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CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CỦA  

SỞ GD- ĐT TP HÀ NỘI 2018- 2019 

1. Đề thi gồm 40  câu trắc nghiệm với mỗi câu gồm 4 phương án trả lời( trong đó có 1 

phương án trả lời đúng) 

2. Các câu hỏi của đề thi nằm ở chương trình  GDCD lớp 8 và lớp 9. Cụ thể như sau: 

- Lớp 8 chiếm 25% tổng số câu hỏi của bài thi ( 10 câu) Nằm ở các bài: Bài 5 ( 01 câu); 

bài 13 ( 01 câu); bài 14 ( 01 câu); bài 16 ( 02 câu); bài 17(0 1 câu); bài 18( 02 câu); 

bài 19 ( 02 câu) 

- Lớp 9 chiếm 75% tổng số câu hỏi của bài thi ( 30 câu). Nằm ở các bài: Bài 1,Bài 3, 8, 

Bài 9, Bài 12, bài 14, bài 16, bài 17, bài 18 ( mỗi bài 01 câu); bài 2, bài 4, bài 5, bài 7 

( Mỗi bài 02 câu); bài 6, bài 13 ( mỗi bài 3 câu); Bài 15 ( 07 câu); bài 10 và bài 11 

không có câu hỏi nào.  

(Như vậy bài có nhiều câu hỏi nhất là bài 15 của lớp 9) 

Cụ thể các câu hỏi ở bài nào thì phần đáp án dưới đây sẽ nêu rõ và cụ thể 

3. Đề thi có phân hóa theo 3 mức độ: Nhận biết, thông hiểu và vận dụng.  

Trong đó câu hỏi vận dụng: 04 câu ( các câu từ 37 đến 40)  

Câu hỏi thông hiểu gồm : 16 câu ( Từ câu 21 đến câu 36) 

Còn lại câu hỏi nhận biết gồm 20 câu ( Các câu còn lại) 

4. Mức độ đề thi rất vừa sức, các câu hỏi bám sát nội dung cơ bản của chương trình GDCD 

lớp 9 và một phần lớp 8. Các câu hỏi vận dụng cũng không mang tính chất “ đánh đố” 

HS. Do vậy, HS chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là có thể đạt 7-8 điểm. 
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ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI ĐỀ MINH HỌA THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CỦA SỞ 

GD- ĐT TP HÀ NỘI 2018- 2019 

THỰC HIỆN: Cô giáo Vũ Thị Hồng Thủy 

Trường THPT Hưng Khánh Yên Bái  

Câu Đáp 

án 

Giải thích đáp án 

1 A Lớp 9- Bài 13: Phần II. Néi dung bµi häc: 1. Kinh doanh lµ ho¹t ®éng 

s¶n xuÊt, dÞch vô vµ trao ®æi hµng hãa nh»m thu lîi nhuËn 

2 C Lớp 9- bài 2: Kh¸i niÖm:Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n. Ngêi biÕt tù chñ 

lµ ngêi lµm chñ ®îc suy nghÜ, t×nh c¶m, hµnh vi cña m×nh trong mäi 

hoµn c¶nh, t×nh huèng, lu«n cã th¸i ®é b×nh tÜnh, tù tin biÕt ®iÒu chØnh 

hµnh vi cña m×nh. 

 

3 D Lớp 8 – Bài 5: phần nội dung bài học: Kỷ luật là những quy định 

chung của cộng đồng hoặc tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải 

tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, 

hiệu quả trong công việc 

4 A Lớp 9- Bài 4:  Kh¸i niÖm: Hoµ b×nh lµ t×nh tr¹ng kh«ng cã chiÕn tranh 

hay xung ®ét vò trang. 

 

5 A Lớp 9- bài 5: T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi:Lµ quan hÖ 

t×nh b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. 

6  C Lớp 9- Bài 6:  Kh¸i niÖm: Hîp t¸c lµ cïng chung søc lµm viÖc, gióp ®ì, 

hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc, lÜnh vùc nµo ®ã v× môc ®Ých chung. 

7 B Lớp 9- bài 7: - Kh¸i niÖm: TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng 

gi¸ trÞ tinh thÇn (t tëng, ®¹o ®øc, lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp...) 

h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc, ®îc truyÒn tõ 

thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. 
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8 A Lớp 9- bài 8: - Kh¸i niÖm:  N¨ng ®éng lµ tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ 

d¸m lµm. 

 

9 A Lớp 9- Bài 1: - Kh¸i niÖm:ChÝ c«ng v« t lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con 

ngêi, thÓ hiÖn sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo 

lÏ ph¶i, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung vµ ®Æt lîi Ých chung lªn trªn lîi Ých 

c¸ nh©n. 

10 B Lớp 9- Bài 13: Phần nội dung bài học: QuyÒn tù do kinh doanh: lµ 

quyÒn cña c«ng d©n lùa chän h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ, nghµnh nghÒ 

vµ quy m« kinh doanh. 

11 D Lớp 9 – Bài 3:  Kh¸i niÖm: D©n chñ: Lµ mäi ngêi ®îc lµm chñ c«ng 

viÖc cña tËp thÓ, x· héi, ®îc biÕt, ®îc tham gia bµn b¹c, gãp phÇn, 

gi¸m s¸t nh÷ng c«ng viÖc chung cña tËp thÓ, cña x· héi. 

   12 B Lớp 9- Bài 15: Vi phạm pháp luật Hình sự thì bị coi là Tội phạm 

13 A Lớp 9- Bài 15: Hành vi xâm phạm các nguyên tắc quản lý nhà nước do 

người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện mà không phải tội 

phạm( mức độ vi phạm thấp hơn tội phạm) là vi phạm hành chính 

14 D Lớp 9- Bài 16: Phần nội dung bài học: Phương hướng thực hiện quyền 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội:  

-Trùc tiÕp: tù m×nh tham gia c¸c c«ng viÖc thuéc vÒ qu¶n lÝ nhµ níc, 

XH 

-Gi¸n tiÕp: Th«ng qua ®¹i biÓu cña nh©n d©n ®Ó hä kiÕn nghÞ lªn c¬ 

quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. 

15 A Lớp 9 – bài 18: . Phần nội dung bài học : Tu©n theo Ph¸p luËt: Lµ sèng 

vµ hµnh ®éng theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt 

16 A Lớp 8- bài 14: .Nội dung bài học: HIV là gì? : - HIV là tên của 1 loại vi 

rút gây suy giảm miễn dịch ở người. 
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17 C Lớp 8- Bài 16: Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và 

định đoạt. 

18 A Lớp 8- bài 17: Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi 

người và xã hội 

19 B Lớp 8- bài 19: Phần Nội dung bài học : Quyền tự do ngôn luận là quyền 

của công dân được tham gia bàn bạc , thảo luận , đóng góp ý kiến vào 

những vấn đề chung của đất nước , xã hội . 

20 B Lớp 8- bài 18: Quyền tố cáo: Là quyền công dân báo cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền về vụ việc vi phạm PL của bất cứ cơ quan 

tổ chức, cá nhân... nào gây thiệt hại  hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích 

nhà nước, của tập thể, của công dân. 

21 A Lớp 9- Bài  RÌn luyÖn tÝnh tù chñ: 

- Suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng. 

- Tù kiÓm tra, ®iÒu chØnh viÖc lµm, th¶i ®é, lêi nãi, hµnh ®éng cña 

m×nh. 

 

22 D Lớp 9- Bài 14: QuyÒn lao ®éng: Mäi c«ng d©n cã quyÒn sö dông søc 

lao ®éng cña m×nh ®Ó häc nghÒ, t×m kiÕm viÖc lµm, lùa chän nghÒ 

nghiÖp, ®em l¹i thu nhËp cho b¶n th©n gia ®×nh. 

23 B Lớp 9- bài 4: Thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, giải 

quyết mọi xung đột bằng con đường đàm phán, thương lượng hòa 

bình.( HS có thể dùng phương pháp loại trừ 3 phương án sai còn lại) 

24 A Lớp 9- bài 5: Lîi Ých cña quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc: 

- T¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi ®Ó c¸c níc, c¸c d©n téc cung hîp t¸c, ph¸t 

triÓn vÒ nhiÒu mÆt. 

- T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau tr¸nh m©u thuÉn. 

(Học sinh dùng phương pháp loại trừ các phương án trả lời sai.) 

25 A Lớp 9- Bài 6: Lîi Ých cña sù hîp t¸c víi c¸c níc: 

- B¶o vÖ m«i trêng. 
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- H¹n chÕ sù bïng næ d©n sè, kh¾c phôc ®ãi nghÌo, ®Èy lïi bÖnh hiÓm 

nghÌo. 

26 C Lớp 9- Bài 7: Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong giữ gìn bản sắc dân tộc 

(Học sinh dùng phương pháp loại trừ các phương án trả lời sai.). 

27 C Lớp 9- Bài 9: Lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ lµ yªu cÇu 

®èi víi ngêi lao ®éng trong sù nghiÖp CNH- H§H, gãp phÇn n©ng 

cao chÊt lîng cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi. 

28 D Lớp 9- Bài 12: Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ h«n nh©n ë ViÖt Nam: 

- Hai bªn tù t×m hiÓu, tù ®Õn víi nhau víi t×nh c¶m ch©n thËt… kh«ng 

chung vî chung chång; vî chång cã quyÒn lîi nh nhau… 

+ H«n nh©n tiÕn bé, tù nguyÖn, mét vî mét chång, b×nh ®¼ng. 

+ H«n nh©n gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam víi c¸c d©n téc… 

+ Vî chång cã nghÜa vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. 

 

29 A Lớp 9 – Bài 13: tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi quyÒn tù do kinh 

doanh: 

- Kª khai®óng sè vèn. 

- Kinh doanh ®óng mÆt hµng, nghµnh nghÒ ghi trong giÊy phÐp. 

- Kh«ng kinh doanh nh÷ng lÜnh vùc mµ nhµ níc cÊm: thuèc næ, ma 

tóy, m¹i d©m… 

30 A Lớp 9- bài 15: Vi phạm PL dân sự là những vi phạm xâm phạm tới các 

quan hệ tài sản(quan heä sôû höõu, quan heä hôïp ñoàng…)  và quan hệ 

nhân thân ( Trong câu hỏi là xâm phạm tới quan hệ tài sản)  

31 C Lớp 9- bài 15: Hành vi buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma 

túy.... là những hành vi gây nguy hiểm cho XH, bị coi là tội phạm ( Vi 

phạm PL Hình sự) 

32 A Lớp 9- bài 15: Vi phaïm haønh chính laø haønh vi vi phaïm phaùp luaät coù 

möùc ñoä nguy hieåm cho xaõ hoäi thaáp hôn toäi phaïm, xaâm phaïm caùc quy 

taéc quaûn lí nhaø nöôùc. (Điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép là xâm 

phạm tới quy tắc quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.) 

33 A Lớp 9- Bài 17: Trách nhiệm của HS 
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- Ra søc häc tËp tu dìng ®¹o ®øc. 

- RÌn luyÖn søc kháe, luyÖn tËp qu©n sù. 

- TÝch cùc tham giaphong trµo b¶o vÖ trËt tù an ninh trong trêng häc 

vµ n¬i c tró. 

- S½n sµng tham gianghÜa vô qu©n sù, vËn ®éng ngêi k¸c lµm nghÜa 

vô qu©n sù. 

(Những việc làm của 3 phương án còn lại là của những người có thẩm 

quyền theo quy định) 

34 B Lớp 8- Bài 13: Đánh bạc trái phép là một tệ nạn xã hội còn 3 phương 

án còn lại không thuộc tệ nạn xã hội. Đó là những hành vi vi phạm 

pháp luật về kinh doanh 

35 D Lớp 8- Bài 16 Tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân. 

- Thu nhập hợp pháp 

- Của cải để dành, nhà ở, tài sản thừa kế.. 

- Tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất 

- Vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp, hoặc trong tổ chức kinh tế 

 

36 A Lớp 8- Bài 19: Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các 

cuộc họp ở cơ sở , trên các phương tiện thông tin đại chúng , kiến nghị 

với đại biểu Quốc hội , hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc cử tri 

37 A Lớp 9- Bài 6: Lẽ ra B và D phải cùng nhau phân công công việc và 

hợp tác cùng làm việc nhưng hai bạn đã làm thay phần việc của 

nhau.Bạn B và D đã vi phạm nội dung  hợp tác: “Hîp t¸c lµ cïng 

chung søc lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc, lÜnh vùc 

nµo ®ã v× môc ®Ých chung”  Còn K và A không vi phạm. 

38 D Lớp 9- Bài 15: hành vi vượt đèn đỏ của anh N là vi phạm hành chính. 

Hành vi chứa 500 gram ma túy trong cốp xe của anh n là vi phạm PL 

Hình sự. Như vậy đáp án đúng là D_ Anh N vi phạm pháp luật Hành 

chính và Hình sự 

39 B Lớp 9- bài 15: Anh C và chị B vi phạm pháp luật Dân sự vì xâm phạm 

tới quan hệ tài sản (quan heä sôû höõu, quan heä hôïp ñoàng…)  Cụ thể:  

- Chị B vi phạm quan hệ Hợp đồng( Giao hàng chậm so với hợp đồng 
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à xúc phạm đội bóng) 

-Anh C xâm phạm tới tài sản của chị B ( làm vỡ gương xe máy của chị 

B)  

40 A Lớp 8- bài 18: Vợ chồng chị A có thể làm đơn tố cáo bà T sản xuất 

bánh trung thu chứa chất phụ gia và tố cáo hành vi chồng bà T đe dọa 

đánh mình 

 


