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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN GDCD 9 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 từ 9/3 đến 15/3) 

 

Câu 1: Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, có mối quan hệ 

hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia được gọi là 

A. Tự chủ              B. dân chủ          C. Hòa bình          D. hòa hoãn 

Câu 2: Hoạt động nào dưới đây nhằm bảo vệ hòa bình giữa các quốc gia? 

A. Chiếm lĩnh vị thế bá chủ toàn cầu. 

B. Dùng đàm phán để giải quyết xung đột. 

C. Can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. 

D. Tăng cường mở rộng diện tích lãnh thổ. 

Câu 3: Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là 

mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng và 

A. Hợp tác giữa các nước                   B. xung đột giữa các quốc gia. 

C. Mâu thuẫn giữa các dân tộc           D. Quan hệ đối đầu giữa các nhóm. 

Câu 4: Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các dân tộc, các nước trên 

thế giới 

A. Cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt. 

B. Gây mâu thuẫn, căng thẳng với nhau. 

C. Tranh chấp và gây xung đột với nhau. 

D. Can thiệp và công việc nội bộ của nhau. 

Câu 5: Quan hệ bạn bè thân thiện giữa các nước này với nước khác là nội dung 

của khái niệm nào dưới đây? 

A. Xây dựng nếp sống văn hóa. 

B. Tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

C. Chống chiến tranh hạt nhân. 

D. Hợp tác cùng phát triển. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của quan hệ hữu nghị? 
A. Tạo điều kiện để các nước cùng phát triển. 

B. Tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. 

C. Thúc đẩy việc can thiệp công việc nội bộ của nhau. 

D. Tránh gây mâu thuẫn dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 

Câu 7: Việc làm nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế 

giới? 

A. Tạo thêm mâu thuẫn, xung đột vũ trang. 

B. Luôn can thiệp sâu vào nội bộ của nhau. 

C. Hợp tác nhằm củng cố địa vị bá chủ toàn cầu. 

D. Viện trợ giúp đỡ khi các dân tộc gặp khó khăn. 

Câu 8: Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng hai bên cùng có lợi và không làm 

A. Phương hại đến lợi ích của nhau. 

B. Đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm. 



C. Khắc phục tình trạng đói nghèo. 

D. Hạn chế sự bùng nổ dân số. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hợp tác quốc tế của 

nước ta? 
A. Can thiệp vào công việc nội bộ cuả nhau. 

B. Bình đẳng, đoàn kết, đôi bên cùng có lợi. 

C. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

D. Phản đối mọi âm mưu và hoạt động cường quyền.. 

Câu 10: Hợp tác không dựa theo nguyên tắc nào dưới đây? 

A. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

B. Dùng vũ lực để đe dọa, gây sức ép. 

C. Bình đẳng đôi bên cùng có lợi. 

D. Phản đối mọi hành động áp đặt. 

Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện hợp tác quốc tế? 

A. Vận chuyển rác thải sang nước khác. 

B. Chung tay đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo. 

C. Tham gia tổ chức khủng bố quốc tế. 

D. Gây mâu thuẫn, bất đồng giữa các nước. 

Câu 12: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là bảo vệ, giữ gìn 

để các truyền thống đó không bị phai nhạt theo thời gian, mà ngày càng phát 

triển phong phú và 

A. Sâu đậm hơn                               B. Ngày càng mai một 

C. Được củng cố                            D. Giữ vị trí thống trị  

Câu1 3: Dù đã trưởng thành và đi làm nhưng chị B cùng nhóm bạn vẫn hay về 

thăm lại trường cũ và tri ân thầy cô mỗi khi có dịp. Việc làm của chị B và nhóm 

bạn thể hiện phẩm chất nào dưới đây? 

A. Nâng cao địa vị cá nhân                           

 B. Đoàn kết cùng phát triển 

C. Tôn trọng kỉ cương phép nước                  

 D. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Câu 14: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là công dân có quyền: 

A. Kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. 

B. Làm mọi cách để có được lợi nhuận cao. 

C. Kinh doanh không cần phải xin phép. 

D. Tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Câu 15: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật về kinh doanh ? 

A. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. 

B. Kinh doanh có đăng kí mặt hàng với Nhà nước. 

C. Làm hàng giả. 

D. Kê khai đúng số vốn. 

Câu 16: Ý kiến nào dưới đây về hôn nhân là đúng? 

A. Kết hôn là do đôi nam nữ tự nguyện quyết định không ai có quyền can thiệp. 

B. Cần kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn. 



C. Nam nữ chưa có vợ chồng, có quyền chung sống với nhau như vợ chồng. 

D. Người chồng phải là người có quyền quyết định những việc lớn thì gia đình mới có 

nề nếp. 

Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn 

nhân ở nước ta hiện nay? 
A. Tự nguyện, tiến bộ. 

B. Một vợ, một chồng. 

C. Cha mẹ sắp đặt. 

D. Vợ chồng bình đẳng. 

Câu 18: Nhà nước dùng thuế để: 

A. Trả lương cho cán bộ, công chức nhà nước. 

B. Xây dựng các công trình của tư nhân. 

C. Chi cho việc củng cố quốc phòng an ninh quốc gia, trả lương cho cán bộ công chức 

nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

D. Xây dựng các công trình của nhà nước. 

Câu 19: Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra 

A. Mâu thuẫn trong nội bộ 

B. Hòa thuận 

C. Thống nhất cao về nhận thức 

D. Tranh chấp, đố kỵ 

Câu 20: Học sinh tôn trọng thái độ quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể thông 

qua việc 
A. Tôn trọng nội quy của trường lớp 

B. Duy trì mọi quan điểm cá nhân 

C. Bảo lưu mọi ý kiến của mình 

D. Thúc đẩy mâu thuẫn 

Câu 21: Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của  
A. tâp thể và xã hội 

B. bản thân và gia đình 

C. cá nhân 

D. chính mình 

Câu 22: Kỷ luật là những quy định chung của cộng đồng của một tổ chức xã hội 

nhằm tạo ra sự thống nhất hành động vì  
A. lợi ích cá nhân 

B. nhu cầu bản thân 

C. mục tiêu cung 

D. Sở thích riêng 

Câu 23: Em hiểu thế nào là người biết tự chủ ? 

A. Làm chủ được bản thân. 

B. Làm chủ được suy nghĩ của mình. 

C. Làm chủ được tình cảm của mình. 

D. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi 

của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và 

biết tự điều chỉnh hành vi của mình. 



Câu 24: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về tính tự chủ? 

A. Quyết định nhanh trong mọi vấn đề, không cần suy nghĩ là thể hiện sự tự chủ. 

B. Luôn im lặng trong mọi tình huống là thể hiện thái độ bình tĩnh, tự chủ. 

C. Không nên bày tỏ ý kiến trước đông người để tránh sai lầm đáng tiếc có thể xảy 

ra. 

D. Cần phải cân nhắc khi đánh giá về người khác. 

Câu 25: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tự chủ? 

A. Ý kiến của ai cũng cho là đúng. 

B. Dễ nản lòng khi gặp khó khăn. 

C. Thay đổi kế hoạch tùy theo công việc cụ thể. 

D. Không bày tỏ quan điểm rõ ràng trước mọi vấn đề. 

Câu26: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

A. Người tự chủ biết kiềm chế ham muốn của bản thân. 

B. Người tự chủ luôn hành động theo ý mình. 

C. Người tự chủ biết giữ thái độ ôn hòa , từ tốn trong giao tiếp với người khác. 

D. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ, hành vi của mình trong các tình huống 

khác nhau 

Câu 27: Ý kiến nào dưới đây là đúng về kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

A. Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá. 

B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển. 

C. Trong thời đại mở cửa ngày nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng 

nữa. 

D. Chúc tết ông bà, cha mẹ là biểu hiện giữ gìn truyền thống dân tộc. 

Câu 28: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống dưới đây để làm rõ những truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ? 

“Dân tộc Việt Nam có nhiều thống tốt đẹp đáng tự hào như......................., bất 

khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn 

sư trọng đạo, hiếu thảo.” 

A. Yêu quê hương                                          C. Yêu cha mẹ 

B. Yêu gia đình                                              D. Yêu nước 

C. Câu 29: Hà  16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà 

muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách 

nào trong cách sau đây? 

A. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước. 

      B. Xin làm hợp đồng tại các cơ sở kinh doanh. 

C. Nhận hàng của các cơ sở sản xuất về làm gia công. 

      D. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động. 

Câu 30: Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động? 

A. Quyền được thuê mướn lao động. 

B. Quyền sở hữu tài sản. 

C. Quyền tự do kinh doanh. 

D. Quyền sử dụng đất. 

Câu 31. Mọi công dân cùng làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ góp 

phần: 



A. San bằng lợi ích cá nhân.                  B. Chia đều các nguồn thu nhập. 

C. Nâng cao chất lượng cuộc sống.       D. Thâu tóm mọi nguồn nhân lực. 

Câu 32. Trong quá tình công tác, bác N đã cố gắng, nỗ lực đưa ra những sáng 

kiến góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty.Việc làm của bác N thể hiện nội 

dung nào dưới đây? 

A. Sống chan hòa với mọi người. 

B. Bình đẳng,chí công vô tư. 

C. Bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 

D. Làm việc có năng suất, chất lượng. 

Câu 33. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn,phải giúp đỡ bố mẹ việc nhà nhưng do 

đam mê nghiên cứu khoa học nên bạn A đã sắp xếp thời gian hợp lí để học giỏi, 

chăm ngoan và đưa ra được đề tài tham dự kì thi nghiên cứu khoa học dành cho 

học sinh. Đạt được kết quả đó là do bạn A đã biết 

A. làm việc có năng suất, chất lượng. 

B. chờ đợi sự giúp đỡ của bạn bè. 

C. có lối sống lành mạnh, văn minh. 

D. tôn trọng kỉ luật, kỉ cương. 

Câu 34. Năng động, sáng tạo giúp con người có thể vượt qua những 

A. định kiến cá nhân.                                  B. mưu cầu lợi ích. 

C. khó khăn, thử thách.                               D. nhu cầu tầm thường. 

Câu 35. Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của lao động sáng tạo? 

A. Đạt kết quả cao trong học tập. 

B. Dựa vào chỉ đạo của người khác. 

C. Đem lại vinh dự cho bản thân. 

D. Rút ngắn thời gian để đạt mục đích. 

Câu 36. Hành vi nào dưới đây của học sinh thể hiện tính năng động sáng tạo? 

A. Lên chương trình tổ chức hoạt động tập thể. 

B. Làm theo sự chỉ dẫn của thầy cô giáo. 

C. Làm mọi cách để đạt được mục đích cá nhân. 

D. Từ chối tham gia hoạt động của lớp. 

Câu 37:  Người có hành vi vi phạm hình sự phải chịu trách nhiệm 

A. Hình sự                          B. Hành chính 

C. Dân sự                            D.Kỉ luật 

Câu 38. Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm đến: 
A. Kỉ luật lao động                          B. Kỉ luật của tổ chức 

C. Quy tắc quản lí nhà nước           D. Quy tắc quản lí hành chính 

Câu 39. Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm đến quan hệ nào dưới đây? 

A. Quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân 

B. Quan hệ tài sản và quan hệ tình cảm 

C. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân 

D.Quan hệ sở hữu và quan hệ tình cảm. 

Câu 40. Nội dung nào dưới đây không biểu hiện truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc? 



A. Đoàn kết nhân nghĩa            B. Kiên cường đánh giặc ngoại xâm 

C. Truyền bá hủ tục                   D. Gìn giữ những làn điệu dân ca. 

 

                                          ……………….Hết………………… 

 

 


