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SỞ GD&ĐT BẮC GIANG 

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 

 

 

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TN THPT LẦN I 

 Năm học 2020 - 2021 

Bài thi: KHXH LỚP 12, Môn: Giáo dục công dân 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 Mã đề thi: 132 

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi 

nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

A. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. B. Tổ chức hoạt động khủng bố. 

C. Từ chối nhận bảo trợ xã hội. D. Nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung. 

Câu 82: Do mẹ đẻ nhiều lần xúi giục, anh M đã ép vợ là chị H phải đóng cửa quầy hàng phân phối 

thuốc tân dược để ở nhà chăm sóc gia đình dù chị không muốn. Anh M và mẹ đã vi phạm quyền 

bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây? 

A. Kỉ luật và công vụ. B. Sản xuất và kinh doanh. 

C. Hôn nhân và gia đình. D. Lao động và việc làm. 

Câu 83: Ông M lừa chị H bằng cách mượn của chị 50 triệu đồng nhưng đến ngày hẹn, ông M đã 

không chịu trả cho chị H số tiền trên. Chị H đã làm đơn kiện ông M ra toà. Vậy chị H đã sử dụng 

hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 84: Trong thời kì hôn nhân, ông A và bà B có mua một căn nhà. Khi li hôn, ông A tự ý bán 

căn nhà đó mà không hỏi ý kiến vợ. Việc làm đó của ông B đã vi phạm quan hệ 

A. hôn nhân. B. tài sản. C. nhân thân. D. sở hữu. 

Câu 85: Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các 

A. quy tắc quản lí xã hội. B. nguyên tắc quản lí hành chính. 

C. quy tắc kỉ luật lao động. D. quy tắc quản lí nhà nước. 

Câu 86: Không thuyết phục được chồng là anh A cho mình đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài nên 

chị B bỏ về nhà mẹ đẻ là bà P để sinh sống. Vì cần tiền cho con trai đi du học, bà P liên tục gây 

sức ép, buộc chị B phải bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chị và đưa cho bà 200 triệu 

đồng. Chị B và bà P cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây ? 

A. Huyết thống và dòng tộc. B. Chiếm hữu và định đoạt. 

C. Hôn nhân và gia đình. D. Tài chính và công vụ. 

Câu 87: Vì mẹ đẻ là bà B hỏi vay 50 triệu đồng để chữa bệnh, nên chị N đã bí mật bán số vàng tiết 

kiệm của hai vợ chồng chị đưa tiền cho mẹ. Phát hiện sự việc, anh K chồng chị N đã đề nghị vợ ly 

hôn. Vốn coi thường con rể và cho rằng con gái mình luôn đúng nên ông P bố chị N đến cơ quan 

anh K bịa đặt thông tin khiến uy tín của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai sau đây vi 

phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Chị N, anh K và ông P. B. Chị N, bà B và anh K. 

C. Chị N và ông P. D. Chị N và anh K. 

Câu 88: Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao 

động cá biệt để sản xuất ra từng loại hàng hóa phải phù hợp với 

A. tất cả các hình thức cạnh tranh. B. thời gian lao động xã hội cần thiết. 

C. năng lực điều chỉnh của nhà đầu tư. D. khả năng thu hút thông qua quảng cáo. 

Câu 89: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm 

địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi 

vào cuối tuần. Cô giáo H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào 

dưới đây? 

A. Tham vấn. B. Tài sản. C. Nhân thân. D. Đối lập. 

Câu 90: Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của 

A. Nhà nước và xã hội. B. Nhà nước và công dân. 
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C. tất cả các cơ quan nhà nước. D. tất cả mọi người trong xã hội. 

Câu 91: Các chị B, H, G cùng là người kinh doanh thiết bị y tế. Khi dịch bệnh Covid – 19 bùng 

phát, chị B bán dung dịch sát khuẩn không đạt chuẩn và còn tránh mặt khách hàng khi họ yêu cầu 

bồi thường. Chị G phát hiện chị H tích trữ một khối lượng lớn khẩu trang y tế nhằm bán với giá 

cao để trục lợi nên đã báo với bà M là lãnh đạo cơ quan chức năng. Sau khi bà M vô tình làm lộ 

thông tin và biết chị G là người tố cáo mình, chị H đã ném chất thải vào nhà chị G. Những ai sau 

đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự? 

A. Chị B và chị H. B. Chị B, chị H và chị G. 

C. Chị H và bà M. D. Chị B, chị H và bà M. 

Câu 92: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 

A. giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

B. giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình. 

C. giữa cha mẹ và con trên nguyên tắc không phân biệt đối xử. 

D. giữa anh chị em dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. 

Câu 93: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các 

A. quy tắc quản lý nhà nước. B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

C. quan hệ lao động. D. quan hệ công vụ nhà nước. 

Câu 94: Tài sản của vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kì hôn nhân được 

gọi là tài sản 

A. thừa kế của con. B. chung của vợ và chồng. 

C. bố mẹ cho con. D. riêng của vợ hoặc chồng. 

Câu 95: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra 

quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi các quyền nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức 

là 

A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. áp dụng pháp luật. D. tuân thủ pháp luật. 

Câu 96: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông A được 

hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Hình sự và kỉ luật. B. Hình sự và dân sự. 

C. Kỉ luật và dân sự. D. Dân sự và hành chính. 

Câu 97: Do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên anh T và M hẹn gặp anh P và H để hòa giải. Biết 

chuyện này, anh trai của T đã rủ N chặn đường gây gổ với anh H và P. Do bị anh N dùng gậy đánh 

dập xương sườn nên P đã dùng dao đâm N bị thương nặng. Những ai dưới đây không phải chịu 

trách nhiệm hình sự? 

A. Anh trai T, N và anh P. B. Anh trai T, N và anh H. 

C. Anh trai T, anh T, M và anh H. D. Anh T, N và anh P. 

Câu 98: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm 

những gì pháp luật 

A. quy định làm. B. khuyến khích làm. C. bắt buộc làm. D. cho phép làm. 

Câu 99: Anh Q làm kế toán của công ty X, lợi dụng chức vụ anh Q đã tham ô của công ty 100 

triệu đồng, gần đây anh liên tục nghỉ làm không có lí do. Hành vi của anh Q thuộc loại vi phạm 

pháp luật nào dưới đây? 

A. Hành chính và hình sự. B. Kỉ luật và dân sự. 

C. Hình sự và kỷ luật. D. Hành chính và dân sự. 

Câu 100: Công ty TNHH X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị Y sau khi chị 

sinh con. Chị Y đã gửi đơn khiếu nại và giám đốc đã tiếp nhận đơn và giải quyết theo luật định. 

Chị X và giám đốc đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật. 
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Câu 101: Khi xử lí những hộ dân xây nhà trái phép, cán bộ thanh tra xây dựng X và bà A đã lớn 

tiếng cãi vã, xô xát nhau. Việc cả hai người cùng bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự ở 

nơi công cộng đã thể hiện nội dung bình đẳng nào dưới đây? 

A. Trách nhiệm pháp lí. B. Nghĩa vụ đạo đức. 

C. Tuân thủ quy chế. D. Quyền của công dân. 

Câu 102: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện 

hành vi nào sau đây ? 

A. Lấn chiếm công trình giao thông. B. Xây dựng nhà ở khi chưa được cấp phép. 

C. Từ chối nhận tài sản thừa kế. D. Tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả. 

Câu 103: Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm 

hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là 

A. xâm phạm pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. 

C. trái pháp luật. D. vi phạm pháp luật. 

Câu 104: Các  quy   phạm   pháp   luật   do   nhà   nước   ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp 

cầm quyền mà nhà nước là đại diện thể hiện bản chất nào sau đây của pháp luật? 

A. Bản chất xã hội. B. Bản chất kinh tế. C. Bản chất giai cấp. D. Bản chất chính trị. 

Câu 105: Dựa vào đặc trưng cơ bản nào của pháp luật để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã 

hội khác? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 

Câu 106: Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hiến pháp năm 

A. 2016. B. 1992. C. 2013. D. 1980. 

Câu 107: Để trục lợi trong mùa dịch, vợ chồng chị B đã tổ chức sản xuất dung dịch sát khuẩn giả 

và cung cấp rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước gây thiệt hại rất lớn cho người tiêu dùng. 

Vợ chồng chị B phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

A. Hình sự và dân sự. B. Kỉ luật và hình sự. 

C. Hành chính và kỉ luật. D. Dân sự và kỉ luật. 

Câu 108: Điểm khác biệt cơ bản  giữa pháp luật với đạo đức xã hội là 

A. tính chuẩn mực. B. tính quyền lực bắt buộc chung. 

C. tính cục bộ địa phương. D. tính tự nguyện. 

Câu 109: Anh T kí hợp đồng thuê nhà của ông D để ở với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, 

phát hiện ông D sử dụng pháo nổ trái phép, anh T đã làm đơn tố cáo ông D khiến ông bị cơ quan 

chức năng lập biên bản xử phạt. Biết anh T là người tố cáo mình, ông D đơn phương chấm dứt hợp 

đồng, trả lại tiền thuê nhà cho anh T và đuổi anh ra khỏi nhà mà không thông báo trước cho anh T. 

Ông D đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Hành chính và dân sự. B. Hình sự và hành chính. 

C. Hành chính và kỉ luật. D. Dân sự và hình sự. 

Câu 110: Anh B là một chủ cơ sở sản xuất đã làm hồ sơ để thành lập công ty để lôi kéo chị D góp 

vốn với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị. Sau khi nhận được 1 tỉ đồng góp vốn của chị D, anh 

B bí mật đem theo toàn bộ số tiền đó bỏ trốn nên chị D đã tố cáo toàn bộ sự việc này với cơ quan 

chức năng. Anh B phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

A. Dân sự và hành chính. B. Hình sự và hành chính. 

C. Hành chính và kỉ luật. D. Hình sự và dân sự. 

Câu 111: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất 

định tương ứng với giá cả và 

A. điều kiện khách quan. B. thị hiếu đám đông. 

C. thu nhập xác định. D. trào lưu xã hội. 

Câu 112: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường 

thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm 

pháp lí nào sau đây? 
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A. Hình sự và dân sự. B. Kỉ luật và dân sự. 

C. Hành chính và hình sự. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 113: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà 

pháp luật 

A. cho phép làm. B. khuyến khích làm. C. bắt buộc phải làm. D. quy định phải làm. 

Câu 114: Bác sĩ H được thừa kế riêng một mảnh đất kế bên ngôi nhà gia đình chị đang ở. Khi em 

trai kết hôn, bác sĩ H tặng lại vợ chồng người em mảnh đất đó dù chồng chị không tán thành. Bác 

sĩ H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây? 

A. Tài sản. B. Giám hộ. C. Kinh doanh. D. Nhân thân. 

Câu 115: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa anh chị em? 

A. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ. 

B. Anh trai phải chịu trách nhiệm chính trong gia đình. 

C. Phân biệt đối xử giữa các anh chị em trong gia đình. 

D. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ. 

Câu 116: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá 

trình sản xuất gọi là 

A. sản xuất của cải vật chất. B. sức lao động. 

C. đối tượng lao động. D. lao động. 

Câu 117: Do bố mẹ mất sớm, bản thân lại hay phải đi công tác xa nên anh M gửi em trai là anh N 

đang học đại học cho ông H và bà K là ông bà nội của mình nuôi dưỡng. Mặc dù được vợ chồng 

bà K quản lí chặt chẽ nhưng anh N vẫn thường xuyên trốn học đi chơi điện tử. Một lần, do cố tình 

chống đối ông bà nội nên N bị ông H tuyên bố cắt đứt quan hệ và đuổi ra khỏi nhà mặc cho bà K 

ra sức can ngăn. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia 

đình? 

A. Anh M, anh N và bà K. B. Ông H, anh M và anh N. 

C. Ông H và anh M. D. Ông H và anh N. 

Câu 118: Sau khi kết hôn, anh A buộc vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Vậy anh A đã 

vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ 

A. nhân thân. B. việc làm. C. tình cảm. D. tài sản riêng. 

Câu 119: Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

A. áp dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 

Câu 120: Những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội sẽ bị Nhà nước 

A. xử lí thật nặng. B. xử lí nghiêm minh. 

C. xử phạt nghiêm minh. D. xử phạt thật nặng. 

 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

        Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh..................................................................Số báo danh........................................ 
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ĐỀ THI THỬ KỲ THI TN THPT LẦN I 

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 

 Năm học 2020 - 2021 

Bài thi: KHXH LỚP 12, Môn: Giáo dục công dân 

Mã đề 132 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

81 D 91 A 101 A 111 C 

82 C 92 B 102 D 112 A 

83 B 93 B 103 D 113 D 

84 B 94 D 104 C 114 A 

85 D 95 C 105 A 115 D 

86 C 96 A 106 C 116 B 

87 C 97 C 107 A 117 D 

88 B 98 D 108 B 118 A 

89 B 99 C 109 A 119 B 

90 A 100 C 110 D 120 B 
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