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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN GDCD 8 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 từ 23/3 đến 28/3) 

 

Câu 1: Câu nào sau đây thể hiện đúng nhất định nghĩa về lẽ phải? 

A. Lẽ phải là những điều phù hợp với lợi ích của số đông. 

B. Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung 

của xã hội. 

C. Lẽ phải là những điều dăn dạy về đạo đức nói chung. 

D. Lẽ phải là những điều mà người lớn tuổi khuyên bảo. 

Câu 2: Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải? 

A. “Đâm bị thóc, chọc bị gạo” 

B. “Quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật” 

C. “Nói phải củ cải cũng nghe” 

D. “Ưa nên tốt, ghét nên xấu” 

Câu 3: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

A. Làm cấp trên thì có quyền nhận quà của người dưới quyền. 

B. Trong xã hội vẫn có nhiều người sống liêm khiết. 

C. Người không biết cách làm giàu là người liêm khiết. 

D. Thời buổi ngày nay, tính liêm khiết không còn tồn tại. 

Câu 4: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính liêm khiết? 

A. Sống trong sạch, không bị cám dỗ bởi tiền tài, danh vọng. 

B. Tham lợi bất chính. 

C. Làm giàu bằng những việc làm mờ ám. 

D. Luôn tranh giành quyền lợi cho mình. 

Câu 5: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác? 

A. Ngồi ghếch chân lên ghế khi trò chuyện. 

B. Chăm chú lắng nghe người đối diện trao đổi. 

C. Lớn tiếng phủ nhận lỗi của bản thân và đổ lỗi cho người khác. 

D. Khi cô giáo phê bình bạn thì cười to tiếng. 

Câu 6: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

A. Chỉ cần tôn trọng người lớn tuổi hơn mình. 

B. Tôn trọng người khác là hành vi của người có văn hóa. 

C. Muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình cần phải tôn trọng mọi 

người. 

D. Tất cả mọi người đều phải học cách tôn trọng người khác. 

Câu 7: Người có hành vi nào dưới đây là người biết giữ chữ tín? 

A. Chỉ hứa khi có điều kiện thực hiện lời hứa. 

B. Chỉ giữ đúng lời hứa với người thân. 

C. Luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận. 

D. Khi cần thì cứ hứa bừa, còn làm được đến đâu sẽ tính sau. 



Câu 8: 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. 

Câu 9: Em không tán thành với nhận định nào trong các nhận định 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 trong trường học là đủ. 

D. Nội quy của nhà trường không phải là pháp luật. 

Câu 10: 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 cách nhất định trong quan hệ và giao tiếp. 

D. Chiều theo mọi yêu cầu của bạn. 

Câu 11: 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. Bán anh em xa mua láng giềng gần. 

D. Đâm bị thóc, chọc bị gạo. 

Câu 12: Hành vi nào dưới 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 phúc. 

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. 

Câu13: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tính tự lập? 

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

khác. 

B. Tự lo liệu cuộc sống của mình, không trông chờ vào 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 14: Theo em, câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới 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 nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan 



Câu15: Ý kiến nào sau đây là 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 bảo đúng đắn của cha mẹ 

C. Con phải tuyệt đối nghe theo cha mẹ 

D. Con có quyền không nghe theo cha mẹ 

Câu 16: 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 cần tôn trọng mọi ý kiến đúng đắn của con 

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

Câu1 7: Lựa chọn câu trả lời đúng dưới đây? 

A. Anh, chị không có nghĩa vụ nuôi dưỡng em khi cha mẹ không có khả năng nuôi  

dưỡng 

B. Các cháu không có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà. 

C. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con chưa thành niên 

D. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con đã trưởng thành 

Câu 18: Điền từ thích hợp vào ô trống để được câu đúng về quyền và nghĩa vụ của 

cha mẹ đối với con? 

“Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ …………………..con thành những công dân tốt, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con; không được phân biệt 

đối xử giữa các con, không được ngược đãi, xúc phạm con, ép buộc con làm những 

điều trái pháp luật, trái đạo đức.” 

A. Nuôi dạy      B. Nuôi dưỡng      C. Nuôi lớn        D. Nuôi chí 

Câu1 9: Điền từ vào chỗ trống 

 “…………………là cái nôi  nuôi dưỡng mỗi con người,là môi trường quan trọng 

hình thành và giáo dục nhân cách” là khái niệm của : 

A. Gia cảnh     B. Gia tộc      C. Gia đình      D. Gia quyến 

Câu 20: Điền từ vào chỗ trống để  được câu đúng về quyền và nghĩa vụ của con,  

cháu đối với cha mẹ, ông bà 

“ Con, cháu có …………………yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà; có quyền 

và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà ốm 

đau, già yếu” 

A. Trách nhiệm      B. Bổn phận        C. Nghĩa vụ          D. Nhiệm vụ 

 

 



Câu 21: Ý kiến nào đúng nhất trong các ý kiến sau đây? 

 A. Tệ nạn nào cũng gây hậu quả xấu cho xã hội 

B. Có tệ nạn chỉ ảnh hưởng xấu cho cá nhân, nhưng không gây hậu quả xấu cho xã 

hội 

C. Có tệ nạn chỉ gây hậu quả xấu cho xã hội, nhưng lại không gây ảnh hưởng xấu cho 

cá nhân 

D. Có tệ nạn gây ảnh hưởng xấu cho gia đình, nhưng không ảnh hưởng gì đến cá 

nhân 

Câu 22: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

A. Người nghiện ma túy và đánh bạc vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức 

B. Người vận chuyển ma túy không vi phạm pháp luật 

C. Hành vi mại dâm chỉ vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật 

D. Người mắc tệ nạn cờ bạc chỉ vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức 

Câu 23: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây: 

A.Tệ nạn ma túy và cờ bạc hiện nay là hiện tượng bình thường trong xã hội, 

không có gì phải đáng lo ngại 

B. Chỉ cần mình không nghiện ma túy là được, còn bạn bè, người thân trong gia 

đình có nghiện cũng không sao 

C. Cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc 

D. Thấy người khác tiêm chích ma túy thì nên lờ đi không nên báo với công an. 

Câu 2 4: Theo em, hành vi nào sau đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS? 
A. Bắt tay người đã bị nhiễm HIV 

B. Dùng chung bơm, kim tiêm 

C. Dùng chung cốc, bát đĩa 

D. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV 

Câu 25: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm 

HIV/AIDS 

B. Những người tiếp xúc với người có HIV cũng có thể bị nhiễm HIV 

C. Có thể điều trị được bệnh AIDS 

D. Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người nhiễm HIV/AIDS 

 


