
ĐỀ GỐC CUỐI KỲ 1 MÔN GDCD 12 

Câu 1. Công dân có quyền học các bậc học, từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo quy 

định của pháp luật là thể hiện 

A. quyền học tập không hạn chế.               

B. quyền học tập thường xuyên. 

C. quyền học tập ở nhiều bậc học.              

D. quyền học tập theo sở thích. 

Câu 2. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, 

lớp khác nhau là biểu hiện của quyền 

A. học thường xuyên, học suốt đời.             

B. học không hạn chế. 

C. học bất cứ nơi nào.                                    

D. bình đằng về cơ hội học tập. 

Câu 3. Việc học tập của công dân không phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc gia 

đình là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bình đẳng về cơ hội học tập. 

B.  Bình đằng giữa các dân tộc, tôn giáo. 

C. Bình đẳng về thời gian học tập. 

D. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình. 

Câu 4. Quyền học tập không hạn chế của công dân nghĩa là công dân có quyền 

A. học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. 

B. học ở bất cứ trường nào mà không cần thi tuyển hoặc xét tuyển. 

C. học ở mọi lúc, mọi nơi. 

D. học bất cứ ngành nghề nào theo sở thích mà không cần điều kiện gì. 

Câu 5. Việc công dân học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với sở thích, khả năng và điều kiện của 

mình là một trong các nội dung của 

A. quyền học tập của công dân. 

B. quyền được phát triển của công dân. 

C. quyền tự do của công dân. 

D. quyền lựa chọn ngành nghề của công dân. 

Câu 6. Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là công dân 

A. có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

B. được học ở các trường đại học. 

C. được học ở nơi nào mình thích. 

D. được học môn học nào mình thích. 

Câu 7. Để thực hiện quyền học tập của mình, công dân có thể học ở hệ giáo dục nào dưới đây? 

A. hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

B. hệ chính thức hoặc không chính thức. 

C. hệ học tập và hệ lao động. 

D. hệ công khai hoặc không công khai. 

Câu 8. Quyền được tự do tìm tòi, nghiêm cứu để đưa ra các phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật là 

biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền sáng tạo.                                 

B. Quyền phát minh, sáng chế. 

C. Quyền cải tiến kĩ thuật.                      

D. Quyền được phát triển. 



Câu 9. 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 thể hiện quyền nào dưới đây 

của công dân? 

A. Quyền được phát triển.                      

B. Quyền được khuyến khích. 

C. Quyền được học tập.                          

D. Quyền được ưu tiên. 

Câu 10. Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn 

diện là nội dung quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được phát triển.                      

B. Quyền được tham gia. 

C. Quyền được học tập.                           

D. Quyền được sống còn. 

Câu 11. Nếu không trúng tuyển vào đại học công lập, công dân có thể thực hiện quyền học tập 

thường xuyên, học suốt đời của mình bằng cách nào dưới đây? 

A. Học ở trường tư thục.                         

B. Quyền ở hệ tại chức. 

C. Học ở hệ từ xa.                                    

D. Học ở các loại trường khác. 

Câu 12. Khẳng định nào dưới dây là đúng về quyền học tập của công dân? 

A. Công dân có quyền học không hạn chế thông qua thi tuyển sinh hoặc xét tuyển. 

B. Công dân có thể tự do vào học ở các trường đại học. 

C. Mọi công dân có thể vào học đại học mà không cần điều kiện gì. 

D. Mọi công dân có thể học ở bất cứ trường đại học nào. 

Câu 13. Biểu hiện nào dưới dây là biểu hiện của quyền được phát triển? 

A. Học sinh học xuất sắc được vào học trong các trường chuyên. 

B. Học sinh nghèo được giúp đỡ về vật chất để học tập. 

C. Học sinh người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển chọn. 

D. Học sinh con nhà nghèo được hưởng học bổng. 

Câu 14. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh D đi làm công nhân. Sau mấy năm, anh D tại 

tiếp tục học đại học. Vậy anh D đã thực hiện quyền gì của công dân trong học tập? 

A. Học thường xuyên, học suốt đời.                  

B. Tự học. 

C. Học khi gia đình có điều kiện.                       

D. Tự thực hiện quyền học tập. 

Câu 15. Là học sinh giỏi, H được vào học ở trường chuyên của tỉnh, H đã được hưởng quyền gì dưới 

đây của công dân ? 

A. Quyền được phát triển của công dân. 

B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh. 

C. Quyền học không hạn chế 

D. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập. 

Câu 16. Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có 

lợi cho đất nước là nhằm thúc đầy quyền nào dưới dây của công dân? 

A. Quyền sáng tạo.                                              

B. Quyền được phát triển. 

C. Quyền tình thần.                                              

D. Quyền văn hóa. 



Câu 17. Trong kì tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển vào đại học nên đã cho rằng mình không 

được thực hiện quyền học tập nữa. Còn X thì nói V vẫn có quyền học tập. Em đồng ý với ý kiến nào 

dưới đây? Vì sao? 

A. V vẫn có quyền học tập vì có thể học thường xuyên, học suốt đời. 

B. Quyền học tập của V đã chấp dứt vì V không còn khả năng học. 

C. Quyền học tập của V đã chấp dứt vì V không còn cơ hội học. 

D. V vẫn có quyền học tập vì không ai tước quyền của mình. 

Câu 18. Bất kì ai cũng có quyền được bắt người, khi người đó đang 

A. thực hiện hành vi phạm tội. 

B. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. 

C. bị nghi ngờ phạm tội. 

D. có dấu hiệu thực hiện tội phạm. 

Câu 19. Trường hợp tự tiện bắt và giam, giữ người là xâm phạm quyền nào dưới đây? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. Quyền bình đẳng với công dân khác. 

C. Quyền tự do đi lại của công dân. 

D. Quyền được tự do cư trú của công dân. 

Câu 20. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Bất kì ai cũng có quyền bắt người đang bị truy nã. 

B. Ngoài công an ra không ai được quyền bắt người đang bị truy nã. 

C. Những người chưa từng phạm tội mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 

D. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 

Câu 21. Đánh người là hành vi xâm phạm tới quyền 

A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

B. được pháp luật bảo hộ về tinh thần của công dân. 

C. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 

D. được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 

Câu 22. Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được 

A. trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học, tổ dân phố/ xóm trong cuộc họp. 

B. tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ vấn đề gì mình mong muốn. 

C. tự tập trung đông người để nói tất cả những gì mình muốn chia sẻ. 

D. tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến ở bất kì đâu. 

Câu 23. Ý kiến nào sau đây là sai về quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Công dân được tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ vấn đề gì mà mình mong muốn. 

B. Công dân được đóng góp ý kiến, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội trong các buổi tiếp xúc với cử 

tri ở cơ sở. 

C. Công dân được viết bài, gửi đăng báo để ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán cái sai, cái xấu trong 

xã hội. 

D. Công dân được trực tiếp phát biểu ý kiến về xây dựng cơ quan, trường học, nơi cư trú trong cuộc 

họp. 

Câu 24. Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân mỗi người phải 

A. tôn trọng chỗ ở của người khác. 

B. tôn trọng danh dự của người khác. 

C. tôn trọng nhân phẩm của người khác. 

D. tôn trọng bí mật của người khác. 

Câu 25. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Tự ý đuổi họ khỏi chỗ ở của họ. 

B. Chủ cho thuê phòng phá khóa vào chữa cháy khi người cho thuê không có mặt. 

C. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhân không có nhà. 

D. Công an vào khám nhà khi có lệnh của Tòa án. 



Câu 26. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Công an được vào khám nhà của công dân khi có lệnh của Tòa án. 

B. Thủ trưởng cơ quan được quyền khám nhà của nhân viên. 

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền khám nhà người phạm tội. 

D. Ai cũng được khám nhà người khác nếu có chứng cứ người đó phạm tội. 

Câu 27. Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của 

công dân? 

A. Đặt biệt danh xấu làm bạn tổn thương. 

B. Phê bình bạn trước tập thể. 

C. Nhiều lần chê bai bạn. 

D. Nhiều lần trêu chọc bạn. 

Câu 28. Nghi ngờ B lấy cắp điện thoại của mình, T đã tự ý vào phòng B khám xét. Hành vi này xâm 

phạm đến 

A. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

B. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 

C. quyền bí mật đời tư của công dân. 

D. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 

Câu 29. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó, nhân dân 

A. thực thi dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. 

B. thực thi dân chủ trực tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. 

C. thực thi quyền tự do ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. 

D. thực thi quyền tự do ngôn luận ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. 

Câu 30. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

B. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. 

C. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. 

D. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 31. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào sau đây là đúng với quy định của pháp luật? 

A. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu. 

B. Nhờ người thân viết phiếu bầu và bỏ phiếu hộ. 

C. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện. 

D. Đề nghị những người trong tổ bầu cử viết phiếu bầu và bỏ phiếu hộ. 

Câu 32. Khẳng định nào dưới đây là đúng với quyền bầu cử của công dân? 

A. Những người đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử. 

B. Những người đủ 19 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử. 

C. Những người đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử. 

D. Những người đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử. 

Câu 33. Việc cử tri không tự viết được phiếu bầu phải nhờ người viết hộ (người viết hộ phải đảm bảo 

bí mật phiếu bầu), sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc 

A. bỏ phiếu kín. 

B. bình đẳng. 

C. trực tiếp. 

D. phổ thông. 

Câu 34. Quy định người ốm đau, già yếu, tàn tật được tổ chức bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu 

bầu đến nơi ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu là thể hiện nguyên tắc 

A. trực tiếp. 

B. bỏ phiếu kín. 

C. bình đẳng. 

D. phổ thông. 

Câu 35. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau là thể hiện 

nguyên tắc 



A. bình đẳng. 

B. bỏ phiếu kín. 

C. phổ thông. 

D. trực tiếp. 

 


