
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD – Doctailieu.com sưu tầm 

SỞ GDĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN 

TÔNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

  

Đề thi có 06 trang 

Họ tên: ............................................................... Số báo danh: ................... 

Câu 81 :Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản 

xuất được gọi là 

     A. lao động           B. khả năng lao động        C. sức lao động          D. lực lượng lao động  

Câu 82: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây? 

   A. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất. 

   B. Thời gian lao động cá nhân của người sản xuất. 

   C. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. 

   D. Thời gian lao động tối thiểu để sản xuất ra hàng hóa.  

Câu 83 : Khẳng định nào dưới đây không thể hiện bản chất xã hội của pháp luật? 

A. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. 

B. Pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp cầm quyền. 

C. Pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện. 

D. Pháp luật đảm bảo sự phát triển của xã hội. 

Câu 84 : Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền có thể ra quyết định làm phát sinh, 

chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của công dân là hình thức thực 

hiện pháp luật nào sau đây? 

A. Tuân thủ pháp luật. B. Thi hành pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 85: Hành vi không đội  mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường của người điều 

khiển, ngồi trên xe moto là vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ? 

A. Thi hành pháp luật B. Sử dụng pháp luật 

C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật 

Câu 86 : Bạn M là học sinh lớp 12 đủ 18 tuổi. Bạn rất vui khoe với bạn mình vì được đi bỏ phiếu 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong đợt bầu cử vừa qua, trường hợp này Bạn M đã 

A. sử dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.  

C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 87:  Mọi công dân Việt Nam đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền,thực hiện 

nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. Quy định này thể hiện điều gì ? 

A. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 

C.Công dân bình đẳng về các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

D. Công dân bình đẳng trước pháp luật. 

Câu 88: Việc kí kết hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây? 

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 89: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các 

quyền 
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A. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. B. sở hữu, sử dụng, định đoạt. 

C. sử dụng hay cho người khác thuê. D. sử dụng, cho, bán, tặng. 

Câu 90. Hai vợ chồng anh A cùng làm trong cơ quan của Nhà nước. Mỗi lần con ốm, anh A luôn 

bắt vợ phải nghỉ làm. Hành vi của anh A vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng giữu 

vợ và chồng? 

A. Nuôi con theo quy định của pháp luật. 

B. Thực hiện các chức năng của gia đình. 

C. Nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. 

D. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. 

Câu 91:Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định 

đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 

A. kinh tế.             B. văn hóa. C. chính trị.  D. xã hội. 

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi 

đủ căn cứ khẳng định ở đó có 

A. hoạt động tôn giáo. B. tranh chấp tài sản. 

C. người lạ tạm trú. D. tội phạm lẩn trốn. 

Câu 93: Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt 

người trong trường hợp nào? 

A. Trường hợp vi phạm hành chính. B. Trường hợp khẩn cấp.  

C. Trường hợp nghi vấn phạm tội. D. Trường hợp chưa phạm tội.  

Câu 94: Công dân có hành vi bịa đặt điều xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền 

được pháp luật bảo hộ về 

A. danh dự, nhân phẩm. B. quy trình bảo trợ. 

C. sở hữu tài sản. D. hình thức tín ngưỡng. 

Câu 95: Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người 

khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử ? 

A. Phổ thông. B. Bình đẳng. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 96: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là quyền dân chủ quan trọng trong đời sống của 

công dân, thể hiện mối quan hệ giữa 

A. quyền lợi và nghĩa vụ. B. tội phạm và Nhà nước. 

C. công dân và xã hội. D. Nhà nước và công dân. 

Câu 97:Việc Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực 

hiện dân chủ trong phạm vi 

A. cơ sở. B. địa phương. C. vùng miền. D. cả nước. 

Câu 98 : Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác 

nhau là biểu hiện của quyền  

  A. học không hạn chế.                                      B. học bất cứ ngành, nghề nào. 

  C. học thường xuyên, học suốt đời.                  D. bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 99: Quyền được tự do nghiên cứu, tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng 

kiến, cải tiến kĩ thuật là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ? 

    A. Quyền học tập.                            B. Quyền sáng tạo. 

    C. Quyền được phát triển.                D. Quyền được khuyến khích. 

Câu 100: Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí 

kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản  của pháp luật về 

A. bảo lưu nguồn vốn. B. phát triển kinh tế. 
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C. điều phối nhân lực. D. cứu trợ xã hội. 

Câu 101 :Chị M trồng rau bán lấy tiền mua xe đạp cho con.Trong trường hợp này, tiền thực hiện 

chức năng nào sau đây? 

     A. Thước đo giá trị.                                 B. Phương tiện cất trữ.            

     C. Phương tiện lưu thông.                       D. Phương tiện thanh toán.   

Câu 102: Hành vi nào dưới đây biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh ? 

   A. Đẩy mạnh khuyến mại để thu hút khách hàng. 

   B. Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. 

   C. Tích trữ sản phẩm, nâng cao giá thành. 

   D. Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.  

Câu 103: Hành vi nào dưới đây thể hiện hình thức thi hành pháp luật? 

A. Anh Q bán chiếc xe máy mà anh là chủ sở hữu. 

B. Sau khi mượn sách của bạn, M đã bảo vệ nó rất cẩn thận. 

C. Bạn V mượn sách của bạn Y nhưng không giữ gìn, bảo quản. 

D. Anh K lấy trộm tiền của chị X khi chị không cảnh giác 

Câu 104: 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. Từ chối nhận bảo trợ xã hội. B. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. 

C. Thả gia súc trên đường giao thông. D. Tổ chức hoạt động khủng bố.  

Câu 105: Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực giáo dục không thể hiện ở việc các dân tộc đều 

được  

A. tham gia học bán trú. B. dự ngày hội đoàn kết. 

C. đăng ký học cử tuyển . D. nhận hỗ trợ học tập 

Câu 106:Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính phải 

A. kiểm soát nội dung thư tín. B. tiêu hủy thư thất lạc. 

C. chuyển thư đến đúng người nhận. D. niêm yết tài liệu mật 

Câu 107:Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân chỉ được tiến hành khi 

A. bất đồng quan điểm. B. nảy sinh mâu thuẫn. 

C. pháp luật cho phép. D. nội bộ lục đục. 

Câu 108:Tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi 

A. công khai phiếu bầu để mọi người biết. B. tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. 

C. độc lập lựa chọn ứng cử viên. D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử. 

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường 

hợp nào sau đây? 

A. Phát hiện nơi tội phạm lẩn trốn B. Phát hiện hành vi trốn cách ly y tế. 

C. Bắt gặp đối tượng khủng bố  D. Không được áp dụng biện pháp phòng dịch 

Câu 110: Theo quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đạt giải trong các kì thi học 

sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là biểu hiện quyền 

nào dưới đây?  

  A. Quyền được khuyến khích.                               B. Quyền sáng tạo. 

  C. Quyền được phát triển.                                      D. Quyền tự quyết. 

Câu 111: Anh K đang tham gia giao thông gặp người bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng 

anh K không dừng lại để giúp đỡ dẫn đến người đó chết. Trong trường hợp này anh K 

A. vi phạm pháp luật. B. bị xã hội lên án. 

C. bị lương tâm cắn rứt. D. vi phạm đạo đức và pháp luật. 
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Câu 112: Cơ sở sản xuất của bà K được ủy ban nhân dân huyện X tặng bằng khen do có nhiều 

đóng góp, hỗ trợ về vật chất và tình thần cho công tác phòng chống dịch của địa phương và làm tốt 

công tác nộp thuế theo quy định của pháp luật. Bà K đã thực hiện pháp luật theo những hình thức 

nào sau đây? 

A. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật và sử dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 

Câu 113: Xã Q là một xã miền núi có đồng bảo thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan 

tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Q kinh doanh tốt, nhờ đó mà 

kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về điều kiện kinh tế. B. Bình đẳng về chủ trương  

C. Bình đẳng về cơ hội kinh doanh.    D. Bình đẳng về điều kiện kinh doanh. 

Câu 114: Ông G đã có nhiều bài viết đăng tải trên mạng internet với nội dung chưa có căn cứ rõ 

ràng về các ứng cử viên tham gia bầu cử hội đồng nhân dân xã. Hành vi của ông G đã thực hiện 

không đúng quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền khiếu nại và tố cáo. B. Quyền tham gia quản lí Nhà nước. 

C. Quyền tự do thông tin. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 115: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để 

điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ 

phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

A. Trực tiếp               B. Ủy quyền C. Đại diện  D. Công khai 

Câu 116: V, M,N và S cùng học lớp 12, nhưng gia đình của V và M nghèo nên hai bạn quyết định 

đi làm công nhân sau khi thi tốt nghiệp. Hai bạn N và S làm hồ sơ thi vào hai trường đại học khác 

nhau. N học giỏi nên chọn thi vào trường tốp đầu. S chọn thi vào trường lấy điểm chuẩn thấp hơn 

để phù hợp khả năng của mình. Kết quả N và S đều trúng tuyển vào trường mình chọn. Những ai 

dưới đây đã thực hiện quyền học không hạn chế? 

A. V và M. B. N và S. C. V, M và S D. N, S và M. 

Câu 117: Các anh A, B, C, D cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi bị thu hồi 

giấy phép kinh doanh do nhiều lần trì hoãn nộp thuế, anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp 

mười hộp thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng. Vốn có mâu thuẫn với anh B, anh C 

thông tin sự việc trên cho anh D đồng thời làm đơn tố cáo anh B. Ngay lập tức, anh D đã đe dọa 

tống tiền buộc anh B phải đưa cho mình 5 triệu đồng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật? 

A. Các anhA,B. B. Các anh A, B,C. 
C. Các anh A,B,D. D. Các anh B,D. 

Câu 118 :Anh H tự ý rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá, bực tức chị M 

vợ anh bỏ đi khỏi nhà. Bà S mẹ anh H vì thương cháu nội mới 10 tháng tuổi không được bú mẹ 

nên đã gọi điện xúc phạm thông gia đồng thời ép con trai bỏ vợ. Khi chị M nhận quyết định li hôn, 

ông G bố chị đến nhà bà S xỉ nhục mẹ con bà nên bị chị Y con gái bà đuổi về. Những ai dưới đây 

đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Anh H, chị M và ông G. B. Chị M, bà S, ông G và chị Y. 

C. Anh H, chị M và bà S. D. Anh H, chị M, bà S và ông G. 

Câu 119: Phát hiện anh P rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá, chị M là vợ anh P 

đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M 

theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T 

đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay lại đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là 
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một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam giữ. Những ai dưới đây vi phạm quyền 

bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Anh H và anh T. B. Anh H, anh T và anh Q. 

C. Anh H và anh P. D. Anh H, anh T và anh P. 

Câu 120: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do cụ N là người không biết 

chữ nên ông B tổ trưởng tổ bầu cử đề nghị chị P viết phiếu bầu giúp cụ N. Sau khi giúp cụ N viết 

phiếu chị P phát hiện anh V và ông K cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu 

cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh V không sửa mà vẫn lấy phiếu của anh và phiếu 

của ông K bỏ vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu 

kín? 

A. Ông B và cụ N. B. Chị P,anh V và ông K. 

C. Chị P, cụ N và anh V. D. Chị P, cụ N, ông K. 

---HẾT--- 
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ĐÁP ÁN KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 

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

81 C 91 C 101 C 111 D 

82 C 92 B 102 C 112 D 

83 B 93 B 103 B 113 A 

84 D 94 A 104 C 114 D 

85 A 95 C 105 B 115 A 

86 A 96 D 106 C 116 B 

87 D 97 D 107 C 117 C 

88 A 98 C 108 A 118 D 

89 A 99 B 109 D 119 A 

90 C 100 B 110 C 120 B 
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