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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Ghi   i chữ c i    ớc      n   ng     gi    iể    a:     

Câu 1: Công dân không  hể hiện sự  ôn   ọng ng ời  h c  hi  ừ chối 
A. chia sẻ thông tin nội bộ.   B. bình luận đời tư người khác 

C. cung cấp danh tính người tố cáo. D. tham gia hoạt động ngoại khóa. 

Câu 2: Câu  ục ngữ n   sau  â   hể hiện  õ nh    iệc  ôn   ọng  ẽ  hải? 
A. Ăn quả nhớ người trồng cây  B. Đói cho sạch rách cho thơm 

C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn   D. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn 

Câu 3: Để có được tình bạn trong sáng lành mạnh, chúng ta nên tránh việc làm nào sau đây? 

A. Luôn học hỏi nhưng điều hay và tốt của bạn B. Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn 

C. Luôn tính toán thiệt hơn với bạn  D. Giúp đỡ nhau vô tư không vụ lợi 

Câu 4: Na  ăn   ộ   iền  óng học của Hùng    bị e   h   hiện. Biế   ậ , Na  bèn nói: 

“Tớ sẽ cho cậu môt nửa số tiền tớ lấy được nhưng cậu phải giữ bí mật.” T  ng  ình huống 

nh   ậ  e  sẽ: 
A. Đe dọa Nam và yêu cầu đưa hết số tiền cho mình sử dụng 

B. Từ chối và coi như không biết sự việc 

C. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

D. Lấy số tiền mà Nam cho và im lặng. 

Câu 5: The  e  h nh  i n   sau  â   hể hiện  ính không  iê   hiế ? 

A. Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình 

B. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình 

C. Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt được kết quả cao trong công việc 

D. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn 

Câu 6: Để   ợc  ọi ng ời xung quanh  ôn   ọng    ớc hế  ch ng  a  hải: 
A. học thật xuất sắc.  B. thật giàu có. C. trở nên nổi tiếng. D. tôn trọng người khác. 

Câu 7: Ý  iến n   sau  â       ng  hi nói về  ình b n    ng s ng   nh   nh? 
A. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp 

B. Tình bạn trong sáng lành mạnh có thể có từ một phía 

C. Không thể có tình bạn lành mạnh giữa hai người khác giới 

D. Biết phê phán và chỉ ra cho bạn cái sai khi bạn mắc lỗi 

Câu 8: Việc giữ chữ  ín  hi  hực hiện  hải ch  ý  ến  iều gì? 
A. Giữ chữ tín cần thực hiện phù hợp với hoàn cảnh thực tế 

B. Đã hứa với ai thì cần tìm mọi cách để thực hiện bất chấp mọi thứ. 

C. Chỉ cần thực hiện công việc được giao cho kịp tiến độ, không quan tâm đến hiệu quả, chất lượng. 

D. Chỉ cần có lời hứa là đủ giữ chữ tín còn làm được đến đâu là chuyện khác 

Câu 9: Liê   hiế      ộ   hẩ  ch        ức của c n ng ời  hể hiện  ối sống: 
A. hám danh, hám lợi.  B. không hám danh, hám lợi. 

C. quan tâm lợi ích cá nhân. D. thỏa mãn nhu cầu vật chất. 

Câu 10: T  ng giờ  a chơi, A   nh B     A bị  h ơng, c c b n    ng  ớ   hông ai có ý  iến 

gì  ì sợ A   nh. T  ng  ình huống n   e  sẽ     gì? 
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình B. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết 

C. Cùng với A đánh B cho vui  D. Chạy đi chỗ khác chơi 

Câu 11: Em không   n  h nh  h i  ộ,  iệc     n   sau  â     ng c ch  hể hiện  ôn   ọng 

ng ời  h c? 
A. Lắng nghe ý kiến mọi người 

B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp bất hạnh 

C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện. 

D. Chỉ làm theo ý thích của mình còn không cần biết đến mọi người xung quanh 
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Câu 12: Nh  anh Tùng    b  H a cãi nhau  ì b  H a  ứ    c ở cổng nh  anh Tùng. T  ớc 

 ình huống  ó e  sẽ     gì? 
A. Đứng xem hai nhà cãi nhau 

B. Không ý kiến để tránh phiền hà 

C. Nói với bố mẹ để bố mẹ sang hòa giải hai bác  

D. Giúp anh Tùng cãi nhau với bà Hoa vì bà Hoa hoàn toàn sai. 

Câu 13: D    b n  hân của E,    ng giờ  iể    a 15  h   E  hông học b i cũ nên  uốn ché  

b i của D. Nếu    D, e  sẽ     gì ? 
A. Bảo bạn mở tài liệu để chép  B. Không thực hiện, nhắc nhở bạn tự làm bài  

C. Cho bạn chép bài của mình  D. Mắng bạn vì không học bài và không chơi với bạn nữa 

Câu 14: Việc     n   sau  â    ng  ề  hẩ  ch        ức  iê   hiế ? 
A. Chỉ làm việc gì khi có lợi cho gia đình mình 

B. Sẵn sàng dùng tiền bạc để tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống 

C. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích 

D. Làm giàu bằng sức lao động của mình 

Câu 15: Ý  iến n   sau  â    ng  ề  ôn   ọng ng ời  h c? 
A. Chỉ có người nhỏ tuổi mới cần phải tôn trọng người khác 

B. Tôn trọng người khác là hạ thấp mình  

C. Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình 

D. Để mọi người tôn trọng, mình cần phải giàu có và có địa vị 

Câu 16: E    n  h nh ý  iến n   sau  â   ề  ình b n? 
A. Không thể có tình bạn lành mạnh giữa hai người khác giới 

B. Biết phê phán và chỉ ra cho bạn cái sai khi bạn mắc lỗi 

C. Tình bạn trong sáng lành mạnh có thể có từ một phía 

D. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp 

Câu 17: Nếu  h   ng ời b n  hân    ng  ớ   ở  ở ché  b i  hi  iể    a, e  sẽ chọn c ch 

ứng xử n   sau  â ? 
A. Làm ngơ như không thấy gì vì không muốn bạn bị điểm kém 

B. Nhắc nhở bạn không làm như vậy, nếu sự việc tiếp diễn sẽ báo cáo với cô giáo 

C. Cùng bạn chép chung 

D. Đưa tờ nháp của mình cho bạn chép bài 

Câu 18: Tính  iê   hiế  có quan hệ   ực  iế   ới  hẩ  ch        ức n  ? 
A. Khoan dung B. Siêng năng C. Lễ độ           D. Trung thực 

Câu 19: Để   ở  h nh ng ời giữ chữ  ín, e  cần     gì? 
A. Luôn đúng hẹn, đúng giờ khi đã hứa với người xung quanh. 

B. Nói một đằng làm một nẻo. 

C. Hứa nhưng không đủ điều kiện thì không thực hiện 

D. Chỉ cần đúng hẹn với người lớn tuổi 

Câu 20: Câu  ục ngữ n    hể hiện  hẩ  ch   giữ chữ  ín? 
A. Một sự bất tín, vạn sự bất tin  B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 

C. Chết vinh hơn còn hơn sống nhục D. Đói cho sạch rách cho thơm 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1. (2  iể ) Vì sao chúng ta phải tôn trọng người khác? Hãy tìm một câu ca dao, tục ngữ nói 

về sự tôn trọng người khác.  

Câu 2. (3  iể ) Cho tình huống : 

Hùng mượn truyện của Trang và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên Hùng cho 

rằng, cứ giữ lại khi nào đọc xong thì trả cho Trang cũng được. 

a. Nhận xét hành vi của Hùng? 

b. Nếu em là bạn của Hùng, em sẽ làm gì? 

c. Qua đó, em rút ra bài học gì cho bản thân? 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm) . 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu 1 (2 điểm) Học sinh nêu được các ý sau: 

* Ý nghĩa tôn trọng người khác : 

 + Tôn trọng người khác nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình                                

(0,75 điểm)  

 +  Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để quan hệ xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt 

đẹp hơn.(0,75 điểm)  

 * HS nêu được đúng một câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác. ( 0,5 điểm) 

Câu 2 (3 điểm) Học sinh có thể diễn đạt khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:  

a. Nhận xét: 

- Theo em hành vi của bạn Hùng là sai. (0,5 điểm)                                                                                                       

- Vì bạn Hùng đã không giữ chữ tín với Trang, hứa với bạn thì nên trả đúng hẹn, nếu không sẽ 

mất lòng tin ở bạn (0,5 điểm)                                                                         

b. Nếu em là bạn của Hùng, em sẽ khuyên bạn: 

-  Giải thích cho bạn hiểu như vậy là không giữ chữ tín với bạn bè (0,5 điểm) 

-  Nói sự thật với bạn là chưa đọc xong và nên hỏi lại bạn để mượn tiếp... (0,5 điểm)   

c. Qua tình huống em rút ra bài học:                                                            

 - Khi đã hứa với người khác thì nên đúng giờ và đúng hẹn (0,5 điểm) 

 - Giữ lòng tin với mọi người trong các mối quan hệ... (0,5 điểm) 

    

    

 


