
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 – Môn GDCD – Đề số 7 

 

Học Tốt tổng hợp và chia sẻ Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD  số 7 được các thầy cô 

bộ môn GDCD xây dựng sát với kiến thức đã học, tương tự với cấu trúc đề của các năm trước. 

Các em học sinh cùng tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD của Học tốt nhé. 

Đề thi thử 

Câu 1. Pháp luật là: 

A. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng 

quyền lực nhà nước. 

B. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện . 

C. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. 

D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

Câu 2. Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bị xử lí vi phạm 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

B. Tính chặt chẽ về mặt hình thức. 

C. Tính hiện đại của pháp luật. 

D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 3. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

A. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

B. các quy tắc quản lý nhà nước. 

C. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 

D. các quy tắc kỉ luật lao động 

Câu 4. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc 

sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Đó là 

A.thực hiện pháp luật. 

B. phổ biến pháp luật. 

C.tổ chức pháp luật. 

D. tôn trọng pháp luật. 

Câu 5. Căn cứ vào đâu để xác định tội phạm ? 

A. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội. 

B. Thái độ và tinh thần của hành vi vi phạm. 

 C. Trạng thái và thái độ của chủ thể. 

D. Nhận thức và sức khỏe của đối tượng. 

Câu 6. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật cũng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật là 

thể hiện công dân bình đẳng 

A. về trách nhiệm pháp lý. 

B. về quyền và nghĩa vụ. 

C. trước tòa án. 

D. trước Nhà nước và xã hội. 
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Câu 7. Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là 

thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân? 

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

B. Bình đẳng về thành phần xã hội. 

C. Bình đẳng tôn giáo. 

D. Bình đẳng dân tộc. 

Câu 8.  Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào 

A. khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. 

B. nhu cầu, thu nhập và quan hệ của mỗi người. 

C. nhu cầu, sở thích, cách sống của mỗi người. 

D. quy định và cách xử lý của cơ quan nhà nước. 

Câu 9. Việc kí kết hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc  

A.tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

B.tự giác, trách nhiệm , tận tâm. 

C.dân chủ, công bằng, tiến bộ. 

D.tích cực, chủ động, tự quyết. 

Câu 10. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây trong kinh doanh? 

A. Nộp thuế và bảo vệ môi trường. 

B.Tự chủ kinh doanh.                         

C. Chủ động tìm kiếm thị trường. 

D. Khai thác thị trường. 

Câu 11. Hành vi nào dưới đây không thể hiện quan hệ bình đẳng giữa vợ và chồng theo quy định 

của pháp luật? 

A. Mỗi lần uống rượu say, anh A thường đánh đập vợ. 

B. Anh B luôn tạo điều kiện cho vợ đi học để nâng cao trình độ. 

C. Khi con ốm, vợ chồng anh C thay nhau nghỉ làm để chăm sóc con. 

D. Vợ chồng anh D bàn bạc, thống nhất về thời gian sinh con thứ 2. 

Câu 12. Việc mua, bán đổi cho liên quan đến tài sản chung , có giá trị lớn phải được bàn bạc, 

thỏa thuận giữa vợ và chồng là nội dung bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây giữa vợ và 

chồng? 

A. Quan hệ tài sản. 

B. Quan hệ mua bán. 

C. Quan hệ thỏa thuận. 

D. Quan hệ hợp đồng. 

Câu 13. Nội dung nào thể hiện bình đẳng giữa cha mẹ và con? 

A. Cha mẹ tôn trọng ý kiến của con.              

 B. Cha mẹ buộc con làm những việc trái với đạo đức.    

C. Cha mẹ buộc con lao động phục vụ mình.        

 D. Cha mẹ quyết định mọi việc thay cho con.                
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Câu 14. Khẳng định nào là đúng trong bình đẳng giữa cha mẹ và con? 

A. Cha mẹ giúp con xây dựng ý thức học tập theo tính tự giác. 

B. Cha mẹ cần quyết định nghề nghiệp trong tương lai của con. 

C. Cha mẹ nên đầu tư nhiều hơn cho con trai trong học tập. 

D. Cha mẹ phải cho con theo tôn giáo của mình. 

Câu 15. Để mở rộng kinh doanh, anh Trung đã bán mảnh đất được cha mẹ cho hai vợ chồng mà 

không bàn bạc với vợ . Anh Trung đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về quyền và 

nghĩa vụ trong  

A. định đoạt tài sản chung. 

B. chiếm hữu tài sản chung.                    

C. mua bán tài sản chung. 

D. sử dụng tài sản chung.                          

Câu 16. Trên cơ sở qui định của pháp luật về kinh doanh , ông P đã đăng kí mở cửa hàng bán đồ 

nội thất gia đình và được chấp thuận . Việc làm của ông P thể hiện pháp luật là phương tiện  

A. để công dân thực hiện quyền của mình. 

B. để công dân sản xuất kinh doanh. 

C. để công dân có quyền tự do hành nghề. 

D. để công dân tự do lựa chọn nghành nghề kinh doanh.. 

Câu 17. Pháp luật qui định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào 

A. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.       

B. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp. 

C. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.                

D. chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp 

Câu 18. Mục đích của việc tạo ra một môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng trên cơ sở pháp 

luật là 

A. Thúc đẩy kinh doanh phát triển.                         

B. Xây dựng nền kinh tế ổn định.           

C. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp. 

D. Tạo tiền đề cho thực hiện quyền cá nhân, tổ chức. 

Câu 19. Việc đảm bảo tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà 

nước là thể hiện  

A. quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

B. quyền bình đẳng giữa các công dân. 

C. quyền bình đẳng giữa các vùng miền. 

D. quyền bình đẳng trong công việc chung của Nhà nước. 

Câu 20. Chị N và anh M muốn kết hôn với nhau, nhưng bố chị N là anh K không đồng ý và đã 

cản trở hai người vì chị N theo đạo Thiên Chúa, còn anh M lại theo đạo Phật. Hành vi của ông K 

là biểu hiện 

A. sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. 

B. sự lạm dụng quyền hạn. 
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C. sự không thiện chí với tôn giáo khác. 

D. sự thiếu văn hóa.  

Câu 21. Việc H’Hen Niê - một cô gái người dân tộc Ê đê đăng quang hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 

năm 2018, đã có một bộ phận giới trẻ tỏ ra bất mãn và công kích vì H’Hen Niê là người  dân tộc 

thiểu số. Điều này thể hiện 

A. sự phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số. 

B. sự bình đẳng trong thị hiếu và hưởng thụ văn hóa 

C. quyền tự do ngôn luận của công dân 

D. quyền dân chủ của công dân. 

Câu 22.  Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ? 

A. Tự ý vào chỗ ở của hàng xóm để tìm đồ vật bị mất. 

B. Khám nhà khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. 

C. Cưỡng chế giải tỏa nhà xây dựng trái phép. 

D. Vào nhà hàng xóm để giúp chữa cháy. 

Câu 23. C và D cãi nhau, C dùng lời lẽ xúc phạm D trước các bạn trong lớp. Hành vi của C đã 

xâm phạm 

A. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

B. quyền được pháp luật bảo vệ về uy tín cá nhân. 

C. quyền bất khả xâm phạm về bí mật đời tư. 

D. quyền được pháp luật bảo vệ về thanh danh. 

Câu 24. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ 

môi trường ? 

A. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên 

B. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm 

C. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt 

D. Dùng điện để đánh bắt thủy sản 

Câu 25. Vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước…do pháp luật 

lao động, pháp luật hành chính bảo vệ. Là vi phạm     

A. kỉ luật. 

B. dân sự. 

C. hành chính. 

D. hình sự 

Câu 26. Anh K diều khiển xe máy trên đường chạy quá tốc độ quy định và vượt đèn đỏ. Trong 

trường hợp này anh K đã 

A. không tuân thủ pháp luật. 

B. không sử dụng pháp luật.             

C. không  thi hành pháp luật 

D. không  áp dụng  pháp luật.              
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Câu 27. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện: 

A. Trong lĩnh vực văn hóa. 

B. Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế. 

C. Chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ mội trường. 

D. Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Câu 28. Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả, 

mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng: 

A. Năng động.         

B. Sáng tạo    .     

C. Bền vững.         

D. Liên tục. 

Câu 29.  Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh 

trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: 

A. Tỉ giá ngoại tệ. 

B. Thuế.     

C. Lãi suất ngân hàng. 

D. Tín dụng. 

Câu 30. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm 

giành     

A. lợi nhuận. 

B. lợi ích. 

C. giá trị. 

D. sản phẩm.                              

Câu 31. Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì? 

A. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi. 

B. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại tài nguyên đang diễn ra. 

C. Sử dụng tiết kiệm  tài nguyên. 

D. Hạn chế việc sử dụng tài nguyên để cho sự phát triển bền vững 

Câu 32. K (13 tuổi) và M (18 tuổi) bị công an bắt khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ 

việc được đưa ra xét xử và Tòa án quyết định: M phải chịu trách nhiệm pháp lý, còn K thì không. 

Theo em, quyết định của Tòa án có thể hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý không? 

Vì sao? 

A. Có, vì K chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý. 

B. Không, vì K cũng vận chuyển ma túy như M. 

C. Không, vì K phạm tội rất nghiêm trọng. 

D. Có, vì K không có lỗi cố ý. 

Câu 33. Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích 

A. chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí. 

B. giữ gìn, không sử dụng nguồn tài nguyên đất nước. 
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C. ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyên. 

D. cấm các hoạt động khai thác tài nguyên. 

Câu 34. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là 

A. các tôn giáo chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, bình đẳng trước pháp 

luật và được pháp luật bảo vệ. 

B. các tôn giáo được quyền tự do hoạt động, tự do truyền đạo và các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng 

được pháp luật bảo hộ. 

C. các tôn giáo được tự do truyền bá giáo lý, giáo luật và xây dựng cơ sở thờ tự khi các giáo dân 

có nguyện vọng. 

D. các tôn giáo có số giáo dân và cơ sở thờ tự bằng nhau. 

Câu 35. Ý kiến nào sau đây sai về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế ? 

A. Chỉ có các dân tộc thiểu số mới có quyền tự do đầu tư, kinh doanh ở địa bàn miền núi. 

B. Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. 

C. Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có có nghĩa vụ đóng thuế kinh doanh theo quy 

định của pháp luật. 

D. Công dân các dân tộc thiểu số được nhà nước ưu tiên bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp và quyền 

thừa kế. 

Câu 36. Anh H (14 tuổi) là học sinh, vì nghiện game nhưng không có tiền để chơi. Khi phát hiện 

ông K vừa mới lĩnh lương về, anh H liền vào nhà ông K dùng dao khống chế ông K để lấy tiền, 

nhưng không thành công, anh H đã dùng dao đâm ông K nhiều nhác rồi bỏ chạy. Rất may ông K 

được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy theo 

em, anh H phải chịu trách nhiệm nào sau đây về hành vi vi phạm pháp luật của mình? 

A.Trách nhiệm hình sự, vì hành vi của anh H là rất nghiêm trọng do cố ý.  

B. Trách nhiệm dân sự, vì anh H chưa làm chết người và chưa đủ 16 tuổi. 

C. Trách nhiệm hành chính, vì anh H chưa làm chết người và chưa đủ 18 tuổi. 

D. Trách nhiệm hành chính và bồi thường cho ông K , vì anh H chưa đủ 16 tuổi. 

Câu 37. Ông S cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông tỉnh H, khi điều khiển ô tô cá 

nhân(ngoài giờ hành chính) đã tông vào bà N đang điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều khiến bà 

N tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây ra tai nạn, ông S đã đến cơ quan Công an tự thú. Trong 

trường hợp này, ông S sẽ bị xử lý như thế nào? 

A. Ông S bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

B. Vì là cán bộ thanh tra giao thông nên ông S bị xử phạt ở mức thấp nhất. 

C. Ông S bị xử lý ở mức nặng nhất để làm gương. 

D. Không bị xử phạt do ông S là cán bộ thanh tra giao thông. 

Câu 38. Khai thác gỗ trái phép làm cho rừng bị tàn phá, gây hiện tượng lũ lụt, hạn hán ảnh 

hưởng đến môi trường và sản xuất của con người là nói đến mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh 

tranh? 

A. Chạy theo lợi nhuận, vi phạm quy luật tự nhiên. 

B. Giành giật khách hàng để thu lợi nhuận. 
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C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. 

D. Bất chấp những thủ đoạn phi pháp, bất lương để thu lợi nhuận. 

Câu 39. Trường hợp nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền hoặc nghĩa vụ của công dân? 

A. H (20 tuổi) và V (24 tuổi) yêu nhau và muốn kết hôn với nhau nhưng gia đình H quyết liệt 

phản đối, ngăn cản không cho H kết hôn với V vì chê nhà V nghèo. 

B. Nam 17 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, nữ không phải thực hiện nghĩa vụ này. 

C. T và K làm cùng công ty và có thu nhập bằng nhau. T có mẹ già và một con nhỏ, còn K sống 

độc thân. K phải nộp thuế thu nhập cá nhân còn T thì không. 

D. Bộ luật Lao động năm 2012 nước ta quy định tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 

và lao động nam là đủ 60 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của nữ giới luôn cao hơn nam giới. 

Câu 40. Bản thân em phải làm gì để không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật? 

A. Làm những việc theo ý muốn chủ quan của mình. 

B. Làm những việc theo nghĩa vụ. 

C. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

D. Làm việc theo nhu cầu của mọi người 

…………………………………………………HẾT………………………………………………

... 

Với nội dung chi tiết và đáp án Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD số 7 ở trên, chắc 

hẳn các em đã có thêm những kiến thức, kĩ năng làm đề mới cho môn học này. Ngoài giáo dục 

công dân, Học Tốt còn có đề thi thử THPT quốc gia 2020 các môn học khác giúp các em học 

sinh lớp 12 ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt mỗi ngày.   

https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt

