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Câu 81: Trong tư liệu lao động, bộ phận quyết định đến năng suất lao động là yếu tố nào dưới đây?
A. Công cụ lao động.
B. Kết cấu hạ tầng sản xuất.
C. Nguyên vật liệu cho sản xuất.
D. Các vật thể chứa đựng, bảo quản.
Câu 82: Doanh nghiệp H đóng trên địa bàn huyện Y, mở rộng qui mô sản xuất góp phần giải quyết việc
làm cho hàng nghìn lao động, giảm tỉ lệ người thất nghiệp. Việc làm của doanh nghiệp H thể hiện vai trò
của phát triển kinh tế đối với
A. gia đình.
B. xã hội.
C. tập thể.
D. cộng đồng.
Câu 83: Mặc dù học tập ở tận nước Mĩ xa xôi, nhưng anh N thường xuyên quan tâm đến tình hình đất
nước và tích cực tham gia các hoạt động vì quê hương đất nước của lưu học sinh Việt Nam: quyên góp
ủng hộ đồng bào gặp khó khăn ở trong nước, dạy ngoại ngữ cho các em nhỏ mỗi dịp về nước nghỉ hè....
Những việc làm của anh N nói lên truyền thống nào dưới đây của người Việt Nam?
A. Yêu nước.
B. Vì cộng đồng.
C. Tự tôn dân tộc.
D. “Uống nước nhớ nguồn”.
Câu 84: Anh A là công chức nhà nước nhưng vì đam mê và muốn có thêm thu nhập nên đã mở một
xưởng cơ khí cho gia đình. Do không có thời gian nên anh đã thuê các anh B, C, D, G. Vì B là anh em họ
với A nên chỉ giám sát và quản lí công việc. Còn các anh C, D, G trực tiếp thực hiện công việc. Những ai
dưới đây đã tiêu hao sức lao động trong hiện thực?
A. Anh B, C, D và G.
B. Anh A, C, D và G.
C. Anh C, D và G.
D. Anh A, B, C, D và G.
Câu 85: Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Từ chối di sản thừa kế.
B. Giao hàng không đúng hợp đồng.
C. Chủ động thay đổi giới tính.
D. Cải chính thông tin cá nhân.
Câu 86: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi
bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu.
Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó,
anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự?
A. Anh N, anh T và anh H.
B. Anh T và anh H.
C. Anh N, anh T và anh K.
D. Anh H và anh K.
Câu 87: Vì thường xuyên bị anh P đánh đập, chị M là vợ anh P đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M
trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn
bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay lại
đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam giữ.
Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự?
A. Anh H và anh T.
B. Anh H, anh P và anh T.
C. Anh H, anh T và anh Q.
D. Anh H, anh T và chị M.
Câu 88: Trên đường đến cơ quan bằng xe mô tô, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe nên anh H đã va
chạm với xe đạp điện do chị C là sinh viên điều khiển đi ngược đường một chiều khiến chị C bị thương
nhẹ. Thấy anh H định bỏ đi, anh T là người chứng kiến sự việc đã đánh anh H chấn thương sọ não phải
nhập viện điều trị dài ngày. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?
A. Anh T và anh H.
B. Anh H, chị C và anh T.
C. Anh H và chị C.
D. Anh T và chị C.
Câu 89: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây?
A. Lao động xã hội của người sản xuất.
B. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
C. Giá trị số lượng, chất lượng.
D. Giá trị trao đổi.
Câu 90: Vấn đề cơ bản của Triết học hiện đại là giải quyết mối quan hệ nào sau đây?
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A. Duy tâm và vật chất.
B. Tư duy và tồn tại.
C. Duy vật và duy tâm.
D. Sự vật và hiện tượng.
Câu 91: Trên đường chở vợ và con gái mười tuổi về quê, xe mô tô do anh K điều khiển đi với tốc độ vượt
quá quy đinh đã va quệt và làm rách phông rạp đám cưới do ông M dựng lấn xuống lòng đường. Anh P là
em rể ông M đã đập nát xe mô tô và đánh anh K gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành
chính?
A. Vợ chồng anh K, ông M và anh P.
B. Anh K, ông M và anh P.
C. Anh K và anh P.
D. Anh K và ông M.
Câu 92: Bạn A đi học về, thấy mẹ ốm nằm trên giường chưa kịp nấu cơm. Bạn đã nhanh tay vào bếp nấu
cơm giúp mẹ. Hành động của bạn A thuộc phạm trù đạo đức nào dưới đây?
A. Nhân phẩm, danh dự.
B. Hạnh phúc.
C. Lương tâm.
D. Nghĩa vụ.
Câu 93: Quan niệm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật,
muôn loài thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào?
A. Duy vật.
B. Duy tâm.
C. Nhị nguyên luận.
D. Duy tân.
Câu 94: Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan
điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?
A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.
B. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.
C. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh.
D. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.
Câu 95: Vi phạm kỉ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ
A. lao động, công vụ nhà nước.
B. kinh tế tài chính.
C. công dân và xã hội.
D. tài sản và hợp đồng.
Câu 96: Những giá trị nào của pháp luật cũng là giá trị đạo đức cao cả mà con người hướng tới?
A. Hạnh phúc cá nhân.
B. Công bằng, bình đẳng.
C. Nhân phẩm, danh dự.
D. Nghĩa vụ, lương tâm.
Câu 97: Đến hạn trả khoản nợ năm trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng ông K vay tiền của bà N,
mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc
vội vã, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị ngã gãy chân. Biết chuyện, ông
M chồng bà N đã phóng hỏa đốt cháy cửa hàng điện tử của gia đình ông K và bị anh S con trai ông K đe
dọa trả thù. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Ông K, bà N và anh S.
B. Ông K và ông M.
C. Ông K, ông M và anh S.
D. Ông M và anh S.
Câu 98: Ông A nhận một trăm triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng quầy hàng kinh doanh của mình
cho bà B. Vì được trả giá cao hơn nên ông A đã chuyển nhượng quầy hàng trên cho anh H và trả lại toàn
bộ tiền đặt cọc cho bà B. Bức xúc, bà B cùng chồng là ông P đón đường đập nát xe mô tô của ông A và
đánh trọng thương ông A khiến ông phải nhập viện điều trị một tháng. Những ai dưới đây vừa phải chịu
trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Bà B và ông P.
B. Ông A, bà B và ông P
C. Ông A và anh H.
D. Ông A, anh H, bà B và ông P.
Câu 99: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở sự lãnh đạo của
A. những người có quyền.
B. Đảng cộng sản.
C. giai cấp nông dân.
D. những người nghèo trong xã hội.
Câu 100: Tình yêu chân chính làm cho con người
A. sớm đạt được mục đích của mình.
B. trưởng thành và hoàn thiện hơn.
C. có địa vị và thu nhập cao.
D. có được những gì mình mong muốn.
Câu 101: Một trong những biểu hiện trong truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là
A. đoàn kết với nhân dân các nước.
B. kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.
C. hòa nhập, gần gũi với mọi người trong cộng đồng.
D. không phân biệt dân tộc Kinh với các dân tộc thiểu số.
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Câu 102: Trong gia đình anh T, anh cho rằng mình là người trụ cột gia đình nên có quyền quyết định mọi
việc lớn mà không phải hỏi ý kiến ai. Anh T đã vi phạm nguyên tắc nào của chế độ hôn nhân và gia đình
ở nước ta hiện nay?
A. Hôn nhân một vợ, một chồng.
B. Các thành viên yêu thương lẫn nhau.
C. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
D. Vợ chồng bình đẳng.
Câu 103: Ông H là Phó Giám đốc sở X nhờ anh P nhân viên dưới quyền làm giả bằng đại học cho anh K
hàng xóm đang thất nghiệp. Phát hiện anh P bàn giao bằng giả cho anh K, anh M đã làm đơn tố cáo nên bị
anh K thuê anh N là người làm nghề tự do đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm
kỉ luật?
A. Ông H, anh P và anh K.
B. Ông H và anh P.
C. Anh P, anh N và ông H.
D. Anh K và anh N.
Câu 104: Bạn M thường chế nhạo, chê bai K và L vì hai bạn rất thích thức ăn và một số phong tục của
các bạn người dân tộc thiểu số cùng lớp. M đã đăng sự việc lên trang cá nhân và chia sẻ cho U và V. Hai
bạn U và V bình luận với nội dung thiếu tôn trọng về K và L, đồng thời chia sẻ bài viết cho N và E.
Những ai đã vi phạm chính sách văn hóa?
A. Bạn U và V.
B. Bạn M, U và V.
C. Bạn M, K và L.
D. Bạn M, U, V, E và N.
Câu 105: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Quyền được bảo đảm về mặt vật chất, tinh thần.
B. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
C. Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.
D. Quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ.
Câu 106: Trong giờ sinh hoạt cuối tháng, trước khi đọc kết quả hạnh kiểm tháng của lớp, cô giáo nói:
"Tháng này, các em đã rất cố gắng, lớp ta luôn dẫn đầu toàn trường trong các tuần và các phong trào. Để
ghi nhận thành tích đó của các em, tháng này cô xếp loại cả lớp đều được hạnh kiểm tốt". Trong trường
hợp này cô giáo đã vận dụng vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức để đưa ra kết luận đó?
A. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
B. Thực tiễn là mục đích của thực tiễn.
C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
Câu 107: Ông A tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông
A, do tranh cãi về mức tiền bồi thường, anh M chồng chị N đã đập vỡ lọ hoa của ông A nên bị anh Q con
trai ông A đuổi đánh. Anh M lái xe mô tô vượt đèn đỏ bỏ chạy và đã bị cảnh sát giao thông xử phạt.
Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Anh M và chị N.
B. Ông A, anh M và chị N.
C. Ông A, anh M và anh Q.
D. Ông A và anh M.
Câu 108: . Pháp luật là hệ thống các
A. quy tắc ứng xử chung do Nhà nước ban hành. B. quy định chung do Nhà nước ban hành.
C. chuẩn mực chung do Nhà nước ban hành.
D. quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành.
Câu 109: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ,
cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao là
A. nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo.
B. chính sách của đào tạo.
C. phương hướng của giáo dục và đào tạo.
D. ý nghĩa của giáo dục và đào tạo.
Câu 110: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ
A. xã hội.
B. chính trị.
C. kinh tế.
D. đạo đức.
Câu 111: Mỗi quy tắc xử sự được thể hiện thành
A. nhiều quy định pháp luật.
B. một quy phạm pháp luật.
C. một số quy định pháp luật.
D. nhiều quy phạm pháp luật.
Câu 112: Anh K đã sử dụng các quy định của luật hôn nhân và gia đình để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho
mình được kết hôn. Trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Phát huy quyền làm chủ của công dân.
B. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của gia đình.
C. Phát huy quyền tự chủ của công dân.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Trang 3/5 - Mã đề thi 121

Câu 113: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì
phải
A. chịu khiếu nại vượt cấp.
B. hủy bỏ đơn tố cáo.
C. hủy bỏ mọi thông tin.
D. chịu trách nhiệm hình sự.
Câu 114: Để có tiền, anh N đã bán chiếc xe lấy trộm được (dù không có giấy tờ xe) cho ông X. Sau đó rủ
anh S và anh K là bạn học cùng trường đại học đi ăn nhậu. Nhậu xong, anh S về nhà còn anh K và anh N
tham gia đua xe trái phép. Bị mất lái, anh N đã đâm xe vào ông B đang đi bộ trên vỉa hè. Những ai dưới
đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Anh K, anh N và anh S.
B. Anh K, anh N và ông B.
C. Ông X, anh K và anh N.
D. Ông X, anh N và ông B.
Câu 115: Khi người nào tạo ra được cho mình những giá trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được
xã hội đánh giá, công nhận thì người đó
A. có phẩm giá.
B. có danh dự.
C. có quyền lực.
D. có địa vị.
Câu 116: Vì mâu thuẫn với chồng là anh M nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm
chức danh trưởng phòng. Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là
nhân viên dưới quyền một trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự
kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai
dưới đây phải chịu trách nhiệm kỉ luật?
A. Ông H, anh M và anh K.
B. Anh M, anh K và anh Q.
C. Chị B, ông H và anh Q.
D. Anh M, ông H, anh Q và anh K.
Câu 117: 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
hìnhsự?
A. Chị A và chị B.
B. Vợ chồng chị N, chị A và chị B.
C. Chị N, chị A và chị B.
D. Chị A, chị B và chồng chị N.
Câu 118: Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính,
hiểu được bản chất, quy luật của chúng. Nội dung này muốn nói đến vai trò của thực tiễn là
A. cơ sở của nhận thức.
B. mục đích của nhận thức.
C. tiêu chuẩn của chân lí.
D. động lực của nhận thức.
Câu 119: Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những việc mà pháp luật
quy định phải làm là
A. áp dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật.
Câu 120: Sự tác động theo xu hướng nào thì được gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lập?
A. Ràng buộc nhau.
B. Cùng tồn tại.
C. Nương tựa nhau.
D. Bài trừ, gạt bỏ nhau.
---------HẾT--------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐÁP ÁN

mamon
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1
DE 1

made
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

Cautron
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

dapan
A
B
A
C
B
C
B
C
D
B
D
D
B
C
A
B
B
A
B
B
B
D
B
B
B
C
D
D
A
A
B
D
D
C
B
C
C
A
C
D
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