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Câu 1: Trong lịch sử xã hội loài ngư i đã trải qua những nền dân chủ nào? 
A. Dân chủ chủ nô, dân chủ xã hội chủ nghĩa.                                              
B. Dân chủ tư sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa.  
C. Dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản. 
D. Dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Câu 2: Gia đình bạn A có hai chị em gái nên bố mẹ bạn muốn có thêm con trai. Theo em 
bạn A nên chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân trong 
chính sách dân số? 
A. Góp ý, khuyên bố mẹ nên cân nhắc để phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 
B. không quan tâm vì đó là chuyện của bố mẹ. 
C. Khuyến khích bố mẹ sinh thêm em. 
D. Thông báo cho chính quyền địa phương. 
Câu 3: Mỗi năm ít nhất một lần, công ty A tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho toàn thể 
cán bộ, nhân viên công ty. Việc làm của công ty A đã đảm bảo những quyền dân chủ nào 
của công dân trong lĩnh vực xã hội? 
A. Quyền lao động.                                               
B. Quyền được hư ng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội. 
C. Quyền được hư ng chế độ bảo vệ sức khỏe. 
D. Quyền bình đẳng nam nữ. 
Câu 4: Nam năm nay 19 tuổi. Trong đợt bầu cử, Nam nhận được một phiếu bầu, Nam rất 
hãnh diện và đã trực tiếp đi bầu cử. Trong trư ng hợp này, Nam đã thực hiện 
A. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.                      C. dân chủ trong lĩnh vực chính trị. 
B. dân chủ trong lĩnh vực xã hội.                        D. dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. 
Câu 5: Dân chủ là quyền lực thuộc về 
A. nhân dân.                                                       C. công nhân. 
B. giai cấp thống trị.                                           D. vua chúa và tầng lớp quý tộc 
Câu 6: Chị Linh là cán bộ dân số khi đến một gia đình để tuyên truyền về thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình, nhưng họ không quan tâm và không hợp tác. Theo em, chị Linh  nên 
làm theo cách nào dưới đây? 
A. M i gia đình lên UBND xã để giải quyết. 
B. Chị Linh nên dừng việc tyên truyền. 
C. Vẫn nhiệt tình giải thích, thuyết phục họ hiểu và cộng tác.  
D. Phê bình kỷ luật gia đình đó. 
Câu 7: Trong đợt sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được thực hiện thông qua hình thức 
A. dân chủ trực tiếp.                                C. dân chủ công khai. 
B. dân chủ gián tiếp.                                             D. dân chủ đại diện. 
Câu 8: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của 
A. ngư i thừa hành.                                                B. giai cấp công nhân.  
C. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.                  D. đại đa số nhân dân lao động. 
Câu 9: Trong các lĩnh vực của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thì nền dân chủ trên lĩnh 
vực nào là quan trọng nhất ? 
A. Kinh tế.                         B. Chính trị.                  C. Văn hoá.               D. Xã hội. 



Câu 10: Để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, trước tiên Nhà nước 
phải ghi nhận các quyền dân chủ của công dân bằng 
A. Hiến pháp.                    B. pháp luật.                   C. quy định.            D. quy tắc. 
Câu 11: Dân chủ trong lĩnh vực xã hội thể hiện  
A. quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 
B. quyền bình đẳng nam nữ. 
C. quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. 
D. quyền góp ý kiến với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 
Câu 12: Dân chủ trong lĩnh vực chính trị thể hiện  
A. quyền bình đẳng nam nữ.                                           B. quyền tự do kinh doanh. 
C. quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.              D. quyền có việc làm. 
Câu 13: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ 
A. phát triển hoàn thiện trong lịch sử. 
B. phát triển rộng rãi và triệt để nhất trong lịch sử. 
C. phát triển cao nhất trong lịch sử. 
D. phát triển tuyệt đối nhất trong lịch sử. 
Câu 14: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong các lĩnh vực 
A. kinh tế, văn hoá.                                                    B. kinh tế, chính trị, văn hoá.  
C. kinh tế, văn hoá, xã hội.                                D. kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 
Câu 15: Cơ s  kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là dựa trên chế độ s  hữu nào? 
A. Công hữu.           B. Tư hữu.               C. Tư nhân.                D. Công hữu và tư hữu. 
Câu 16: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp, tầng lớp nào? 
A. Nông dân.            B. Trí thức.              C. Công nhân.            D. Quần chúng nhân dân. 
Câu 17: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tư ng  
A. C. Mác làm nền tảng tinh thần của xã hội.                 
B. V. I. Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.              
C. Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội.                   
D. Mác - Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội. 
Câu 18: Biểu hiện của quyền làm chủ về kinh tế là chính sách kinh tế nhiều thành phần. 
Mọi công dân đều 
A. bình đẳng và công bằng kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật.  
B. bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật. 
C. công bằng và khách quan kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật.    
D. khách quan và tự do kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật. 
Câu 19: Thách thức lớn nhất của chính sách việc làm  nước ta hiện nay là tình trạng 
A. thiếu ngành nghề kĩ thuật cao.                           B. thiếu nhân công.  
C. thiếu việc làm.                                                    D. thiếu sự đa dạng các ngành nghề. 
Câu 20: Để tạo thêm việc làm mới, chúng ta cần quan tâm thực hiện phương hướng cơ 
bản nào sau đây? 
A. Thu hút nhân lực về các khu đô thị lớn.           B. Chuyển bớt dân số về nông thôn.  
C. Ngăn cấm việc di dân.                                         D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 
Câu 21: Chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm có quan hệ với nhau như thế 
nào? 
A. Tồn tại độc lập.                                                   B. Liên quan mật thiết với nhau.  
C. Tác động cùng chiều.                                          D. Tác động ngược chiều. 



Câu 22: Chính sách dân số đúng đắn sẽ góp phần quan trọng giúp mỗi quốc gia có thể 
phát triển 
A. nhanh và bền vững.                                            B. chậm và chắc chắn.  
C. bình thư ng và ổn định.                                     D. ổn định và lâu dài. 
Câu 23: Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều 
được gọi là 
A. thu nhập hợp pháp.                                             B. bán sức lao động.  
C. việc làm.                                                              D. lao động sản xuất. 
Câu 24: Chỉ số HDI là thước đo tổng hợp của sự phát triển con ngư i, đo thành tựu trung 
bình của một quốc gia trên 3 phương diện của sự phát triển con ngư i đó là 
A. cuộc sống dài lâu, trình độ nhận thức và mức sống của con ngư i. 
B. cuộc sống dài lâu, tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội. 
C. tuổi thọ bình quân, thu nhập bình quân và tổng sản phẩm quốc dân. 
D. cuộc sống dài lâu, trình độ nhận thức và năng lực thực hành nghề nghiệp. 
Câu 25: Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một yếu tố cơ bản để 
A. nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội. 
B. phát huy nhân tố con ngư i. 
C. giảm tốc độ tăng dân số. 
D. ổn định quy mô dân số. 
Câu 26: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm  nước ta là 
A. thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ.          B. đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 
C. sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.                         D. phát triển nguồn nhân lực. 
Câu 27: Nội dung nào dưới đây đúng với tình hình việc làm hiện nay  nước ta? 
A. Tỷ lệ thất nghiệp thấp. 
B. Tình trạng thiếu việc làm  nông thôn và thành thị. 
C. Tạo được nhiều việc làm cho ngư i lao động. 
D. Thiếu việc làm cho ngư i lao động  thành phố lớn. 
Câu 28:  nước ta hiện nay, khái niệm việc làm được hiểu như thế nào? 
A. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. 
B. Mọi hoạt động không bị pháp luật cấm. 
C. Mọi hoạt động tạo ra thu nhập. 
D. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm. 
Câu 29: Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây? 
A. Thể chất, trí tuệ, tinh thần.              B. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệp. 
C. Tinh thần, trí tuệ, di truyền.             D. Tinh thần, niềm tin, mức sống. 
Câu 30: Cán bộ chuyên trách dân số  xã Q phát t rơi cho ngư i dân về các biện pháp 
kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính 
sách dân số? 
A. Nâng cao hiểu biết của ngư i dân về chính sách dân số. 
B. Tạo điều kiện cho ngư i dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 
C. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho ngư i dân về kế hoạch hóa gia đình. 
D. Tăng cư ng công tác lãnh đạo và quản lý của Nhà nước đối với dân số. 
Câu 31: Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số  nước ta hiện 
nay là gì? 
Câu 32: Em hãy giải thích và nêu thái độ của mình đối với quan niệm sau: “ Trời sinh 
voi, trời sinh cỏ”. 



Câu 33: Hãy phân biệt sự khác nhau giữa nền dân chủ tư sản và nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. 
Câu 34: Tại sao dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội? 
Câu 35: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách dân số 
và giải quyết việc làm? 
 
 


