
Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

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

Câu 1: Dòng nào sau đây nêu đúng khái niệm về tệ nạn xã hội? 

A. Là những hành vi sai lệch với các chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây 

hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. 

B. Là những hành vi phù hợp với các chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây 

hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. 

C. Là những hành vi sai lệch với các chuẩn mực xã hội, không vi phạm đạo đức và pháp luật 

gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. 

D. Là những hành vi sai lệch với các chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, 

không gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. 

Câu 2:  AIDS là gì ? 

A. Là tên một loại vi khuẩn 

B. Là giai đoạn đầu của sự nhiễm HIV. 

C. Là giai đoạn giữa của sự nhiễm HIV. 

D. Là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV. 

Câu 3: HIV là? 

A. HIV là tên một loại vi rút giúp tăng miễn dịch ở người. 

B. HIV là căn bệnh có thể chữa trị dứt điểm 

C. HIV là tên một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người. 

D. HIV là tên một loại vi khuẩn gây suy giảm miễn dịch ở người. 

Câu 4: Cho biết tác hại của việc sử dụng trái phép chất cháy, nổ và các chất độc hại ? 

A. Gây tổn thất lớn về người,về của, ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình và xã hội  

B. Không gây tổn thất lớn về người, về của, ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình và xã hội 

C. Gây ô nhiễm môi trường 

D. Gây nguy hại đến cuộc sống của các loài sinh vật 

Câu 5: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?  

A. Tàng trữ chất ma túy  

B. Tiêm chích ma túy.  

C. Các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS.  

D. Gần gũi và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng.  

C©u 6: HIV/ AIDS không l©y truyÒn qua con ®êng nào? 

A. tình dục  B. đường máu       C. bắt tay         D. mẹ truyền sang con 

C©u 7: QuyÒn së h÷u tµi s¶n cña c«ng d©n bao gåm nh÷ng quyÒn nµo sau ®©y? 

A. ChiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t C. Trao ®æi, cÇm cè 
B. B¸n, tÆng, cho D. Gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n 
C©u 8: C«ng d©n khi thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i vµ tè c¸o cÇn: 

A. Trung thùc B. Đủ 18 tuổi C. Có chứng cớ D. Học hết lớp 9 
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MÃ ĐỀ 02 
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C©u 9: Néi dung cña HiÕn ph¸p 2013 gåm mấy chương, điều: 

A. 174 ®iÒu, chia 12 ch¬ng C. 164 ®iÒu, chia 8 ch¬ng 
B. 147 ®iÒu, chia 12 ch¬ng D. 120 ®iÒu, chia 11 ch¬ng 
Câu 10: Theo em, quyền chiếm hữu tài sản của công dân là quyền: 

A. trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản 

B. quyết định đối với tài sản như: mua, bán, tặng, cho, để lại thừa kế, phá huỷ, vứt bỏ... 

C. khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó 

D. lấy những tài sản nào mình thích 

Câu 11: Công dân không có quyền sở hữu những tài sản nào sau đây? 
A. Của cải để dành.  

B. Tư liệu sinh hoạt.  

C. Vốn trong doanh nghiệp mà mình tham gia.  

D. Các bảo vật cổ có giá trị văn hóa – lịch sử  

Câu 12: Công dân có quyền khiếu nại khi nào?  
A. Chứng kiến hành vi nhận hối lộ 

B . Biết một vụ việc vi phạm pháp luật  

C. Bản thân bị kỉ luật oan.   

D. Biết về vụ việc vi phạm của một tổ chức  

Câu 13: Việc làm nào sau đây không đúng với quyền tự do ngôn luận? 
A. Trình bày ý kiến trong cuộc họp  

B. Tuyên truyền mê tín dị đoan.  

C. Viết báo tường cho lớp nhân dịp 20/11.  

D. Phổ biến kinh nghiệm sản xuất, học tập.  

Câu 14: Những tệ nạn nào sau đây là nguy hiểm nhất? 
A. Uống rượu  

B. Đua xe máy, xe đạp  

C. Cờ bạc, ma tuý, mại dâm  

D. Quay cóp, gian lận trong thi cử  

Câu 15: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? 

A. Dùng thử ma tuý một lần không sao               

B . Đánh bạc chơi đề là để có thu nhập  

C. Học sinh tham gia các tệ nạn xã hội                

D. Ma tuý là con đường dẫn đến cái chết 

Câu 16: Học sinh phải có trách nhiệm gì trong việc khiếu nại, tố cáo ? 

 A. Tích cực học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung, luật khiếu nại, tố cáo nói riêng  

 B. Xem ti vi nhiều hơn để nâng cao kiến thức chung 

 C. Tìm hiểu về quyền trẻ em 

 D. Cùng với người lớn phòng chống tệ nạn xã hội… 

Câu 17: Em thấy một bạn đang lấy tiền của người khác. Em hãy nhận xét hành vi trên 

A. Như vậy là không thực hiện đúng nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác 

B. Hành vi đó đáng học tập và noi theo 

C. Hành vi trên cần báo lại với người lớn 

D. Hành vi đó là sai nhưng có thể thông cảm nếu bạn có lí do chính đáng 

Câu 18: Ngôi nhà ở phố A thuộc quyền sở hữu của ông Nam, ông Nam cho bà Lan thuê 

để kinh doanh, do làm ăn thua lỗ bà Lan đã gán lại cho ông Sơn là chủ nợ của mình. 

Bà Lan có quyền bán ngôi nhà cho ông Sơn không ? Tại sao ? 

A. Bà Lan có quyền bán ngôi nhà cho ông Sơn.Vì bà đã thuê nhà của ông Nam nghĩa là bà 

có đủ 3 quyền: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với ngôi nhà.  

B. Bà Lan không có quyền bán ngôi nhà cho ông Sơn.Vì bà không phải là chủ sở hữu của 

ngôi nhà nên bà không có đủ 3 quyền: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với ngôi nhà.  



C. Bà Lan không có quyền bán ngôi nhà cho ông Sơn.Vì ông Sơn là chủ nợ của bà nên sẽ ép 

giá khiến bà phải bán rẻ. 

D. Bà Lan không có quyền bán ngôi nhà cho ông Sơn.Vì bà cần giữ lại ngôi nhà để lấy nơi 

kinh doanh buôn bán tiếp. 

Câu 19: Đối tượng của quyền khiếu nại là gì trong các trường hợp sau: 

A. quyết định và hành vi hành chính 

B. hành vi vi phạm kỉ luật 

C. hành vi vi phạm pháp luật 

D. hành vi vi phạm nội quy 

Câu 20: Độ tuổi quy định để thực hiện quyền khiếu nại của công dân là bao nhiêu? 
A. đủ 16 B. đủ 17 C. đủ 18 D. mọi lứa tuổi 

II.TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: (2 điểm)  
         Tài sản của Nhà nước bao gồm những gì? Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà 

nước và lợi ích công cộng của công dân được thể hiện như thế nào? 

Câu 2 : (3 điểm) 

         Năm nay, Việt đã 14 tuổi, bố mẹ Việt đã mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. 

Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt tự rao bán chiếc xe đó. 

         Theo em 

        a. Việt có quyền bán chiếc xe đạp đó cho người khác không? Vì sao? 

         b. Việt có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? Việt muốn bán chiếc xe đạp đó,Việt phải 

làm gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Câu 10 

A D C A D 

 
C  A A D A 

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 

D C B C D A A B A C 

 

II.TỰ LUẬN: 5 điểm 

Câu 1: 2 điểm 

     Nêu được khái niệm. (1đ) 

         Tài sản của nhà nước gồm: Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước tài nguyên trong 

lòng đất, thèm lục địa, vốn và tài sản của nhà nước đầu tư thuộc về các nghành kinh tế, xã 

hội, văn hoá....đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý.         

     Nêu được nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng của 

công dân. (1đ)  
       - Tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. 

       - Không được xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. 

       - Khi được giao quản lý tài sản của nhà nước, phải bảo quản giữ gìn, sử dụng tiếp kiệm 

có hiệu quả không tham ô, lãng phí. 

       - Tuyên truyền giáo dục, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản nhà nước và 

lợi ích công cộng, đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước. 

Câu 2: 3 điểm 

a. Việt không có quyền bán chiếc xe đạp đó. (1 đ) 

          Vì: Chiếc xe đạp đó do bố mẹ Việt bỏ tiền mua cho và Việt còn ở độ tuổi chịu sự quản 

lí của bố mẹ. Nghĩa là chỉ bố mẹ Việt mới có quyền định đoạt bán xe cho người khác. (1,0đ) 

b. Việt có quyền sở hữu chiếc xe đạp đó, cụ thể là quyền chiếm hữu và quyền sử dụng 

chiếc xe. (0,5đ) 

          Muốn bán chiếc xe đạp đó, Việt phải hỏi ý kiến bố mẹ và được bố mẹ đồng ý (0,5đ) 

 

GV ra đề 

 

 

Nguyễn Thanh Mai 

Tổ / nhóm CM BGH duyệt 
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