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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN GDCD 9 

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

 

Câu 1: Ý kiến nào sau đây là đúng? 

A. Tài sản nhà nước thuộc sở hữu của Nhà nước. 

B. Tài sản của nhà nước thuộc sở hữu của toàn xã hội 

C. Tài sản nhà nước thuộc sở hữu của các cơ quan nhà nước 

D. Tài sản nhà nước thuộc sở hữu của Chính phủ. 

Câu 2: Em hãy cho biết đâu là tài sản nhà nước? 

A. Tiền gửi tiết kiệm của gia đình 

B. Tiền lương của bố mẹ  

C. Trường học của em 

D. Đồ đạc trong gia đình 

Câu 3: Tài sản nào dưới đây do Nhà nước quản lí? 

A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp. 

B. Phần vốn do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong ngân hàng 

C. Phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp 

D. Phần vốn do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào trong nước. 

Câu 4: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là 

A. lợi ích nhà nước 

B. lợi ích dân tộc 

C. lợi ích công cộng 

D. lợi ích toàn dân 

Câu 5 Hành vi nào dưới đây vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi 

ích công cộng? 

A. Sử dụng điện nước một cách tiết kiệm 

B. Dùng tiền của Nhà nước cho vay để lấy lãi cho mình 

C. Trồng cây gây rừng, chống bão lũ 

D. Tham gia lao động công ích 

Câu 6. Công trình nào dưới đây thuộc lợi ích công cộng? 

A. Bệnh viện tư nhân 

B. Khách sạn tư nhân 

C. Căn hộ của dân 

D. Đường quốc lộ 

Câu 7. Pháp luật nghiêm cấm hành vi nào dưới đây đối với tài sản nhà nước và 

lợi ích công cộng? 
A. Sử dụng 

B. Xâm phạm 

C. Bảo vệ 

D. Tu sửa 

Câu 8 Ý kiến nào sau đây là đúng? 



A. Tất cả tài sản của Nhà nước đều thuộc quyền sở hữu toàn dân. 

B. Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu của những người lãnh đạo 

C. Chỉ những quan chức nhà nước mới có quyền sử dụng tài sản nhà nước 

D. Người dân không có quyền sử dụng tài sản nhà nước 

Câu 9.Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích 

công cộng? 

A. Làm mất, hư hỏng tài sản nhà nước được giao trông giữ, tiết kiệm 

B. Sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, tiết kiệm 

C. Sử dụng thoải mái điện, nước của cơ quan 

D. Tranh thủ sử dụng tài sản được nhà nước giao quản lí vào mục đích cá nhân 

Câu 10: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống để có được câu đúng về nghĩa vụ tôn 

trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng: 

“Khi được Nhà nước giao ………….., sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ 

gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí” 

A. Bảo quản        B. Quản lí       C. Cai quản       D. Quản giáo 

Câu 11. Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội là nội dung 

khái niệm nào dưới đây? 

A. Giữ chữ tín 

B. Tôn trọng lẽ phải 

C. Sống có đạo đức 

D. Tôn trọng kỉ luật 

Câu 12. Công dân luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật là 

thể hiện thái độ nào dưới đây? 

A. Sống có đạo đức 

B. Tuân theo pháp luật 

C. Tôn trọng người khác 

D. Tự chủ hợp tác 

Câu 13.Sống liêm khiết sẽ giúp con người 

A. Cắn rứt 

B. Thanh thản 

C. Nhỏ nhen 

D. Ích kỉ 

Câu 14. Để quan hệ xã hội trở nên lành mạnh, tỏng sáng và tốt đẹp, mỗi công 

dân cần có thái độ 

A. Tôn trọng người khác 

B. Nâng cao quan điểm của bản thân 

C. Đề cao cái tôi cá nhân 

D. Đấu tranh vì quyền lợi của số ít 

Câu 15. Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban 

hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng 

chế và 

A. Cường quyền 

B. Bắt buộc 

C. Thuyết phục 



D. Tự giác 

Câu 16. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác không thể hiện ở nội dung 

nào dưới đây? 

A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất 

B. Thanh toán đầy đủ, đúng hẹn khi vay nợ 

C. Chi tiêu số tiền người khác chuyển nhầm cho mình 

D. Khi mượn đồ phải giữ gìn cần thận 

Câu 17 Công dân báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về một vụ việc vi 

phạm của pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thể hiện quyền 

nào dưới đây? 

A. Tố cáo 

B. Tố tụng 

C. Khiếu nại 

D. Khiếu kiện 

Câu 18. Học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm là vi phạm pháp luật 

nào dưới đây? 
A. Hành chính 

B. Hình sự 

C. Dân sự 

D. Kỉ luật 

Câu 19. 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 20. 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 21. 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 22. 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 23. 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 24. 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 25. 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 26 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 27. 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 28. 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 29. 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 30. 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 

Câu 31. Hành vi nào dưới đây của công dân biểu hiện là người không có đạo 

đức? 

A. Chăm sóc ông bà lúc ốm đau 

B. Tham gia hiến máu nhân đạo 

C. Thăm hỏi các thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11 

D. Trêu trọc, chế giễu người tàn tật 

Câu 32. “Bà T nuôi một số trẻ em cơ nhỡ sau đó sai các em đi làm thuê như rửa 

bát, đánh giày, nhặt rác. Tối về các em nhỏ đó phải nộp tiền kiến được cho bà T. 

Em nào nộp không đủ số qui định sẽ bị phạt và bỏ đói”. Hành vi của bà T 

A. Chỉ vi phạm đạo đức 

B. Vi phạm cả đạo đức và pháp luật 

C. Chỉ vi phạm pháp luật 

D. Thực hiến đúng quyền và nghĩa vụ của chính mình 

Câu 33.Nội dung nào dưới đây không thể hiện khái niệm có đạo đức? 

A. Suy nghĩ hành động theo chuẩn mực đạo đức xã hội 

B. Biết chăm lo đến mọi người, đến công việc chung 

C. Biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ 

D. Luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng của xã hội 

Câu 34. Việc làm nào thể hiện sống vừa có đạo đức và tuân theo pháp luật là 

A. Chăm chỉ, ngoan ngoãn học tập 

B. Tham gia tuyên truyền viên về ma túy học đường 

C. Giúp đỡ bạn bè vượt khó học tập 

D. Tham gia hiến máu tình nguyện 

Câu 35. Anh T cấu kết với một số thế lực phản động ở nước ngoài nhằm gây 

nguy hại cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hành vi của 

anh T đã vi phạm  

A. Đạo đức 

B. Nhân quyền 

C. Pháp luật 

D. Kỉ luật 

Câu 36. Bạn N lớp 9 trường THCS X nhặt được chiếc ví trong đó có 47 triệu 

đồng, bạn đã trả lại cho người làm rơi. Hành động của bạn thể hiện bạn là người 

A. Có lòng tự ái 

B. Đề cao lượi ích cá nhân 

C. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật 

D. Tôn trọng tài sản công cộng 

Câu 37 Hành động nào dưới đây vi phạm pháp luật? 

A. Thấy người tàn tật qua đường một mình nhưng không giúp đỡ 

B. Vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạng lách trên đường ngược chiều 



C. Quay cóp bài trong giờ kiểm tra 

D. Tố cáo các hành vi phạm pháp 

Câu 38. Hành động nào dưới đây không vi phạm pháp luật? 

A. Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

B. Được lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh 

C. Bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi 

D. Cố ý cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự 

Câu 39: Q là học sinh lớp 9,lười học và vô kỉ luật. Ở lớp, Q hay nói chuyện riêng, 

làm mất trật tự trong giờ học. Khi các bạn trong lớp góp ý, Q cho rằng các bạn 

có thành kiến với mình. Hành vi của Q: 

A. Chỉ vi phạm đạo đức 

B. Vi phạm pháp luật hình sự 

C. Vi phạm kỉ luật 

D. Chỉ vi phạm pháp luật 

Câu 40: Nếu là bạn cùng lớp của Q trong tình huống ở câu 39, em sẽ làm gì? 

A. Phân tích cho Q hiểu và khuyên bạn cần chấm dứt hành động đó và có biện pháp 

khắc phục. 

B. Việc của Q thì để Q tự giải quyết, không tham gia kẻo rắc rối. 

C. Xa lánh, không chơi với Q 

D. Chế giễu, chì chích nặng nề đối với Q. 

 


