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ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 03 

 
Câu 1: Việc nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số 

vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa 

các  
A. công dân. B. giới tính. C. dân tộc. D. vùng miền.  

Câu 2: Hiện nay, chủ trương của Nhà nước là hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông 

thôn. Mục đích quan trọng nhất của chủ trương này là hướng đến  
A. giải quyết việc làm cho người lao động.  
B. tạo điều kiện cho doanh nghiệp nông thôn phát triển. 

C. giúp kinh tế xã hội nông thôn năng động hơn. 

D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi. 

Câu 3: Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn bắt người khẩn 

cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn? 

A. 10 giờ. B. 12 giờ. C. 18 giờ. D. 24 giờ.  
Câu 4: Thị trường gồm các nhân tố cơ bản nào dưới đây? 

A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. B. Giá cả, hàng hóa, người mua, người 

bán. 

C. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa. D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả.  
Câu 5: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước của địa 

phương là A. những việc phải được thông báo để dân biết và 

thực hiện.  
B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  
C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

D. những việc dân được thảo luận trước khi chính quyền quyết định. 

Câu 6: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá 

trình  
sản xuất gọi là 

A. hoạt động sản xuất. B. sức lao động. 

C. lao động. D. sản xuất vật chất.  
Câu 7: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản 

xuất, kinh doanh là một trong những  
A. tính chất của cạnh tranh. B. mục đích của cạnh tranh.  
C. tính hai mặt của cạnh tranh. D. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 

Câu 8: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa  
A. đại diện người lao động và người sử dụng lao động. 

B. người lao động và người sử dụng lao động. 

C. đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.  
D. người lao động và đại diện người lao động. 

Câu 9: Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện, pháp luật là phương tiện để 

công dân 

A. thực hiện nghĩa vụ của mình. B. bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình.  
C. bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. D. thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình. 

Câu 10: Các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm là hình 

thức 

A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật. 
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C. áp dụng pháp luật. D. sử dụng pháp luật.  
Câu 11: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật 

quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử. Quyền này thể hiện các dân tộc bình đẳng về 
 

A. xã hội. B. tự do ngôn luận. 

C. quản lí nhà nước. D. chính trị. 

Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản của chính sách dân số 

nước ta?  

A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. 

B. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình. 

D. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí dân số. 

Câu 13: Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt 

A. tương đối, đa nghĩa. B. tuyệt đối, một nghĩa. 

C. chính xác, đa nghĩa. D. chính xác, một nghĩa.  

Câu 14: Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện 

pháp luật do A. cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện.  

B. công dân, cơ quan, công chức thực hiện. 

C. mọi cá nhân, cơ quan thẩm quyền, tổ chức thực hiện. 

D. cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện. 

Câu 15: Phát hiện, tìm tòi các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội của con người là 

hoạt động  

A. nghiên cứu khoa học. B. phát triển năng khiếu. 

C. nghiên cứu đời sống. D. học tập thường xuyên. 

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.  

B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. 

C. Bình đẳng trong thực hiện hợp đồng lao động. 

D. Bình đẳng trong tự chủ đăng kí kinh doanh.  

Câu 17: Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của 

công dân phụ thuộc vào 

A. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người. B. độ tuổi, hoàn cảnh, trách nhiệm mỗi 

người. 

C. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người. D. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi 

người.  

Câu 18:Đối với nhà nước ta, quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện 
 

A. bảo vệ quyền lợi của công dân. B. bản chất dân chủ, tiến bộ. 

C. bản chất giai cấp của nhà nước. D. quyền lực của nhà nước. 

Câu 19: Sự gia tăng nhanh của dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát 

triển 

A. không bền vững. B. không ổn định. C. không hiệu quả. D. không liên 

tục.  

Câu 20: Quyền tự do cơ bản của công dân là các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp và 

luật, quy định mối quan hệ giữa công dân với  

A. công dân. B. pháp luật. C. tòa án. D. nhà nước.  
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Câu 21: Ở địa phương em xuất hiện một số người lạ mặt cho tiền và vận động mọi người 

tham gia một tôn giáo lạ, đi ngược lại với các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong trường 

hợp này, em phải xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?  

A. Nhận tiền và vận động mọi người cùng tham gia.  

B. Nhận tiền nhưng không tham gia. 

C. Không nhận tiền và báo chính quyền địa phương. 

D. Không quan tâm cũng không nhận tiền. 

 

Câu 22: Để có tiền giúp cha đẻ trị bệnh, chị H đã bán chiếc xe máy có trước khi kết hôn mà 

bây giờ chị vẫn là người sở hữu. Chị H đang thực hiện quyền gì trong quyết định tài sản 

riêng của mình?  

A. Quyền sử dụng tài sản riêng. B. Quyền tự do đối với tài sản riêng. 
C. Quyền chiếm hữu tài sản riêng. D. Quyền định đoạt tài sản riêng. 

 

Câu 23: Chị H bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 10 tháng tuổi. Chị H cần căn 

cứ vào quyền nào dưới đây để bảo vệ mình 

A.Quyền khiếu nại. B. Quyền lao động. C. Quyền tố cáo. D. Quyền làm việc. 

 Câu 24: Sau khi được chuyển quyền sử dụng khu đất thổ cư ở thị trấn, ông A tự ý mua vật 

liệu, thuê thợ đến xây dựng ngôi nhà hai tầng, không thiết kế và không xin phép xây dựng. 

Việc làm của ông A là vi phạm 

 

A. luật đất đai. B. hành chính. C. dân sự. D. kỉ luật. 

Câu 25: Thấy N hát hay, nhà trường đã tạo điều kiện cho em tham gia diễn đàn âm nhạc để 

có cơ hội được học hỏi giao lưu với các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trong trường hợp này, N đã 

được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?  

A. Tham vấn. B. Học tập. C. Sáng tạo. D. Phát triển. 

Câu 26: Bạn A có học lực giỏi, thuộc diện hộ nghèo, được miễn học phí và được lĩnh học 

bổng, còn các bạn khác thì không. Trường hợp này, việc được miễn học phí của bạn A thể 

hiện 

A. bình đẳng về nghĩa vụ. B. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 

C. bình đẳng về cơ hội hoàn thiện bản thân. D. bình đẳng về quyền. 

Câu 27: Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hàng 

ngày. Việc làm này nhằm 

A. phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng nếp sống văn hóa. 

B. xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ ở địa phương. 

C. xây dựng tinh thần đoàn kết trong bảo vệ môi trường.  

D. đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. 

Câu 28: Gia đình thuộc hộ nghèo, bạn A đi học được nhà trường miễn đóng học phí. Điều 

này, thể hiện phương hướng cơ bản nào của chính sách giáo dục và đào tạo? 

A. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. 

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.  

Câu 29: Do mâu thuẫn, A nóng giận cầm bình hoa gần đó ném vào B. B tránh được, bình 

hoa trúng vào đầu C đang đứng gần đó. Trong tình huống này, hành vi của A vi phạm quyền 

nào sau đây?  

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
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B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.  

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân. 

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 

Câu 30: Độ tuổi nào phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý 

hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng? 

A. Từ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi. B. Từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi. 

C. Từ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. D. Từ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. 

Câu 31: Chị H là giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học của xã X. Do có việc cá nhân nên 

chị đã viết đơn xin nghỉ việc một tháng và đã được chấp thuận. Sau đó, chị nhận được quyết 

định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường vì lí do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không 

đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu nại đến ai sau đây?  

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện của xã X.  B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X. 

C. Phòng văn hóa, giáo dục huyện của xã X. D. Hiệu trưởng trường tiểu học. 

Câu 32: Trong kì thi tuyển sinh năm 2016, nữ sinh không tay Lê Thị T tốt nghiệp trung học 

phổ thông quốc gia với số điểm 18,38 đã được Trường Đại học Hồng Đức đặc cách tuyển 

vào trường. Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền sáng tạo của công dân. 

B. Quyền học tập của công dân. 

C. Quyền được phát triển của công dân. 

D. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân. 

Câu 33: Chỗ bạn bè thân, anh H cho anh K vay tiền mà không lấy lãi. Khi cần dùng đến, 

anh H 

đòi nhưng anh K cứ hứa mãi không trả và nhiều lần trốn tránh không gặp anh H. Anh H đã 

nhờ B (một tay anh chị, chuyên đòi nợ thuê) đến nhà anh K hăm dọa và đập phá một số đồ 

đạc nhà anh K. Bực mình, anh K đã đến nhà anh H, hai bên to tiếng và xông và đánh nhau, 

anh K nhặt viên gạch ném anh H làm anh H bị thương nặng. Những ai dưới đây phải chịu 

trách nhiệm pháp lí?  

A. Anh K và B. B. Anh H và K. C. Anh H và B.    D. Anh H, K và B. 

Câu 34: Mùa hè, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh nên hay bị cắt (cúp) điện. Do đó, nhu cầu 

mua đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn 

tích điện trên thị trường. Vậy, nhà sản xuất đã áp dụng nội dung nào của quan hệ cung - 

cầu?  

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau. B. Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau. 

C. Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường. D. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - 

cầu. 

 Câu 35: Chị A, H, Đ, K cùng bán quán Phở tại thị trấn X. Để thu hút khách hàng, chị A đã 

giảm chi phí bằng cách bớt lượng phở, thịt trong mỗi tô; chị Đ tìm mua nguồn thịt và xương 

tươi ngon để hầm nước lèo; chị H lại đầu tư hệ thống nồi hơi dùng điện hầm nước lèo thay 

củi để bớt công sức; chị K lại thuê nhân viên phục vụ trẻ, nhanh nhẹn. Những ai dưới đây 

đã áp dụng phù hợp với quy luật giá trị? 

A. Chị A và K. B. Chị A và H.  

C. Chị A, H và K.         D. Chị H, Đ và K. 

Câu 36: Do gia đình quá khó khăn, T là bố Q bắt con gái mới 13 tuổi phải nghỉ học, vào 

làm việc tại quán karaoke X. Q cao ráo và xinh đẹp, nên thường xuyên được ông chủ P cho 

đi tiếp khách và trả rất nhiều tiền. Có lần, Q bị H ép phải sử dụng ma túy. Biết được điều 

này, ông T đã thuê D đến đập phá nhà H và tung tin quán X chứa chấp gái mại dâm. Hành 

vi của ai vi phạm quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Ông P và ông T. B. Q và ông T.   C. Ông P, H và D.           D. Ông T và D. 
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Câu 37: Sau khi phát hiện hộp sữa vừa mua ở siêu thị thực phẩm hết hạn sử dụng, anh X 

quay lại để trình bày. Lãnh đạo siêu thị đã tiếp nhận sự việc, xin lỗi và bồi thường sản 

phẩm. Việc làm này của siêu thị là thể hiện nghĩa vụ nào của người sản xuất, kinh doanh?  

A. Thực hiện đúng trách nhiệm người kinh doanh. 

B. Sợ mất khách hàng. 

C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

D. Bảo vệ uy tín của siêu thị. 

Câu 38: Anh B và C thường xuyên đi làm muộn. Hôm nay, B và C đi làm muộn hơn năm 

mươi phút nên bị D bảo vệ xí nghiệp X không cho vào do quy định của cơ quan. Xin mãi 

không được, B đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ nên hai bên to tiếng, sỉ nhục nhau. E đi ngang 

qua, vốn có ác cảm với D nên E cùng với B chửi D. Quá tức giận, D rút cây búa trên xe C 

đánh B bị thương nặng phải đi cấp cứu. Hành vi của những ai phải chịu trách nhiệm pháp 

lí?  

A. B, C, D và E. B. B và C. C. Chỉ mình D. D. B và E. 

Câu 39: Chị H giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện 

cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ 

rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử? 

A. Chị H và nhân viên S. B. Anh T và chị H. 

C. Chị H, cụ M và nhân viên S. D. Anh T, chị H và nhân viên S. 

Câu 40: Do ghen tuông, D lén mở điện thoại của H ra xem và phát hiện có nhắn tin hẹn gặp 

với một bạn nữ tên X đang học lớp 11. D bực tức, bỏ về nhà và gọi điện thoại cho Q bạn 

học cùng lớp. Khi thấy X đến nhà vệ sinh, D và Q đã viện cớ bị đau bụng xin thầy giáo ra 

ngoài. Gặp X, D và Q lao vào tát, giật tóc và lăng nhục X. Những ai sau đây vi phạm đến 

quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?  

A. D và H. B. Chỉ mình D. C. D và Q. D. H và X. 
  

ĐÁP ÁN 

 

Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 

1   X  11    X 21   X  31    X 

2 X    12  X   22    X 32  X   

3  X   13    X 23 X    33    X 

4 X    14 X    24  X   34 X    

5   X  15 X    25    X 35    X 

6  X   16    X 26    X 36  X   

7    X 17   X  27    X 37   X  

8  X   18  X   28 X    38 X    

9    X 19 X    29   X  39  X   

10    X 20    X 30 X    40   X  

 

 

 

 
 


