trang ( 0,5 điểm) 

+ Lan sẽ làm mất lòng tin của Trang với Lan ( 0,5điểm) 

- Nếu em là bạn Lan em sẽ khuyên bạn cần giữ đúng lời hứa với Trang, hoặc nếu Lan 

muốn đọc hết cuốn sách bạn nên báo với Trang và hẹn thêm thời gian để trả.( 

0,5điểm)             

    Người ra đề                         Tổ / nhóm CM                               BGH duyệt đề                         

   

 

 

   Nguyễn Thanh Mai   
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ 

A. bỏ qua khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn. 

B. xa lánh, không chơi với bạn. 

C. chỉ rõ cái sai của bạn để giúp bạn. 

D. rủ các bạn khác cùng xa lánh bạn. 

Câu 2: Em tán thành với ý kiến nào sau đây: 

A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình 

B. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết. 

C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình. 

D. Không cần phải tôn trọng người khác.  

Câu 3: Để rèn luyện đức tính giữ chữ tín, em cần 

A. Làm tốt chức trách và nhiệm vụ của mình giữ đúng lời hứa, đúng hẹn. 

B. Làm đủ mọi cách để giữ lời hứa. 

C. Hứa hẹn giúp đỡ tất cả những người nhờ vả dù chưa biết có làm được hay không. 

D. Chỉ giữ lời hứa với những người mình quý. 

Câu 4: Biểu hiện nào trái với hành vi liêm khiết? 

A. Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lao động của mình. 

B. Không móc ngoặc, hối lộ. 

C. Không làm ăn gian lận. 

D. Luôn gợi ý để cấp dưới đem quà biếu tặng mình. 

Câu 5: Thấy một bạn học sinh trong trường không mặc đồng phục, quần áo ngắn, hở 

hang, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, cần tôn trọng nội quy 

nhà trường 

B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân 

C. Nên tôn trọng bạn bè 

D. Cần tôn trọng sở thích của người khác 

Câu 6: Tình huống: Nam bị ốm, phải nghỉ học. Vũ hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến 

nhà Nam lấy vở và giúp Nam ghi bài ở lớp. Nhưng Vũ đã không thực hiện được việc đó 

với lí do Vũ dậy muộn, không kịp đến nhà Nam trước khi đến trường. Hãy nhận xét 

hành vi của Vũ. 
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MÔN: GDCD 8 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 



A. Hành vi của Vũ thể hiện việc giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

B. Hành vi của Vũ thể hiện không giữ chữ tín, lí do Vũ đưa ra không chính đáng và do đó 

làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

C. Hành vi của Vũ thể hiện việc tôn trọng người khác 

D. Hành vi của Vũ hợp lý, lý do đưa ra không chính đáng và do đó làm giảm sút lòng tin 

của các bạn và cô giáo đối với Vũ 

Câu 7: “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và 

tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng 

thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung cua khái niệm nào 

sau đây 
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 

B. Tự lập 

C. Tôn trọng người khác 

D. Tự trọng 

Câu 8: Tình bạn là  

A. tình cảm gắn bó giữa hai người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có 

chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

B. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích 

hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

C. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống 

d. tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau hoặc có chung xu 

hướng hoạt động. 

Câu 9: Câu ca dao nào nói về sự tôn trọng người khác? 

A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười 

B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang 

C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người 

D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

Câu 10: Trong giờ kiểm tra nếu biết bạn quay cóp thì em sẽ: 

A. ủng hộ bạn. 

B. thể hiện thái độ không đồng tình. 

C. im lặng. 

D. lờ đi, coi như không thấy. 

Câu11: Liêm khiết là gì? 
A. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

B. Là phẩm chất đạo đức thể hiện lối sống tự tin, trong sáng 

C. Là người có lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi 

D. Là phẩm chất đạo đức thể hiện không hám danh, hám lợi 



Câu 12: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa? 

A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp. 

B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển. 

D. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

Câu 13: Tôn trọng lẽ phải được thể hiện qua: 

A. Thái độ 

B. Hành động. 

C. Lời nói.   

D. Thái độ, lời nói, hành động. 

Câu 14:  Lẽ phải là gì ? 

A. Lẽ phải  là những điều được coi là đúng đắn.   

B. Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

C. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. 

D. Là việc làm tốt.  

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải? 

A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn. 

B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái. 

D. Ăn hối lộ của cấp dưới, bao che cái xấu. 

Câu 16: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người? 

A. Thanh thản.   

B. Nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. 

C. Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn. 

D. Thanh thản, nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. góp phần làm cho xã hội 

trong sạch, tốt đẹp hơn. 

Câu 17: Biểu hiện không tôn trọng người khác là? 

A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của người khác. 

B. Kính trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ. 

C. Không công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 

D. Luôn công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình. 



Câu 18: Pháp luật là gì? 

A. Là các quy tắc xử  sự chung, do nhà nước ban hành. 

B. Là các quy tắc xử  sự chung,  được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp 

giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

C.  Là các quy tắc xử  sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước 

bảo đảm thực hiện.bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

 D. Là quy định của một tổ chức. 

Câu 19. Biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa: 

A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình. 

B. Làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

C. Đổ rác bừa bãi. 

D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm. 

Câu 20. Biểu hiện nào thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?     

A. Tiếp thu không cần chọn lọc. 

B. Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống dân tộc. 

C. Chỉ dùng hàng ngoại nhập, chê hàng Việt Nam. 

D. Bắt chước kiểu quần áo, đầu tóc của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài. 

 

II.TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: 3 điểm 

a. Thế nào một tình bạn trong sáng, lành mạnh?  

b. Nêu đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 

c. Làm thế nào để xây dựng một tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 

Câu 2 : 2 điểm 

Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên 

Lan cho rằng, cứ giữ lại khi nào đọc xong thì trả cho Trang cũng được. Em có đồng ý với 

suy nghĩ của Lan không? Vì sao?Nếu em là bạn của Lan em sẽ khuyên Lan như thế nào? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.TRẮC NGHIỆM: 5 điểm 

( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 
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II.TỰ LUẬN: 5 điểm 

Câu 1: 3 điểm 

Học sinh nêu được đúng khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:  

- Khái niệm: 1 điểm 

Là tình cảm gắn bó giữa 2 hay nhiều người, trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở 

thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống… 

- Đặc điểm: 1 điểm 

Phù hợp nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin 

cậy, có trách nhiệm; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. 

- Xây dựng một tình bạn trong sáng, lành mạnh: 1 điểm 

         + Rèn luyện nhân cách của mình: chân thành, trung thực, tự lập, biết chia sẻ.....  

         + Thẳng thắn góp ý nhau, không bao che những hành vi sai trái của nhau. 

         + Có thiện chí, cư xử đúng mực, hai bên cùng cố gắng 

Câu 2: 2 điểm 

- Không đồng ý với suy nghĩ của Lan ( 0,5 điểm)    

- Vì: 

+ Lan đã sai hẹn không đúng lời hứa với Trang ( 0,5 điểm) 

+ Lan sẽ làm mất lòng tin của Trang với Lan ( 0,5điểm) 

- Nếu em là bạn Lan em sẽ khuyên bạn cần giữ đúng lời hứa với Trang, hoặc nếu Lan 

muốn đọc hết cuốn sách bạn nên báo với Trang và hẹn thêm thời gian để trả bạn.( 

0,5điểm)             

    Người ra đề                         Tổ / nhóm CM                               BGH duyệt đề                         

   

 

 

   Nguyễn Thanh Mai   
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A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Kiến thức: HS nắm được kiến thức từng đơn vị bài học trong học kỳ I 

2. Kỹ năng: Đánh giá kĩ năng biết, hiểu và vận dụng những kiến thức đã học; rèn kĩ năng 

làm bài cho học sinh 

3. Thái độ: Có thái độ, ý thức tự giác tự giác làm theo các phẩm chất đạo đức đã học. Có 

thái độ nghiêm túc khi làm bài, bồi dưỡng tình yêu môn học 

4. Hình thành năng lực,  phẩm chất: Năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề. 

B. MA TRẬN ĐỀ: 

Tên bài Các cấp độ tư duy 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1.Tôn 

trọng 

người khác 

  1c 

0,25đ 

2,5% 

 1c 

0,25đ 

2,5% 

 1c 

0,25đ 

2,5% 

 3c 

0,75đ 

7,5% 

2.Tôn 

trọng và 

học hỏi các 

dân tộc 

khác 

1c 

0,25đ 

2,5% 

 1c 

0,25đ 

2,5% 

     2c 

0,5đ 

5% 

3. Góp 

phần xây 

dựng nếp 

sống văn 

hóa ở cộng 

đồng dân 

cư 

  1c 

0,25đ 

2,5% 

     1c 

0,25đ 

2,5% 

4.Tôn 

trọng lẽ  

phải 

1c 

0,25đ 

2,5% 

 3c 

0,75đ 

7,5% 

 1c 

0,25đ 

2,5% 

   5c 

1,25c 

12,5% 
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5. Giữ chữ 

tín 

 

    1c 

0,25đ 

2.5% 

1c 

2đ 

20% 

1c 

0,25đ 

2.5% 

 3c 

2,5đ 

25% 

6.Pháp luật 

và kỷ luật 

1c 

0,25đ 

2.5% 
 

 2c 

0,5đ 

5% 

     3 c 

0,75đ 

7,5% 

7. Xây 

dựng tình 

bạn trong 

sáng lành 

mạnh 

1c 

 

0.25đ 

 
2,5% 

1c 

 

1đ 

 

10% 

     1c 

 

2đ 

 

20% 

3c 

 

3,25đ 

 

32,5% 

8. Liêm 

khiết 

2c 

0,5đ 

5% 

 1c 

0,25đ 

2,5% 

     3c 

0,75đ 

7,5% 

Tổng câu 6 1 9  3 1 2 2 24 

Tổng điểm 15% 10% 22,5%  7,5% 20% 5% 20% 100% 

 


