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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN GDCD 8 

(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 từ 2/3 đến 8/3) 

 

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ? 

A. Con có thể phản đối ý kiến của cha mẹ 

B. Con phải biết nghe những lời khuyên đúng đắn của cha mẹ. 

C. Con phải tuyệt đối nghe theo cha mẹ 

D. Con có quyền không nghe theo cha mẹ. 

Câu 2: Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con? 

A. Cha mẹ có quyền phân biệt đối xử giữa các con. 

B.Cha mẹ cần tôn trọng mọi ý kiến của con. 

C. Cha mẹ tôn trọng mọi ý kiến đúng đắn của con. 

D. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con đến 25 tuổi. 

Câu 3: Theo em câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về tính tự lập 

A. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ 

B. Ăn chắc mặc bền 

C. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo 

D. Nước lã mà vã lên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan 

Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập? 

A. Tự làm lấy mọi việc của mình, không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác. 

B. Tự lo liệu cuộc sống của mình không trông chờ vao người khác. 

C. Không hợp tác với ai trong công việc. 

D. Luôn làm theo ý mình, không  nghe ý kiến của ai cả.  

Câu 5: Hành vi nào sau đây nói đầy đủ nhất về ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống 

văn hóa ở cộng đồng dân cư? 

A. Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phuc. 

B. Góp phần làm cho cộng đồng dân cư thêm tốt đẹp. 

C. Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống 

văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

D. Góp phần làm cho cuộc sống no đủ. 

Câu 6: Hoạt động nào dưới đây là hoạt động chính trị- xã hội? 

A. Sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao. 

B. Tuyên truyền bầu cử hội đồng nhân dân. 

C. Đi tham quan di tích lịch sử- văn hóa 

D. Tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ. 

Câu 7: Kỉ luật là những quy định chung....nhằm tạo ra 

A. sự thống nhất hành động 

B. xung đột 

C. đấu tranh 

D. bất đồng quan điểm 

Câu 8: Các quy tắc xử sự chung....giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là 

A. quy chế 

B. nội quy 

C. pháp luật 



D. điều ước Câu 9. Hành vi nào dưới đây 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 

không thực hiện đúng 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 K đã 

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 pháp luật 

A. Nói chuyện riêng trong giờ học 

B. Quay cóp bài trong giờ kiểm tra 

C. Vứt rác ra sân trường 

D. Tự ý vào chỗ ở của người khác  

Câu 13: Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật là mối quan hệ 

A. một chiêu 

B. song song 

C. hai chiều 

D. thống nhất 

Câu 14: Câu thành ngữ nào dưới đây không thể hiện sự xây dựng nếp sống văn 

hóa ở cộng đồng dân cư? 

A. Lá lành đùm lá rách 

B. Tương thân tương ái 

C. Đâm bị thóc, chọc bị gạo 

D. Bán anh em xa mua láng giếng gần. 

Câu 15: Theo em câu nào dưới đây nói về biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành 

mạnh? 

A. Thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn vui chơi, ăn uống. 

B. Buộc bạn mình phải có sở thích giống mình 

C. Bênh vực, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp. 

D. Luôn có nhau khi vui cũng như khi buồn. 

Câu 16: Em tán thành cách ứng xử nào dưới đây trong quan hệ với bạn khác giới? 

A. Cư xử tự nhiên, không cần giữ gìn ý tứ. 

B. Vô tư, coi bạn là người cùng giới với mình. 

C. Giữ một khoảng cach nhất định trong quan hệ và giao tiếp. 

D. Chiều theo mọi yêu cầu của bạn. 

Câu 17: 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 18: Đoàn viên chi đoàn 9B  nghiêm túc tìm hiểu, lựa chọn và bỏ phiếu bầu bí 

thư chi đoàn trong kì đại hội. Việc làm đó thể hiện mối quan hệ nào? 

A. Năng động và sáng tạo 

B. Tự lập và sáng tạo 

C. Dân chủ và kỉ luật 

D. Biết ơn và tự chủ 

Câu 19: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp 

A. đấu tranh, loại trừ 

B. thương lương, thỏa hiệp 

C. phân tích, hòa bình, khoan dung 

D. giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

Câu 20: Văn bản nào dưới đây được coi là văn bản pháp luật 

A. Quy định về hươngdẫn xử phạt hành chính 

B. Nghị quyết miễn nhiệm Hội đồng nhân dân 

C. Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách 

D. Quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ 

 Câu 21: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật? 

A. Tổ chức cá độ bóng đá 

B. Đi học muộn 

C. Nói chuyện riêng trong giờ học. 

D. Không làm bài tập về nhà. 

Câu 22: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm kỉ luật?  

A. Đánh nhau gây thương tích. 

B. Mượn xe dạp của bạn rồi đem cầm cố. 

C. Chơi bài ăn tiền 

D. Dùng điện thoại di động nhắn tin trong giờ học. 

 Câu 23: Hành vi nào của học sinh thể hiện tuân thủ pháp luật và kỉ luật 

A. Sử dụng tài liệu khi thi 

B. Dừng xe khi có tín hiệu đèn đỏ 

C. Tham gia cổ vũ đua xe trái phép 

D. Hút thuốc lá nơi công cộng 

Câu 24: Em không tán thành với nhận định nào  sau đây? 

A. Mọi người đều phải sống và làm việc theo pháp luật. 

B. Người có ý thức kỉ luật thì thường có ý thức tôn trọng pháp luật. 

C. Học sinh chỉ cần tôn trọng kỉ luật tròn trường học là đủ. 

D. Nội quy của nhà trư ờng không phải là pháp luật. 

Câu 25: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng pháp 

luật? 

A. Phép vua thua lệ làng 

B. Bênh lí không bênh thân. 

C. Cầm cân nảy mực. 

D. Chớ tha kẻ gian, chớ oan người ngay. 

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