TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
Tổ GDCD
Tài liệu học tập GDCD 12
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ LÀM
(Tuần từ 27/9/2021 đến 02/10/2021)

ÔN TẬP VÀ LÀM TRẮC NGHIỆM BÀI 1 (tiết 2)
I. Học sinh tự làm
Câu 1: Điền vào chổ trống: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành [..] mà nhà
nước là đại diện.
A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.
B. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân.
C. phù hợp với các quy phạm đạo đức.
D. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân.
Câu 2: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở …
A. pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.
B. pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
C. pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
D. pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện.
Câu 3: Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là
A. đều là các quy tắc bắt buộc mọi người phải tuân theo.
B. đều điều chỉnh hành vi dựa trên sức ép của dư luận xã hội.
C. đều điều chỉnh hành vi dựa trên tính tự giác của công dân.
D. đều điều chỉnh hành vi hướng tới các giá trị xã hội.
Câu 4: Các quy phạm pháp luật hình thành dựa trên ….
A. ý chí của giai cấp cầm quyền.
B. các quan hệ kinh tế.
C. thực tiễn đời sống xã hội.
D. chuẩn mực đạo đức xã hội.
Câu 5: Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do nhà nước ban hành …
A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.
B. phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.
C. bắt nguồn từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân.
D. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
Câu 6: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật …
A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.
B. phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.
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C. bắt nguồn từ lợi ích của giai cấp cầm quyền.
D. còn ghi nhận và bảo vệ lợi ích của các giai cấp trong xã hội.
Câu 7: Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo
đức ?
A. Quy phạm pháp luật chủ yếu thể hiện quan niệm về đạo đức.
B. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện các giá trị đạo đức.
C. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.
D. Pháp luật và đạo đức được thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
Câu 8: Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là …
A. đều điều chỉnh hành vi để hướng tới các giá trị xã hội.
B. đều là những quy tắc mang tính bắt buộc chung.
C. đều được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân.
D. đều điều chỉnh hành vi dựa trên tính tự giác của công dân.
Câu 9: Trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những nội dung
nào dưới đây vào trong những quy phạm pháp luật ?
A. Chuẩn mực xã hội.
B. Quy phạm đạo đức phổ biến.
C. Phong tục, tập quán.
D. Thói quen con người.
Câu 10: Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là …
A. trung thực, công minh, bình đẳng, bác ái.
B. trung thực, công bằng, bình đẳng, bác ái.
C. công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.
D. công bằng, hòa bình, tự do, lẽ phải.
Câu 11: Nhà nước đưa các quy phạm đao đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển
xã hội vào trong các quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ …
A. các giá trị đạo đức.
B. các quyền của công dân.
C. tính phổ biến của pháp luật.
D. tính quyền lực của pháp luật.
Câu 12: Khi đạo đức trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức
được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng …
A. sức ép của dư luận xã hội.
B. lương tâm của mỗi cá nhân.
C. niềm tin của mọi người trong xã hội.
D. sức mạnh quyền lực của nhà nước.
Câu 13: Pháp luật ở bất kì xã hội nào cũng đều mang …
A. tính giai cấp và tính lịch sử.
B. bản chất giai cấp và bản chất thời đại.
C. bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
D. bản chất của giai cấp chiếm số đông trong xã hội.
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Câu 14: Khoản 1 Điều 319 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định
“Người nào đào phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành
vi khác xâm phạm thi thể, mô mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm
hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” là biểu hiện cho quan hệ giữa pháp luật và …
A. phong tục.
B. văn hóa.
C. tập quán.
D. đạo đức.
Câu 15: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở pháp luật …
A. được ban hành vì sự phát triển của xã hội.
B. phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
C. bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
D. bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện.
Câu 16: Những chuẩn mực đạo đức như thế nào được nhà nước đưa vào các quy định của
pháp luật ?
A. Có tính phổ biến, quyền lực chung.
B. Phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội.
C. Phản ánh phong tục tập quán của từng vùng miền.
D. Có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội.
Câu 17: Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “... cha mẹ
không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” là thể hiện
mối quan hệ nào dưới đây ?
A. Giữa gia đình với đạo đức.
B. Giữa pháp luật với đạo đức.
C. Giữa đạo đức với xã hội.
D. Giữa pháp luật với gia đình.
Câu 18: Khoản 2 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của
cha mẹ: “Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con
chưa thành niên” là thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với …
A. kinh tế.
B. đạo đức.
C. chính trị.
D. văn hóa.
Câu 19: Dấu hiệu nào dưới đây của pháp luật là một trong những đặc điểm để phân biệt
pháp luật với đạo đức ?
A. Pháp luật chỉ bắt buộc với cán bộ, công chức.
B. Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức.
C. Pháp luật bắt buộc với người phạm tội.
D. Pháp luật không bắt buộc đối với trẻ em .
Câu 20: Pháp luật được các cá nhân, tầng lớp khác nhau trong xã hội chấp nhận, coi là quy
tắc xử sự chung, vì pháp luật bắt nguồn từ …
A. thực tiễn đời sống xã hội.
B. các tầng lớp dân cư.
C. các giai cấp trong xã hội.
D. dư luận xã hội.
Câu 21: Pháp luật ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước là thể hiện bản
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chất nào dưới đây của pháp luật ?
A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhà nước.

D. Bản chất dân tộc.

Câu 22: Khoản 1 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của
cha mẹ: “Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con
phát triển mạnh mẽ về thể chất, trí tuệ, đạo đức” là thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với
…
A. chính trị.

B. đạo đức.

C. kinh tế.
D. văn hóa.
Câu 23: Khoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Con có nghĩa
vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt là khi cha mẹ mất năng lực hành vi
dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật” là thể hiện mối quan hệ giữa …
A. pháp luật với chính trị.
B. pháp luật với đạo đức.
C. pháp luật với xã hội.
D. gia đình và xã hội.
Câu 24: Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư, trong hoạt
động sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện, pháp luật bắt nguồn từ đâu ?
A. Từ cuộc sống ở đô thị.
B. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
C. Từ thực tiễn đời sống xã hội.
D. Từ yêu cầu bảo vệ môi trường.
Câu 25: Quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức có mối quan hệ […] với nhau.
A. gắn bó.
B. chặt chẽ.
C. khăng khít.
D. thân thiết.

II. Phản hồi thông tin (GVBM dạy lớp)
(Những thắc mắc của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập)
Lớp:
Họ tên học sinh:
Môn học

Giáo
dục
công
dân

Nội dung học tập

Đáp án của học sinh

1. ………………………………………
…………………………………………
Bài 2. Thực hiện pháp 2. ………………………………………
luật (tiết 2)
…………………………………………
Mục 2b. Trách nhiệm 3. ………………………………………
pháp lí.
…………………………………………
HẾT

