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TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 1: PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

Câu 1: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực
hiện bằng quyền lực nhà nước là khái niệm của
A. Pháp luật.
B. Quy chế.
C. Quy định.
D.Pháp lệnh.
Lời giải:
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện
bằng quyền lực Nhà nước.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 2: Chủ thể nào có trách nhiệm đảm bảo cho pháp luật được mọi người thi hành và
tuân thủ trong thực tế?
A. Công dân.
B. Xã hội.
C. Tổ chức.
D. Nhà nước.
Lời giải:
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện
bằng quyền lực Nhà nước.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 3: Pháp luật được Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng
A. Ý chí của Nhà nước.
B. Quyền lực Nhà nước.
C. Ý thức tự giác của công dân.
D. Dư luận xã hội.
Lời giải:
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Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực
hiện bằng quyền lực Nhà nước.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính thuyết phục.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Lời giải:
Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực, bắt buộc chung và
tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Cả A, B và C.
Lời giải:
Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kì ai ở trong
điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 6: Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính giáo dục, thuyết phục.
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Lời giải:
Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung tức là quy định bắt buộc chung đối với tất cả mọi cá
nhân
Đáp án cần chọn là: B
Câu 7: Nội dung văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn
bản do cơ quan cấp trên ban hành là đảm bảo đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
Lời giải:
Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành (có hiệu lực pháp lí thấp hơn) không được
trái với nội dung của văn bản do cơ quan cấp trên nhằm đảm bảo đặc trưng tính xác định chặt
chẽ về mặt hình thức, nhằm tạo nên sự thống nhất của hệ thống pháp luật.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 8: Pháp luật mang bản chất của
A. Giai cấp cầm quyền.
B. Giai cấp tiến bộ nhất.
C. Mọi giai cấp.
D. Dân tộc.
Lời giải:
Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà
nước là đại diện.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 9: Pháp luật nước ta thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động trên
A. Lĩnh vực kinh tế
B. Lĩnh vực chính trị
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C. Lĩnh vực xã hội
D. Tất cả mọi lĩnh vực
Lời giải:
Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động
trên tất cả mọi lĩnh vực.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 10: Pháp luật ở bất kì xã hội nào đều mang
A. Bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
B. Bản chất giai cấp và bản chất thời đại.
C. Bản chất giai cấp và bản chất lịch sử.
D. Bản chất giai cấp và bản chất dân tộc
Lời giải:
Các đặc trưng của pháp luật cho thấy pháp luật vừa mang bản chất giai cấp, vừa mang bản chất
xã hội.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 11: 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.
Lời giải:
Ở mỗi nước, ngoài quy phạm pháp luật còn tồn tại các loại quy phạm xã hội khác, trong đó có
quy phạm đạo đức. Hai loại quy phạm này có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 12: Pháp luật là một ................ để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức
A. Phương tiện cơ bản.
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B. Phương tiện đặc trưng.
C. Phương tiện phù hợp.
D. Phương tiện đặc thù.
Lời giải:
Khi đã trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức không chỉ được tuân
thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân hay do sức ép của dư luận xã hội mà còn được nhà
nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Do đó, có thể nói, pháp luật là một
phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 13: Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là:
A. Công bằng, nghĩa vụ, lương tâm, danh dự.
B. Nghĩa vụ, lương tâm, danh dự, nhân phẩm.
C. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.
D. Công bằng, trung thực, bình đẳng, bác ái.
Lời giải:
Những giá trị cơ bản nhất của pháp luật – công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải, cũng là những giá
trị đạo đức cao cả mà con người luôn hướng tới.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 14: Pháp luật là một trong những phương tiện để nhà nước thực hiện vai trò nào dưới
đây?
A. Quản lí công dân.
B. Bảo vệ công dân.
C. Quản lí xã hội.
D. Bảo vệ xã hội.
Lời giải:
Để quản lí xã hội, cùng với các phương tiện khác, nhà nước sử dụng pháp luật như một phương
tiện hữu hiệu nhất mà không một phương tiện nào có thể thay thế được.
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Đáp án cần chọn là: C
Câu 15: Pháp luật được coi là phương tiện để quản nhà nước quản lí xã hội
A. Hiệu quả nhất.
B. Hữu hiệu nhất.
C. Đơn giản nhất.
D. Phù hợp nhất.
Lời giải:
Để quản lí xã hội, cùng với các phương tiện khác, nhà nước sử dụng pháp luật như một phương
tiện hữu hiệu nhất mà không một phương tiện nào có thể thay thế được.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của nhà nước trong quản lí xã hội
bằng pháp luật?
A. Ban hành pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
B. Tổ chức thực hiện pháp luật trên toàn xã hội.
C. Công bố công khai, kịp thời các văn bản pháp luật.
D. Tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật.
Lời giải:
Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp
luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân. Muốn người dân
thực hiện đúng pháp luật thì phải làm cho dân biết pháp luật, vì vậy phải công bố công khai, kịp
thời các văn bản pháp luật.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 17: Công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua phương tiện nào?
A. Hiến pháp.
B. Pháp luật.
C. Đạo đức.
D. Chủ trương, chính sách.
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Lời giải:
Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua
các luật về hành chính, dân sự, hình sự, tố tụng,...
Đáp án cần chọn là: B
Câu 18: Pháp luật không chỉ quy định quyền của công dân trong cuộc sống mà còn quy
định ........................... để công dân thực hiện quyền đó.
A. Phương pháp.
B. Cách thức.
C. Biện pháp.
D. Trình tự.
Lời giải:
Pháp luật không những quy định quyền của công dân trong cuộc sống mà còn quy định rõ cách
thức để công dân thực hiện các quyền đó cũng như trình tự, thủ tục pháp lí để công dân yêu cầu
Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích của mình bị xâm phạm.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 19: Luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất là
A. Hiến pháp.
B. Luật Hình sự.
C. Luật Dân sự.
D. Luật Hành chính.
Lời giải:
Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong toàn bộ hệ thống pháp
luật.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 20: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
B. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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C. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
D. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
Lời giải:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
=> Không thoả mãn các đặc trưng của pháp luật
Đáp án cần chọn là: B
Câu 21: Bộ luật Hình sự của nước ta hiện nay do cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban
hành?
A. Chủ tịch nước.
B. Thủ tướng Chính phủ.
C. Quốc hội.
D. Chính phủ.
Lời giải:
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến pháp và pháp luật, sửa đổi Hiến pháp và pháp
luật.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 22: Do nhà quá nghèo, bố lại bệnh nặng, B đã lấy trộm xe máy của gia đình hàng xóm
bán lấy tiền đưa bố đi chữa trị. Trong trường hợp này, hành động của B đã
A. Vi phạm pháp luật nhưng không vi phạm đạo đức.
B. Vi phạm pháp luật nhưng có thể được thông cảm và tha thứ.
C. Cho thấy pháp luật và đạo đức mâu thuẫn nhau.
D. Vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật.
Lời giải:
Lấy trộm tài sản của người khác là hành vi vừa vi phạm về đạo đức, vừa vi phạm về pháp luật. B
có thể vay tiền để đưa bố đi chữa trị, tìm sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện ở địa
phương,...
Đáp án cần chọn là: D
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Câu 23: Chị Y muốn chia tay anh H sau một thời gian yêu nhau do chị thấy anh H là người
rất bạo lực, đã có mấy lần hành hung chị khi hai người cãi nhau. Anh H không đồng ý nên
đã nhiều lần tìm đến nhà, dọa đánh và giết nếu chị dám chia tay và đến với người khác. Chị
Y cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của mình?
A. Kiên quyết chia tay và thuê người đánh trả lại anh H.
B. Im lặng chịu đựng, tiếp tục mối quan hệ với anh H.
C. Báo công an hỗ trợ giải quyết.
D. Nói chuyện với bố mẹ anh H để họ khuyên nhủ anh.
Lời giải:
Hành vi hành hung, dọa dánh, dọa giết chị Y là hành vi vi phạm pháp luật. Chị Y nên báo công
an để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 24: Ông A cho ông X thuê căn nhà 5 tầng để ở và kinh doanh. Sau khi kết thúc hợp
đồng, ông A đã nhiều lần đòi nhà nhưng ông X không chịu trả. Trong trường hợp này, ông
A cần phải làm gì?
A. Thương lượng để gia hạn thời hạn thuê nhà cho ông X.
B. Thuê người cưỡng chế gia đình ông X phải chuyển đi.
C. Mời công an đến giải quyết.
D. Làm đơn kiện ông X lên Tòa án nhân dân để đòi nhà.
Lời giải:
Ông X đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông A, vi phạm pháp luật dân sự, vì vậy ông A nên
làm đơn kiện lên tòa án nhân dân để đòi lại tài sản của mình.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 25: Anh B và chị Y yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên ngăn cản vì cùng họ. Sau khi
tìm hiểu pháp luật, thấy rằng quan hệ họ hàng giữa hai người đã ngoài phạm vi năm đời,
không vi phạm quy định của pháp luật nên anh chị vẫn quyết định kết hôn. Trong trường
hợp này, pháp luật là phương tiện để anh A và chị Y
A. Thách thức sự cấm đoán của hai gia đình.
B. Bác bỏ lí do cấm đoán của hai gia đình.
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C. Thuyết phục hai bên gia đình đồng ý.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Lời giải:
Anh A và chị Y kết hôn đúng luật, đó là quyền của anh chị được pháp luật bảo vệ, đảm bảo
nguyên tắc hôn nhân tự nguyện. Vì vậy, anh chị có thể dùng pháp luật làm phương tiện để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Đáp án cần chọn là: D
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