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

a.Súng săn. 

b.Súng các loại. 

c.Thủy ngân. 

d.Cả ba đáp án trên. 

Câu 2 :  Theo em, việc làm nào sau đây không 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.Tự ý dùng thuốc nổ để cuốn pháo đốt. 

d.Tự chở thuốc pháo, thuốc nổ…trên xe ô tô. 

Câu 3: Là công dân học sinh em phải làm gì để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, 

nổ và các chất độc hại? 

          a.. Luôn phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 

          b. Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện.                                                                                                   

c. Tố cáo những hành vi vi phạm.                                                               

d. Cả ba đáp án trên. 

Câu 4: Em sẽ làm gì khi thấy bạn bè hoặc các em nhỏ chơi, nghịch các vật lạ, các 

chất nguy hiểm? 

a. Báo cho bố mẹ.                                             

b. Mặc kệ không phải việc của mình. 

c. Báo cho thầy cô.                                            

d. Báo cho bố mẹ, thầy cô và cơ quan chức năng. 

Câu 5: Em sẽ làm gì khi thấy có người định cưa đục, tháo chốt bom, mìn, đạn pháo 

để lấy thuốc nổ ? 

     a. Mặc kệ, lờ đi .                                  

     b. Nhắc nhở họ để họ không làm thế nữa. 

c. Hô hoán để mọi người biết.            

 d. Báo cho cơ quan chức năng. 

 . 

Câu 6: Em dự đoán điều gì có thể xảy ra nếu: Ai cũng có quyền sử dụng vũ khí? 

       a. Không có gì xảy ra. 

       b. Rất tốt vì có thể tự phòng vệ. 

       c. Không an toàn. 

       d. Xã hội sẽ trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát, ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội. 

Câu 7: Em dự đoán điều gì có thể xảy ra nếu: Chở thuốc pháo, thuốc nổ trên xe ô 

tô? 

       a. Không có vấn đề gì xảy ra.              c. Chết người. 



       b. Nổ xe.                                              d. Phát nổ gây thương vong về người và 

của. 

Câu 8: Em dự đoán điều gì có thể xảy ra nếu: Bán các loại thực phẩm có tẩm hóa 

chất?  

        a. Không gây hại.                                            

        b. Bảo quản tốt. 

        c. Lợi nhuận cao.                                            

     d. Ăn vào cơ thể gây độc hại. 

Câu 9: Em sẽ làm gì khi thấy nhà bên cạnh cháy? 

        a. Gọi 112.                                                

        b.Gọi 114. 

        c. Gọi 113.                                                

        d.Gọi 115. 

Câu 10: Quyền khiếu nạ,i tố cáo của công dân được quy định trong điều bao nhiêu 

của Hiến pháp năm 2013? 

        a. Điều 30.         

        b. Điều 31.                          

        c. Điều 32.                         

        d. Điều 33. 

Câu 11:Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được quy định trong điều bao 

nhiêu của Luật khiếu nại năm 2011? 

        a. Điều 1.                      b. Điều 2.                     c. Điều 3.            d. Điều 4. 

Câu 12: Trình tự khiếu nại được quy định trong điều bao nhiêu của Luật khiếu nại 

năm 2011? 

       a. Điều 5. 

       b. Điều 6. 

       c. Điều 7. 

       d. Điều 8. 

Câu 13: Hình thức khiếu nại được quy định trong điều bao nhiêu của Luật khiếu 

nại năm 2011? 

     a. Điều 6. 

     b. Điều 7. 

     c. Điều 8. 

     d. Điều 9.           

Câu 14: Quyền nào là quyền công dân chỉ có thể nắm giữ tài sản? 

     a. Quyền chiếm hữu.             

     c.Quyền định đoạt . 

     b. Quyền sử dụng.                   

     d. Cả ba quyền trên. 

Câu 15: Tài sản nhà nước gồm? 

    a. Đất đai, tài nguyên khoáng sản ,         

    b. Tài nguyên nước,nguồn lợi vùng biển,vùng trời, 

    c. Tài nguyên thiên nhiên khác và các tài nguyên do nhà nước đầu tư. 

    d. Cả ba ý trên.                                   



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.                                                   

     b. Người cầm đồ xe. 

     c. 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.             

     b. Phải bồi thường tương ứng với giá trị tài sản. 

     c. Không cần phải bồi thường.                        

     d. Bồi thường gấp đôi giá trị tài sản. 

Câu 20: Em biết người lấy cắp xe đạp của bạn cùng lớp? 

   a. Không quan tâm.                                                

   b. Nói với bạn.  

   c. Báo cho bố mẹ.                                                  

   d. Báo cho bố mẹ, thầy cô giải quyết. 

Câu 21: Khi phát hiện thấy một cơ sở sản xuất trái phép chất nổ em sẽ làm gì: 
a. Khiếu nại.                                            

    b. Lờ đi không biết.               

c. Tố cáo.                                                 

d. Cả ba ý trên. 

Câu 22 : Công dân thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo phải?  

     a. Trung thực.                                    

     b. Thận trọng. 

     c. Khách quan.                                  

    d. Cả ba ý trên. 

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

    a. Người trông xe.                                                

    b. Mọi công dân 

    c. Người mượn xe.                                                

    d. Cả ba người trên. 

Câu 24 : Người tố cáo có thể? 

    a. Gửi đơn.          

    b. Trực tiếp tố cáo .       

    c. Gọi điện.       

    d. Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm.         



 Câu 25 :  Người khiếu nại có thể gửi đơn? 

a. Trực tiếp.                                

b. Gọi điện.              

c. Gián tiếp .                               

d. Đến khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại. 

 

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

 

 


