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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1  

Năm học: 2018-2019 

Môn : GDCD 

Thời gian làm bài: 50 phút;  

(không kể thời gian giao đề) 
 

                 Mã đề 101 

         Đề thi gồm: 04 trang 

Câu 81: Nghỉ cuối tuần, L rủ H về nhà K chơi. Nhìn nhà K thì bé mà có khu vườn quá rộng, H hỏi K: Sao 

nhà bạn không làm nhà to ở cho thoải mái? K trả lời: Đất vườn không được làm nhà bạn ạ. Nghe vậy L 

chêm vào: Ừ. Quê nhà tớ cũng vậy, hình như chỉ đất thổ cư mới được làm nhà, cậu tớ lấy vợ muốn ra ở 

riêng mà phải làm đơn đề nghị mãi mới được cho phép làm nhà ở khu vườn của ông bà. H chép miệng: 

Rắc rối nhỉ. Hỏi: Việc quy định không được làm nhà trên đất vườn trong câu chuyện trên, thể hiện đặc 

trưng nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính giai cấp và  xã hội. 

Câu 82: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải 

làm là thực hiện pháp luật theo hình thức 

A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 83: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. 

Nội dung đó thể hiện bản chất nào của pháp luật? 

A. Xã hội. B. Nhân dân. C. Giai cấp. D. Quần chúng. 

Câu 84: Chị V đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy của anh G đang 

lưu thông đúng luật khiến cả hai bị ngã xây sát nhẹ. Anh G đứng dậy rồi lái xe đi.  Chị V thấy vậy liền lao 

lên giữ anh G lại. Thấy chị V đang có giữ anh G, anh M và X lao vào đánh anh G vì nhầm anh G là người 

có lỗi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Chị V, anh M và X. B. Chị V, anh M, anh G và X 

C. Anh M và anh X. D. Chị B, chị V. 

Câu 85: Điểm giống nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật là 

A. Hoạt động có mục đích của chủ thể nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

B. Hoạt động nhằm đưa những quy định pháp luật trở thành hành vi hợp pháp. 

C. Mức độ chủ động của chủ thể khi thực hiện hành vi. 

D. Cách thức mà các chủ thể thực hiện hành vi. 

Câu 86: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là một mâu thuẫn triết học? 

A. Hoa và Thắm đang tranh cãi nhau gay gắt. 

B. Tập thể lớp 10A có 20 bạn nam, 17 bạn nữ 

C. Hùng đến trường bằng xe đạp còn An đi xe máy 

D. Nhật là nước kinh tế phát triển, Việt Nam thuộc nhóm các nước đang phát triển. 

Câu 87: Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào? 

A. Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

B. Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa diễn ra thuận lợi. 

C. Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán. 

D. Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

Câu 88: Pháp luật Việt Nam do cơ quan hoặc cấp nào ban hành? 

A. Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng, ban hành. 

B. Chủ tịch nước xây dựng, ban hành. 

C. Thủ tướng chính phủ xây dựng, ban hành. 

D. Nhà nước xây dựng, ban hành. 

Câu 89: G không còn tiền để mua quà tặng cho người yêu nhân dịp 20/10 nên đã chót trộm của bạn cùng 

lớp 2 trăm ngàn đồng. Vậy G vi phạm 

A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Hành chính. 

Câu 90: Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng trong trạng thái cô lập, không 

vận động, không phát triển là 
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A. Phương pháp luận biện chứng. B. Phương pháp luận sử học. 

C. Phương pháp luận siêu hình. D. Phương pháp luận khoa học xã hội. 

Câu 91: V (17 tuổi) chở M (13 tuổi)  điều khiển xe Jupiter không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng 

thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, phóng nhanh, vượt ẩu.  Do vậy, đã đâm vào Q vừa điều 

khiển xe máy điện, vừa cầm ô che nắng chở N ngồi sau, khiến cho Q và N bị thương. Trong trường hợp 

này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

A. V và Q. B. V và M. C. M và N. D. Q và N. 

Câu 92: Giả sử, trên thị trường, hàng hóa A đang bán với giá cả lớn hơn giá trị. Nếu là người sản xuất, để 

lãi nhiều, em sẽ 

A. Mở rộng sản xuất. B. Bỏ sản xuất. 

C. Giữ nguyên quy mô sản xuất. D. Thu hẹp sản xuất. 

Câu 93: Hình thức chịu trách nhiệm kỉ luật nào sau đây không đúng đối với công chức khi vi phạm? 

A. Cảnh cáo. B. Khiển trách. C. Trục xuất. D. Chuyển công tác. 

Câu 94: Mọi sự biến đổi ( biến hóa) nói chung của các sự vật hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống 

xã hội được gọi là 

A. Chuyển động. B. Vận động. C. Thay đổi. D. Phát triển 

Câu 95: .........................  hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất  hàng hóa kết tinh trong hàng 

hóa . 

A. Giá trị sử dụng B. Giá cả C. Giá trị D. Giá trị  trao đổi 

Câu 96: Đặc điểm để phân biệt giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là 

A. Tính dân tộc. B. Tính nhân dân. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 97: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì? 

A. Sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động. 

B. Sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao động. 

C. Sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất. 

D. Sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động. 

Câu 98: Anh K chở bạn gái trên đường thì va chạm với anh S đi ngược chiều. Thấy anh G lấy điện thoại 

ra quay video, anh K và chị T bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

A. Anh K, S và G. B. Anh K và anh S. C. Anh K và anh G. D. Anh K và bạn gái. 

Câu 99: Bạn M không cho P nhìn bài trong lúc kiểm tra nên P rủ X chặn đường đe dọa M khiến M hoảng 

loạn tinh thần. Nghe M kể lại chuyện đó, H là bạn cùng lớp với M và P đã rủ thêm L đánh P và X. Hành 

vi của những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật? 

A. Bạn P, X, H và L. B. Bạn P, X và M. C. Bạn P và X. D. Bạn H và L. 

Câu 100: Gần đến ngày thi vào lớp 10 rồi mà H vẫn mải mê chơi điện tử không chịu học bài. Thấy vậy B 

khuyên H nên tập trung ôn thi, nhưng H cho rằng không nhất thiết phải học giỏi mới thi đỗ, thi cử phần 

lớn là do vận may quyết định. Suy nghĩ của H thuộc thế giới quan nào? 

A. Biện chứng duy tâm. B. Duy vật siêu hình. 

C. Duy tâm. D. Duy vật. 

Câu 101: Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Đánh người gây thương tích B. Chạy xe vào đường cấm. 

C. Giao hàng không đúng hợp đồng. D. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do. 

Câu 102: Hành vi xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp là 

vi phạm 

A. dân sự . B. hình sự. C. kỷ luật. D. hành chính. 

Câu 103: T là một học sinh hư ở lớp. Hôm nay tan học về, A và C cùng về nhà T chơi. Nhìn thấy mẹ T, 

C lễ phép chào còn A giả vờ như không nhìn thấy. C nói nhỏ với A: Sao cậu không chào bác ấy. A đáp: 

Mày nhìn thằng T đấy, nó về có cần chào mẹ nó đâu. T nghe thấy các bạn nói chuyện liền chen vào: Tụi 

mày không phải kính trọng bà ấy, suốt ngày bà ấy toàn quát, mắng, không cho tao đi chơi, tao ghét bà ấy, 

vớ vẩn hôm nào tao cho một gậy. Trong tình huống trên, ai là người vi phạm pháp luật? 

A. Không có ai B. Mẹ bạn T. C. Bạn T, A. D. Bạn T. 
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Câu 104: Là những quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung được áp dụng ở nhiều lần ở nhiều nơi đối 

với tất cả mọi người. Đó là nội dung của 

A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính nhân dân. D. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

Câu 105: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào dưới đây? 

A. Quy luật cạnh tranh. B. Quy luật kinh tế C. Quy luật cung - cầu. D. Quy luật giá trị 

Câu 106: Than đá lúc đầu chỉ dùng làm chất đốt, sau đó nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than còn 

được chế làm chất lọc nước, mặt nạ phòng độc hoặc chất tẩy trắng,... Sự phát triển của khoa học kỹ thuật 

đã làm cho thuộc tính nào của than trở nên phong phú? 

A. Giá trị cá biệt. B. Giá trị trao đổi. C. Giá trị sử dụng. D. Giá trị. 

Câu 107: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý 

hoặc đặc biệt nghiêm trọng? 

A. Đủ 16- dưới 18. B. Đủ 14 - dưới 16. C. Đủ 14 - dưới 18. D. Đủ 12 - dưới 14. 

Câu 108: Phát hiện ông B làm con dấu giả của một cơ quan hành chính Nhà nước theo đơn đặt hàng của 

ông H, sau khi cùng bàn bạc, anh K và anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười 

triệu đồng. Lo sợ nếu không đưa tiền sẽ bị anh K và anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý và hẹn gặp hai 

anh tại quán cafe X để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh K và anh M bị công an bắt vì trước đó vợ 

anh M đã kịp thời phát hiện và báo với cơ quan chức năng về việc này. Những ai dưới đây phải chịu trách 

nhiệm pháp lí? 

A. Ông H, ông B, anh K và anh M. B. Anh K và anh M. 

C. Ông H, ông B, anh K và vợ chồng anh M. D. Ông H và ông B. 

Câu 109: Ý kiến nào dưới đây về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là đúng? 

A. Đấu tranh là tuyệt đối, thống nhất là tương đối. 

B. Đấu tranh là tương đối, thống nhất là tuyệt đối. 

C. Đấu tranh và thống nhất đều là tuyệt đối. 

D. Đấu tranh và thống nhất đều là tương đối. 

Câu 110: Ông A mua hàng của ông B nhưng không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức 

như đã thỏa thuận với ông B. Ông A vi phạm 

A. Pháp luật Hình sự B. Pháp luật Hành chính. 

C. Pháp luật Hình sự và Hành chính D. Pháp luật Dân sự. 

Câu 111: Một người nông dân sử dụng con bò làm sức kéo vận chuyển nông sản cho mình thông qua 

chiếc xe bò. Con bò khi đó được coi là yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất? 

A. Tư liệu lao động. B. Công cụ lao động. C. Sức lao động. D. Đối tượng lao động. 

Câu 112: Hành vi không nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai là hành vi vi 

phạm 

A. pháp luật hành chính. B. pháp luật dân sự. 

C. pháp luật hình sự. D. chuẩn mực đạo đức. 

Câu 113: “ Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động” vì 

A. Triết học là một môn khoa học xã hội. 

B. Triết học là một môn khoa học cụ thể. 

C. Triết học nghiên cứu những qui luật chung nhất và phổ biến nhất. 

D. Triết học nghiên cứu những bộ phận những lĩnh vực cụ thể. 

Câu 114: Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm nào dưới đây là đúng? 

A. Không phải sự phát triển nào cũng là vận động. 

B. Mọi sự vận động đều là phát triển. 

C. Không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển. 

D. Vận động và phát triển không có mối quan hệ với nhau. 

Câu 115: Người tinh khôn đã biết chế tạo công cụ lao động bằng kim khí thay cho công cụ lao động bằng 

đá. Đây là biểu hiện sự phát triển trong lĩnh vực 

A. Tư duy B. Xã hội. C. Kinh tế. D. Tự nhiên. 

Câu 116: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi 

A. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất. 

B. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất. 
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C. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa. 

D. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. 

Câu 117: Mâu thuẫn về lợi ích giữa hai giai cấp Tư sản và Vô sản trong Chủ nghĩa Tư bản phải được giải 

quyết bằng hoạt động nào sau đây? 

A. Giai cấp VS tổ chức phong trào đấu tranh cách mạng lật đổ chế độ TBCN 

B. Giai cấp TS phải tăng lương giảm giờ làm cho VS 

C. Giai cấp VS phải bãi công, biểu tình, đưa yêu sách 

D. Giai cấp TS cải cách, thay đổi, không bóc lột súc lao động của VS nữa 

Câu 118: Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốn chiếm đoạt 

số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. 

Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập 

phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, 

chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình 

sự? 

A. Chị A, chị B và chồng chị N. B. Chị N, chị A và chị B. 

C. Chị A và chị D. B. Vợ chồng chị N, chị A và chị B. 

Câu 119: Trong những văn bản sau, văn bản nào không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật? 

A. Quyết định. B. Thông tư. C. Quy chế. D. Nghị quyết. 

Câu 120: Đang học lớp 12 nhưng V được cha mẹ mua xe máy Exciter để đi học. K là bạn học cùng lớp 

khuyên V không nên đi xe phân khối lớp đến trường. M và J lại khuyên V cứ dùng xe Exciter đó  đi học 

cho oai. Hành vi của những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật? 

A. Bạn V và K. B. Bạn V, bạn M và J. C. Mình bạn V. D. Bạn M và J. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 


