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(Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 từ 13/4 đến 18/4) 

 

Câu 1 :  Theo em, chất và loại nào sau đây không gây nguy hiểm cho con người? 

A. Bom, mìn, đạn, pháo. 

B. Lương thực, thực phẩm. 

C. Thuốc nổ. 

D. Xăng dầu. 

Câu 2 :  Theo em, việc làm nào sau đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? 

A. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ. 

B. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm. 

C. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn. 

D. Báo cháy khi có hỏa hoạn. 

Câu 3: Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn đó, Nhà nước đã ban hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy, Bộ luật Hình sự và một số văn bản quy phạm pháp luật 

khác, trong đó: 

          A. Cấm tang trữ, vận chuyển, buôn bán các chất độc hại 

          B.  Cấm sử dụng các chất phóng xạ và chất độc hại.                                                                                                   

C. Cấm sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ.                                                              

D. Cấm tang trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các 

chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại. 

Câu 4: Nhặt được tiền chúng ta phải: 

A. Trả lại cho người đánh mất.                                             C. Lấy một phần. 

B. Giữ làm của riêng.                                                            D. Làm từ thiện . 

Câu 5: Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện tính tự lập? 

A. Nhặt được của rơi trả lại người mất.                            C. Thương yêu cha mẹ. 

B. Tự nấu cơm, rửa bát khi bố mẹ vắng nhà.                    D. Tìm ra cách học 

mới. 

Câu 6: Khi một bạn rủ em chơi tú-lơ-khơ ăn tiền thì em sẽ làm gì? 

       a. Em sẽ đồng ý chơi ngay, vì bản thân cũng rất thích trò chơi này. 

       b. Em đồng ý và rủ thêm bạn cùng chơi cho vui. 

       c. Em chơi vì đang có nhiều tiền mừng tuổi. 

       d. Em không chơi, và khuyên các bạn không nên chơi vì đây là hình thức cờ bạc. 

Câu 7: Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chủ quan khiến con 

người sa vào tệ nạn xã hội? 

       a. Do tò mò.                                                                 c. Do bị bạn xấu rủ rê, lôi 

kéo. 

       b. Do thiếu hiểu biết.                                                   d. Do ham thích cảm giác lạ. 

Câu 8: HIV không lây truyền qua con đường nào?  



        a. Muỗi đốt.                                                                c. Dùng chung bơm, kim 

tiêm. 

        b. Truyền máu.                                                           d. Truyền từ mẹ sang con. 

Câu 9: AIDS là giai đoạn mấy của sự nhiễm HIV? 

        a. Giai đoạn cuối.                                               c.Giai đoạn giữa. 

        b. Giai đoạn đầu.                                                d. Cả ba giai đoạn. 

Câu 10: Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) ban hành năm bao nhiêu? 

        a. 2006.                           b. 2007.                          c. 2008.                         d. 2009. 

Câu 11: Tội cố ý truyền HIV cho người khác quy định tại điều bao nhiêu của Bộ 

luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)? 

        a. Điều 121.                      b. Điều 120.                     c. Điều 118.            d. Điều 

119. 

Câu 12: Bạn An cho rằng những người trông khỏe mạnh thì không thể bị nhiễm 

HIV/ADIS được. 

Em sẽ nói gì với An trong trường hợp trên? 

       a. Em không nói gì với bạn, dù biết ý kiến của bạn không đúng. 

       b. Em sẽ nói với bạn là những người nhìn khỏe mạnh cũng có thể bị nhiễm 

HIV/AIDS, người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn đầu không có biểu hiện gì ra bên 

ngoài, thậm chí họ cần làm xét nghiệm mới chắc chắn mình bị nhiễm HIV/AIDS hay 

không. 

       c. Em sẽ nói với bạn rằng em đồng tình với bạn vì người nhiễm HIV/AIDS là đã 

nhiễm bệnh thế kỉ, vậy nên người đó không thể khỏe mạnh được. 

      d. Em khuyên bạn nên tìm hiểu lại về vấn đề này. 

Câu 13: HIV/AIDS lây truyền qua các con đường nào? 

     a. Đường máu, truyền từ mẹ sang con.                                     c. Đường máu, 

đường tình dục. 

     b. Đường máu, truyền từ mẹ sang con, đường tình dục.           d. Đường máu. 

Câu 14: Quyền sở hữu tài sản gồm quyền nào sau đây? 

     a. Quyền chiếm hữu.             c.Quyền định đoạt . 

     b. Quyền sử dụng.                  d. Cả ba quyền trên. 

Câu 15: Khi nhặt được của rơi chúng ta phải làm gì? 

a. Trả lại cho người mất.                                  b. Giữ làm của riêng cho mình.                                  

c. Vứt lại đồ không cần thiết chỉ lấy tiền.        d. Rủ bạn hùng hưởng lợi từ đồ nhặt 

được. 

Câu 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác được 

quy định trong điều bao nhiêu của Bộ luật Dân sự năm 2005? 

     a. Điều 169.                      b. Điều 170.                     c. Điều 171.              d. Điều 

172. 

Câu 17: Quyền nào là quyền quyết định đối với tài sản? 

     a. Quyền chiếm hữu . 

     b. Quyền định đoạt . . 

     c. Quyền sử dụng. 

     d. Cả ba quyền trên. 



Câu 18: Ai là người có quyền sử dụng xe để đi? 

     a. Mọi công dân.                                                  c. Người cầm đồ xe. 

     b. Người trông xe.                                                d. Người mượn xe và người chủ 

xe. 

Câu 19:Khi mượn đồ của người khác mà hỏng hóc phải? 

     a. Bồi thường một nửa giá trị tài sản.             c. Phải bồi thường tương ứng với giá 

trị tài sản. 

     b Không cần phải bồi thường.                        d. Bồi thường gấp đôi giá trị tài sản. 

Câu 20: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ  tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng 

được quy định trong  Hiến pháp năm bao nhiêu? 

   a. Hiến pháp 2010.                                                 c.Hiến pháp 2011.  

   b. Hiến pháp 2012.                                                 d. Hiến pháp 2013. 

Câu 21:Theo em, nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản…. thể hiện phẩm chất đạo 

đức nào trong các phẩm chất sau: 
a. Trung thực.                                            c. Liêm khiết.               

b. Thật thà.                                                d. Tự trọng. 

Câu 22 : Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà 

nước được quy định trong điều bao nhiêu của Bộ luật Hình sự năm 1999 ?  

     a. Điều 144.                                   c. Điều 146. 

     b. Điều 145.                                   d.Điều 147. 

Câu 23 : Ai là người không có quyền định đoạt chiếc xe? 

    a. Người trông xe.                                                c. Mọi công dân 

    b. Người mượn xe.                                               d. Cả ba người trên. 

Câu 24 : Người trông xe không có quyền gì? 

    a. Trông xe.         b. Bán, tặng, cho .      c.Bảo quản xe.      d. Bảo quản xe, bồi 

thường khi đánh mất.         

 Câu 25 :  Lợi ích công cộng là.? 

a. là lợi ích dành cho xã hội.                               b. lợi ích dành cho mọi người.              

c. là lợi ích dành cho mọi người và xã hội .        d. là lợi ích dành cho các nhân. 

 

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

 

 

 


