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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN GDCD 8 

(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid 19 từ 16/3 đến 21/3) 

 

Câu 1:Việc làm nào dưới đây của công dân là biểu hiện của phẩm chất liêm khiết? 

     A. Sử dụng tài sản chung vào mục đích cá nhân. 

     B. Lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho bản thân. 

     C. Sử dụng mọi thủ đoạn cá nhân để làm giàu. 

     D. Giải quyết công việc không vì hám danh lợi.  

Câu 2: Hành vi nào dưới đây của công dân là không biểu hiện của phẩm chất liêm 

khiết? 

A. Sống không ham danh vọng tiền bạc 

B. Làm việc vì lợi ích chung của tập thể 

C. Vận dụng hết khả năng của bản thân vào công việc chung. 

D. Sử dụng tài sản chung vào mục đích riêng. 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không biểu hiện của chí công vô tư? 

A. Đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu 

B. Luôn làm theo lẽ phải 

C. Công bằng, không thiên vị. 

D. Xuất phát từ lợi ích chung. 

Câu 4: Nội dung nào dưới đây thể hiện học sinh có phẩm chất  chí công vô tư? 

A. Xuất phát từ lợi ích cá nhân. 

B. Thiên vị khi giải quyết công việc 

C. Làm việc theo tình cảm riêng 

D. Phê phán hành động vụ lợi cá nhân. 

Câu 5: Liêm khiết là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong 

sạch, không hám danh hám lợi, không bận tâm về những  

A. Suy nghĩ của tập thể 

B. Toan tính nhỏ nhen, ích kỉ. 

C. Mưu cầu thành tích chung 

D. Lợi ích của đại đa số. 

Câu 6: Sống liêm khiết sẽ giúp con người 

A. Thanh thản 

B. Cắn rứt 

C. Nhỏ nhen 

D. Lợi ích của đại đa số. 

Câu 7: Người có phẩm chất trong sạch không hám danh hám lợi là người có phẩm 

chất nào dưới đây 

A. Liêm khiết 

B. Dân chủ 

C. Tự chủ 

D. Kỉ luật 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của sống liêm khiết? 

     A. Luôn cắn dứt lương tâm 

    B.  Giúp con người thanh thản 



    C. Nhận được sự quý trọng của mọi người 

    D. Làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây không thể hiện sự tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị-xã hội? 

A. Hồng chỉ tham gia hoạt động khi nào thấy có lợi cho bản thân. 

B. Liên tham gia phụ trách nhi đồng ở khu phố trong dịp nghỉ hè để được nhận xét tốt. 

C. Vân tham gia dọn vệ sinh ở nghĩa trang liệt sĩ vào ngày chủ nhật vì sợ các bạn trong 

chi đội phê bình. 

D. Tú thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở trong xóm. 

Câu 10: Bạn D thường xuyên đi học muộn làm lớp 9C bị trừ điểm. Bạn D đã vi 

phạm nội dung nào dưới đây 

A. Kỉ luật 

B. Dân chủ 

C. Tự do, năng động. 

D.  Giữ chữ tín 

Câu 11: Trong giờ kiểm tra, bạn K nhắc nhở bạn S vì sử dụng tài liệu. Bạn S đã 

không thực hiện đúng nội dung nào dưới đây? 

A. Tự lập 

B. Dân chủ 

C. Kỉ luật. 

D. Liêm khiết 

Câu 12: Hành vi nào dưới đây là vi phạm kỉ luật? 

A. Không nói chuyện riêng trong giờ học 

B. Quay cóp bài trong giờ kiểm tra 

C. Không vứt rác ra sân trường 

D. Tự ý vào chỗ ở của người khác  

Câu 14. Hành vi nào dưới đây của học sinh thể hiện việc tuân thủ pháp luật và kỉ 

luật? 
A. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô 

B. Sử dụng tài liệu khi làm bài kiểm tra 

C. Tham gia cổ vũ đua xe trái phép 

D. Vận chuyển tái phép chất ma túy 

Câu 15. Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của pháp luật? 
A. Tạo ra cách ứng xử theo dòng họ 

B. Điều khoản để công dân hành động tự phát 

C. Công cụ để thực hiện quản lí nhà nước 

D. Cổ súy cho các hành vi của một nhóm người 

Câu 16. Ông B tổ trưởng dân phố mời bà con dân cư tới họp để bàn kế hoạch thu 

chi quỹ và giám sát việc sửa chữa đường giao thông trong khu là thể hiện nội dung 

nào dưới đây? 

A. Tự tin 

B. Tự lập 

C. Dân quyền 

D. Dân chủ 

Câu 17. Do muốn có tiền tiêu xài nên bạn N học sinh lớp 9 nhận lời chuyển một gói 

hàng lớn để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng, N bị các chú công an kiểm tra và 

phát hiện trong gói hàng đó là ma túy tổng hợp. Hành vi của N là vi phạm nào 



dưới đây? 

A. Hình sự 

B. Dân sự 

C. Hành chính 

D. Kỉ luật 

Câu 18. Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức 

kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa khu dân cư do ông A tổ trưởng đề xuất. 

Việc làm của anh A thể hiện quyền nào dưới đây? 

A. Xây dựng nếp sống mới 

B. Tự chủ phán quyết 

C. Tự do ngôn luận 

D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

Câu 19. Anh S đến công an trình báo việc nghi ngờ vợ mình đang tham gia truyền 

đạo trái phép cùng một nhóm người tại nhà ông M. Anh S thực hiện đúng quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Khởi tố 

B. Điều tra 

C. Truy tố 

D. Tố cáo 

Câu 20. Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo 

đến mọi người, đến công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền và nghĩa vụ; 

lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống là nội dung thể hiện khai niệm 

nào dưới đây? 

A. Sống không có lý tưởng riêng 

B. Sống có đạo đức 

C. Năng động, sáng tạo 

D. Tuân theo pháp luật 

Câu 21 Sống và hành động theo các quy định của pháp luật là 

A. Tuân theo pháp luật 

B. Sống theo dư luận 

C. Làm theo sở thích 

D. Học theo người khác 

Câu 22. Người biết tự nguyện thực hiện những quy định của pháp luật là 

A. Người vô trách nhiệm 

B. Người không tự chủ 

C. Người có đạo đức 

D. Người thiếu bản lĩnh 

Câu 23. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật 

A. Có mối quan hệ với nhau 

B. Luôn tách rời nhau 

C. Mâu thuẫn với nhau 

D. Phủ định lẫn nhau 

Câu 24. Việc làm nào dưới đây thể hiện người sống có đạo đức? 

A. Bắt nạt người yếu thế 

B. Nhặt được của rơi trả lại người mất 

C. Trêu ghẹo người khuyết tật 

D. Đua xe máy 



Câu 25. Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện tuân theo pháp luật? 

A. Đóng thuế đủ và đúng kì hạn 

B. Buôn bán hàng lậu 

C. Lấn chiếm vỉa hè 

D. Vượt đèn đỏ 

 

-----------------------Hết----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


