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KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 (LẦN 3) 

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 

 

Câu 81: Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất là 

A. kết cấu hạ tầng của sản xuất. B. hệ thống bình chứa. 

C. máy móc, kĩ thuật, công nghệ. D. công cụ lao động. 

Câu 82: Theo yêu cầu của quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường phải theo dựa 

theo nguyên tắc 

A. bất biến. B. cố định. C. ngang giá. D. ngẫu nhiên. 

Câu 83: Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do 

A. nhà nước ban hành. B. nhân dân ban hành. 

C. đoàn thể ban hành. D. chính quyền ban hành. 

Câu 84: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo 

hình thức 

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

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội 

phạm thì phải 

A. hủy bỏ mọi thông tin. B. chịu trách nhiệm hình sự. 

C. chịu khiếu nại vượt cấp. D. hủy bỏ đơn tố cáo. 

Câu 86: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phái 

A. tổ chức phục dựng hiện trường. B. tạo lập bằng chứng ngoại phạm. 

C. chấm dứt mọi quan hệ dân sự. D. bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Câu 87: Công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây ? . 

A. Chủ động mở rộng quy mô ngành nghề. B. Nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh. 

C. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội. D. Đăng kiểm xe ô tô đúng thời hạn. 

Câu 88: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng 

có và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

A. bài trừ tài sản công cộng B. lựa chọn thời điểm sinh con. 

C. lựa chọn hình thức bạo lực. D. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. 

Câu 89: Bình đẳng trong lao động nghĩa là mọi công dân được 

A. tự do tìm kiếm việc làm. B. thay đổi mô hình sản xuất. 

C. xét miễn giảm các loại thuế. D. chủ động điều chỉnh doanh thu. 

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều có thể thành lập các doanh nghiệp 

tư nhân, công ty cổ phần là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh 

doanh? 

A. Tự do lựa chọn hình thức kinh doanh. B. Mở rộng quy mô kinh doanh. 

C. Tự chủ đăng ký kinh doanh. D. Thực hiện nghĩa vụ kinh doanh. 

Câu 91: Bình đẳng về văn hóa có nghĩa là các dân tộc trong một quốc gia đều có quyền 

A. dùng tiếng nói, chữ viết riêng. B. thực hiện chính sách tương trợ. 

C. thay đổi cơ chế quản lí. D. tham gia quản lí xã hội. 

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây 

được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân? 

A. Đội ngũ phóng viên báo chí. B. Lực lượng bưu chính viễn thông. 

C. Nhân viên chuyển phát nhanh. D. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Câu 93: Đe dọa giết, giết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 

A. nhân phẩm của công dân. B. tính mạng và sức khỏe của công dân. 
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C. tinh thần của công dân. D. danh dự của công dân. 

Câu 94: Tự ý vào nhà người khác kiểm tra vì nghi ngờ có chứa hàng cấm là công dân đã vi phạm 

quyền nào dưới đây? 

A. Bất khả xâm phạm về tài sản. B. Được bảo hộ về danh dự. 

C. Được bảo hộ về đời tư. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 95: Mỗi phiếu bầu cử đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử ? 

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

Câu 96: Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết 

định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật? 

A. Quyền tố cáo. B. Quyền ứng cử. C. Quyền bầu cử. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 97: Giám sát việc giải quyết thực hiện quyền bầu cử tại địa phương, công dân đã thực hiện 

quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cả nước. B. lãnh thổ. C. cơ sở. D. quốc gia. 

Câu 98: Mọi công dân đều được học ở các trường cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể 

hiện nội dung quyền học 

A. trực tuyến. B. theo chỉ định. C. liên thông. D. không hạn chế. 

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là 

mọi công dân dều được 

A. cung cấp thông tin. B. hưởng phụ cấp độc hại. 

C. định đoạt tài sản công. D. chiếm hữu tài nguyên. 

Câu 100: Công dân có quyền lựa chọn quy mô kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản 

của pháp luật về 

A. chính sách độc quyền. B. phát triển kinh tế. 

C. bảo trợ xã hội. D. chế độ ưu đãi. 

Câu 101: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để 

xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là 

A. sản xuất. B. tư liệu lao động. 

C. thị trường. D. công cụ lao động. 

Câu 102: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, 

bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến 

A. sản xuất. B. tăng vốn. 

C. đầu tư. D. cạnh tranh. 

Câu 103: Mọi người chủ động đến cơ quan chức năng để đăng ký thực hiện việc cấp đổi căn 

cước công dân có gắn chíp là thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?  

A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

 Câu 104: Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Dừng xe trên đường để chụp ảnh. B. Lấn chiếm vỉa hè để bán hàng .  

C. Lấn chiếm lòng đường phơi rơm dạ. D. Dừng xe giúp đỡ người bị nạn. 

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị? 

A. Hướng dẫn nếp sống văn hóa.   B. Giám sát giải quyết khiếu nại. 

C. Đăng ký nơi bầu cử.    D. Hướng dẫn công tác bầu cử. 

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

khi 

A. bảo trợ người già neo đơn. B. truy tìm đối tượng phản động. 

C. giám hộ trẻ em khuyết tật. D. giam giữ người trái pháp luật. 

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được 

bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi 

A. thay đổi phương tiện vận chuyển B. chủ động định vị nơi giao nhận 



                                               Trang 3/4 - Mã đề 033 

C. bảo quản bưu phẩm đường dài D. tự tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ 

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm 

nguyên tắc bầu cử khi 

A. độc lập lựa chọn ứng cử viên. B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. 

C. đồng loạt sao chép phiếu bầu. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. 

Câu 109: Phát hiện một nhóm thanh niên bẻ khóa lấy trộm tài sản của một nhà vắng chủ, Q đã 

báo cho cơ quan công an biết. Hành vi này thể hiện Q đã thực hiện 

A. Quyền khiếu nại. B. Quyền tố cáo. C. Quyền nhân thân. D. Quyền dân chủ. 

Câu 110: Tác phẩm nghệ thuật do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới 

đây của công dân? 

A. Quyền tác giả. B. Quyền sở hữu công nghiệp. 

C. Quyền phát minh sáng chế. D. Quyền được phát triển. 

Câu 111: Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số 

thiết bị y tế không có hóa đơn chứng từ. Việc xử phạt cá nhân vi phạm pháp luật là thể hiện đặc 

trưng cơ bản nào của pháp luật? 

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

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

Câu 112: Ông A cho ông B vay 100 triệu đồng để kinh doanh và giao hẹn sau 2 năm sẽ trả. Vì 

ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc kinh doanh thua lỗ nên ông B chưa trả hết nợ. Ông A đã thuê 

anh C và anh D đến hành hung, uy hiếp, đập phá tài sản gia đình ông B để gây sức ép buộc ông 

phải trả nợ. Ông H là hàng xóm sang can ngăn thì bị anh C đánh trọng thương vùng đầu. Ông A , 

anh C và anh D cùng phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

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

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

Câu 113: Trong cuộc họp của các hộ dân trong bản, bà H cung cấp bằng chứng phản ánh ông P 

chủ tịch xã có hành vi tư lợi, lập danh sách không đúng đối tượng được học tập tại trường nội trú 

của huyện. Nhận thấy việc bà H phản ánh đúng sự thật, ông X cũng đã đưa ra bằng chứng về việc 

ông P đã nhận tiền của một số hộ dân trong bản để xác nhận sai sự thật hồ sơ vay vốn cho một số 

gia đình trong bản. Ông P đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên các lĩnh vực nào 

dưới đây? 

A. Kinh tế - giáo dục.   B. Kinh tế - chính trị 

C. Văn hóa - giáo dục   D. Văn hóa – chính trị. 

Câu 114: Anh K nghi ngờ gia đình ông B có chứa đối tượng nhập cảnh trái phép nên đã báo với 

công an xã X. Do không muốn tiếp xúc với đối tượng nhập cảnh, anh T phó công an xã yêu cầu 

anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị 

anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi 

anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Anh S và anh C đã vi phạm quyền nào dưới đây của 

công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.  B. Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của.  D. Pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ. 

Câu 115: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sản xuất xăng 

trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ 

im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử 

dụng quyền nào sau đây? 

A. Truy tố. B. Thẩm định. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. 

Câu 116: Ủy ban nhân dân xã KB, triển khai hệ thống cung cấp thông tin qua mạng xã hội, 

thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin về kinh tế xã hội và dịch vụ công trực tuyến để tạo 

điều kiện cho người dân có thể tiếp cận và giải quyết các công việc liên quan. Xã KB đã tạo điều 

kiện để người dân được hưởng quyền phát triển ở nội dung nào dưới đây? 

A. Hưởng dịch vụ truyền thông. B. Bảo trợ quyền tác giả. 

C. Được cung cấp thông tin. D. Nhận chế độ ưu đãi. 



                                               Trang 4/4 - Mã đề 033 

Câu 117: Đến hạn bàn giao nhà theo hợp đồng ông K bán nhà cho bà N, tuy nhiên do sử dụng số 

tiền đặt cọc là gần 800 triệu đồng để đầu tư kinh doanh lan đột biến và bị vỡ nợ nên ông K đã bỏ 

trốn. Trong lúc vội vã, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị chấn 

thương sọ não phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Biết chuyện, ông M chồng bà N đã cùng anh H 

con rể tới uy hiếp gia đình ông K, đập phá đồ đạc và đánh anh S con ông K trọng thương. Những 

ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Ông M, anh S và anh H B. Ông K, ông M và anh H. 

C. Ông K, ông M và anh S. D. Ông K, bà N và anh S. 

Câu 118: Chị K và chị L cùng kinh doanh shop quần áo gần nhau, thấy chị K hay đon đả mời 

chào khách và bán được nhiều hàng hơn mình, chị L nghĩ chị K đang cố tình giành giật khách 

hàng với mình đã đi nói xấu chị K nhập hàng kém chất lượng về bán, chị K biết được đã rất bức 

xúc về việc này.Tình cờ phát hiện chị L đang nói xấu mình với khách chị đã bảo chồng mình là 

anh H đến bắt và nhốt chị L lại yêu cầu chấm dứt hành vi nói xấu mình. Những ai dưới đây vi 

phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Chồng chị K. B. Chị L. C. Chị K và chị L. D. Vợ chồng chị K. 

Câu 119: Cho rằng bác sĩ S đã bỏ mặc con mình trong lúc nguy cấp, L đã làm đơn tố cáo S với lý 

do bịa đặt, rằng S đã nhận nhiều tiền hối lộ của mình. Thấy vậy, bạn của S là G và X đã nhờ A 

đến dàn xếp với L nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên A đã đánh L bị thương phải nhập 

viện, chứng kiến cảnh lúc xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng với nội dung bác sĩ S 

thuê người đánh chồng mình nhằm hạ uy tín của S. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật 

bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 

A. S, G, L và A. B. X, S, L và G C. Anh L và chị Q. D. Chỉ mình chị Q. 

Câu 120: Chị P là giám đốc, chị V là kế toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh văn phòng 

đồng thời là em rể của chị P cùng công tác tại sở Y. Anh M phát hiện anh D sử dụng bằng giả để 

quy hoạch cán bộ nên đã tống tiền anh D. Được anh D thông tin chuyện này, chị P lập bằng 

chứng giả để buộc thôi việc anh M, còn anh D đã trì hoãn việc giải quyết hồ sơ thôi việc cho anh 

M với lý do hồ sơ đang bị mất vì vậy anh M chưa thể đi xin việc ở nơi khác. Hành vi của những 

ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? 

A. Chị P, chị V và anh D. B. Chị P, chị V và anh M. 

C. Chị P và chị V. D. Chị P và anh D. 

 


