
  

PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

                ĐỀ 1 

       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I GDCD 6 

          Tiết theo KHDH: 17  

       Năm học: 2020 - 2021 

    Thời gian làm bài: 45 phút 

 

            A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án 

đúng: 

Câu 1. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về sự tiết kiệm? 

         A. Vung tay quá trán 

         B. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ 

         C. Tích tiểu thành đại  

         D. Ăn ngay, nói thẳng 

Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là chính xác? 

        A. Chi người nghèo mới cần phải tiết kiệm 

        B. Tiết kiệm đồng nghĩa với sự hà tiện 

        C. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng thành quả lao động  

        D. Chỉ cần tiết kiệm tiền bạc của mình thôi, còn đồ của người khác có thể 

dùng thoải mái 

Câu 3. Hành vi nào dưới đây cho thấy sự lãng phí? 

         A. Khi đi ra ngoài chơi thì tắt ti vi 

         B. Đồ dùng học tập chưa hỏng nhưng vẫn đòi bố mẹ mua đồ mới 

         C. Lấy tiền học bổng để mua sách tham khảo 

        D. Khi ăn cơm không làm rơi vãi thức ăn bừa bãi 

Câu 4. Em sẽ lên án hành vi nào dưới đây? 

          A. Trả lại đồ cho người làm mất 

          B. Nhường chỗ cho người già và trẻ em trên xe buýt 

          C. Nói tục chửi bậy 

          D. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 

Câu 5. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 

         A. Lười vận động, không tập thể dục thể thao thường xuyên 

         B. Khi ăn cơm, không ăn vội vàng mà từ tốn nhai kĩ 

         C. Bị ốm nhưng không chịu đi khám  

         D. Thường xuyên sủ dụng đồ uống có cồn 



Câu 6. Trời nóng, nhưng Tuấn cứ thấy trong người lành lạnh. Tuấn vội nói với 

mẹ cho ra trạm y tế để khám bệnh. Việc làm này cho thấy Tuấn là người như thế 

nào? 

         A. Tuấn là người tôn trọng kỉ luật 

         B. Tuấn là người tiêu xài hoang phí 

         C. Tuấn là người biết sống tiết kiệm 

        D. Tuấn là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 

Câu 7. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 

         A. Sức khỏe giúp chúng ta học tập và lao động hiệu quả 

         B. Mỗi người chúng ta cần tích cực phòng bệnh và chữa bệnh 

         C. Không cần chăm sóc sức khỏe vì khi bị bệnh chỉ cần đến bác sĩ là xong  

         D. Ăn uống điều độ giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

Câu 8. Trong lớp em có một bạn thường xuyên nói bậy. Em sẽ làm gì trong 

trường hợp này? 

          A. Nhắc nhở, khuyên bảo để bạn đó rút kinh nghiệm 

          B. Xa lánh, không chơi với bạn đó 

          C. Mặc kệ bạn đó vì không liên quan đến mình 

          D. Bảo các bạn khác không chơi với bạn đó nữa 

Câu 9. Hành động nói xấu người khác thể hiện điều gì? 

         A. Mất lịch sự, tế nhị. 

          B. Lịch sự, tế nhị. 

          C. Vô lễ 

          D. Sống chan hòa với mọi người 

Câu 10. Câu nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 

A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 

B. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

C. Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

D. Chết trong còn hơn sống đục 

Câu 11. Câu nào dưới đây nói về sự tôn trọng kỉ luật? 

A. Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn 

B. Nhập gia tùy tuc 

C. Học ăn, học nói, học gói, học mở 

D. Anh em như thể tay chân / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

Câu 12. Hành động phóng nhanh, vượt ẩu cho thấy điều gì? 

A. Hành động vi phạm luật giao thông 



B. Hành động bình thường, chấp nhận được 

C. Hành động lịch sự 

D. Hành động có văn hóa 

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy học sinh không có ý thức chấp hành 

nội quy trường lớp? 

A. Mặc đồng phục đến trường 

B. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đến trường 

C. Không nói tục, chửi bậy 

D. Trang điểm lòe loẹt khi đến trường 

Câu 14. Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn là biểu hiện của điều nào dưới 

đây? 

A. Tôn trọng kỉ luật 

B. Sống chan hòa với bạn bè 

C. Tích cực trong hoạt động tập thể 

D. Giao tiếp có văn hóa 

Câu 15. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự biết ơn? 

A. Uống nước nhớ nguồn 

B. Ăn cháo đá bát 

C. Qua cầu rút ván 

D. Có mới nới cũ 

Câu 16. Hành động nào dưới đây thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động 

tập thể và trong hoạt động xã hội là? 

A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp. 

B. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của nhà trường. 

C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp. 

D. Tham gia viết báo tường nhân dịp 20/11. 

Câu 17. Quang rủ Huy đi xem bóng đá để cổ vũ cho đội bóng của trường. Huy từ 

chối không đi vì muốn ở nhà ngủ. Nhận xét nào dưới đây là chính xác? 

A. Quang là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

B. Quang là người chưa tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

C. Huy là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

D. Cả Quang và Huy đều tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

Câu 18. Câu nói: Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu lần lượt nói đến các yếu tố 

nào cuả thiên nhiên? 

A. Rừng, không khí, đất 



B. Rừng, biển, đất 

C. Rừng, sông, đất 

D. Rừng, bầu trời, đất 

Câu 19. Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thiên nhiên? 

A. Đánh bắt cá bằng mìn 

B. Săn bắt động vật quý hiếm 

C. Đốt rừng làm rẫy 

D. Trồng rừng phủ xanh đồi trọc. 

Câu 20. Hành động nào dưới đây là hành động phá hoại thiên nhiên? 

A. Khai thác gỗ bừa bãi 

B. Trồng cây gây rừng 

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn 

D. Thả các loại động vật quý hiếm về rừng 

         B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

 Câu 1 (2 điểm).   

           a. Thế nào là siêng năng, kiên trì? Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế 

nào đối với cuộc sống của chúng ta?  

           b. Tìm 2 câu thành ngữ, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về sự siêng năng, kiên 

trì. 

 Câu 2 (3 điểm).  

           Sắp đến ngày 20/11, các bạn rủ Nam đến thăm hỏi và chúc mừng thầy giáo 

cũ dạy hồi lớp 5. Nam không đi và nói rằng: “Năm nay thầy có dạy bọn mình nữa 

đâu mà phải đến chúc mừng”. 

           a. Theo em, thái độ của Nam là đúng hay sai? Tại sao? Trong trường hợp 

này, nếu em là Nam thì em sẽ hành động như thế nào? Em có thể đưa ra lời khuyên 

như thế nào để Nam có thái độ ứng xử đúng đắn? 

           b. Kể 4 việc làm thể hiện sự biết ơn. 
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            A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án 

đúng: 

Câu 1. Trời nóng, nhưng Tuấn cứ thấy trong người lành lạnh. Tuấn vội nói với 

mẹ cho ra trạm y tế để khám bệnh. Việc làm này cho thấy Tuấn là người như thế 

nào? 

         A. Tuấn là người tôn trọng kỉ luật 

         B. Tuấn là người tiêu xài hoang phí 

         C. Tuấn là người biết sống tiết kiệm 

        D. Tuấn là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 

Câu 2. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 

         A. Sức khỏe giúp chúng ta học tập và lao động hiệu quả 

         B. Mỗi người chúng ta cần tích cực phòng bệnh và chữa bệnh 

         C. Không cần chăm sóc sức khỏe vì khi bị bệnh chỉ cần đến bác sĩ là xong  

         D. Ăn uống điều độ giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

Câu 3. Trong lớp em có một bạn thường xuyên nói bậy. Em sẽ làm gì trong 

trường hợp này? 

          A. Nhắc nhở, khuyên bảo để bạn đó rút kinh nghiệm 

          B. Xa lánh, không chơi với bạn đó 

          C. Mặc kệ bạn đó vì không liên quan đến mình 

          D. Bảo các bạn khác không chơi với bạn đó nữa 

Câu 4. Hành động nói xấu người khác thể hiện điều gì? 

         A. Mất lịch sự, tế nhị. 

          B. Lịch sự, tế nhị. 

          C. Vô lễ 

          D. Sống chan hòa với mọi người 

Câu 5. Câu nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 

A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 

B. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

C. Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

D. Chết trong còn hơn sống đục 



Câu 6. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về sự tiết kiệm? 

         A. Vung tay quá trán 

         B. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ 

         C. Tích tiểu thành đại  

         D. Ăn ngay, nói thẳng 

Câu 7. Ý kiến nào dưới đây là chính xác? 

        A. Chi người nghèo mới cần phải tiết kiệm 

        B. Tiết kiệm đồng nghĩa với sự hà tiện 

        C. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng thành quả lao động  

        D. Chỉ cần tiết kiệm tiền bạc của mình thôi, còn đồ của người khác có thể 

dùng thoải mái 

Câu 8. Hành vi nào dưới đây cho thấy sự lãng phí? 

         A. Khi đi ra ngoài chơi thì tắt ti vi 

         B. Đồ dùng học tập chưa hỏng nhưng vẫn đòi bố mẹ mua đồ mới 

         C. Lấy tiền học bổng để mua sách tham khảo 

        D. Khi ăn cơm không làm rơi vãi thức ăn bừa bãi 

Câu 9. Em sẽ lên án hành vi nào dưới đây? 

          A. Trả lại đồ cho người làm mất 

          B. Nhường chỗ cho người già và trẻ em trên xe buýt 

          C. Nói tục chửi bậy 

          D. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 

Câu 10. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 

         A. Lười vận động, không tập thể dục thể thao thường xuyên 

         B. Khi ăn cơm, không ăn vội vàng mà từ tốn nhai kĩ 

         C. Bị ốm nhưng không chịu đi khám  

         D. Thường xuyên sủ dụng đồ uống có cồn 

Câu 11. Câu nào dưới đây nói về sự tôn trọng kỉ luật? 

A. Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn 

B. Nhập gia tùy tuc 

C. Học ăn, học nói, học gói, học mở 

D. Anh em như thể tay chân / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

Câu 12. Hành động phóng nhanh, vượt ẩu cho thấy điều gì? 

A. Hành động vi phạm luật giao thông 

B. Hành động bình thường, chấp nhận được 

C. Hành động lịch sự 



D. Hành động có văn hóa 

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy học sinh không có ý thức chấp hành 

nội quy trường lớp? 

A. Mặc đồng phục đến trường 

B. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đến trường 

C. Không nói tục, chửi bậy 

D. Trang điểm lòe loẹt khi đến trường 

Câu 14. Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn là biểu hiện của điều nào dưới 

đây? 

A. Tôn trọng kỉ luật 

B. Sống chan hòa với bạn bè 

C. Tích cực trong hoạt động tập thể 

D. Giao tiếp có văn hóa 

Câu 15. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự biết ơn? 

A. Uống nước nhớ nguồn 

B. Ăn cháo đá bát 

C. Qua cầu rút ván 

D. Có mới nới cũ 

Câu 16. Hành động nào dưới đây thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động 

tập thể và trong hoạt động xã hội là? 

A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp. 

B. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của nhà trường. 

C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp. 

D. Tham gia viết báo tường nhân dịp 20/11. 

Câu 17. Quang rủ Huy đi xem bóng đá để cổ vũ cho đội bóng của trường. Huy từ 

chối không đi vì muốn ở nhà ngủ. Nhận xét nào dưới đây là chính xác? 

A. Quang là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

B. Quang là người chưa tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

C. Huy là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

D. Cả Quang và Huy đều tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

Câu 18. Câu nói: Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu lần lượt nói đến các yếu tố 

nào cuả thiên nhiên? 

A. Rừng, không khí, đất 

B. Rừng, biển, đất 

C. Rừng, sông, đất 



D. Rừng, bầu trời, đất 

Câu 19. Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thiên nhiên? 

A. Đánh bắt cá bằng mìn 

B. Săn bắt động vật quý hiếm 

C. Đốt rừng làm rẫy 

D. Trồng rừng phủ xanh đồi trọc. 

Câu 20. Hành động nào dưới đây là hành động phá hoại thiên nhiên? 

A. Khai thác gỗ bừa bãi 

B. Trồng cây gây rừng 

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn 

D. Thả các loại động vật quý hiếm về rừng 

         B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

 Câu 1 (2 điểm).   

           a. Thế nào là siêng năng, kiên trì? Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế 

nào đối với cuộc sống của chúng ta?  

           b. Tìm 2 câu thành ngữ, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về sự siêng năng, kiên 

trì. 

 Câu 2 (3 điểm).  

           Sắp đến ngày 20/11, các bạn rủ Nam đến thăm hỏi và chúc mừng thầy giáo 

cũ dạy hồi lớp 5. Nam không đi và nói rằng: “Năm nay thầy có dạy bọn mình nữa 

đâu mà phải đến chúc mừng”. 

           a. Theo em, thái độ của Nam là đúng hay sai? Tại sao? Trong trường hợp 

này, nếu em là Nam thì em sẽ hành động như thế nào? Em có thể đưa ra lời khuyên 

như thế nào để Nam có thái độ ứng xử đúng đắn? 

           b. Kể 4 việc làm thể hiện sự biết ơn. 
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            A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án 

đúng: 

Câu 1. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về sự tiết kiệm? 

         A. Vung tay quá trán 

         B. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ 

         C. Tích tiểu thành đại  

         D. Ăn ngay, nói thẳng 

Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là chính xác? 

        A. Chi người nghèo mới cần phải tiết kiệm 

        B. Tiết kiệm đồng nghĩa với sự hà tiện 

        C. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng thành quả lao động  

        D. Chỉ cần tiết kiệm tiền bạc của mình thôi, còn đồ của người khác có thể 

dùng thoải mái 

Câu 3. Hành vi nào dưới đây cho thấy sự lãng phí? 

         A. Khi đi ra ngoài chơi thì tắt ti vi 

         B. Đồ dùng học tập chưa hỏng nhưng vẫn đòi bố mẹ mua đồ mới 

         C. Lấy tiền học bổng để mua sách tham khảo 

         D. Khi ăn cơm không làm rơi vãi thức ăn bừa bãi 

Câu 4. Em sẽ lên án hành vi nào dưới đây? 

          A. Trả lại đồ cho người làm mất 

          B. Nhường chỗ cho người già và trẻ em trên xe buýt 

          C. Nói tục chửi bậy 

          D. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 

Câu 5. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 

         A. Lười vận động, không tập thể dục thể thao thường xuyên 

         B. Khi ăn cơm, không ăn vội vàng mà từ tốn nhai kĩ 

         C. Bị ốm nhưng không chịu đi khám  

         D. Thường xuyên sủ dụng đồ uống có cồn 



Câu 6. Trời nóng, nhưng Tuấn cứ thấy trong người lành lạnh. Tuấn vội nói với 

mẹ cho ra trạm y tế để khám bệnh. Việc làm này cho thấy Tuấn là người như thế 

nào? 

         A. Tuấn là người tôn trọng kỉ luật 

         B. Tuấn là người tiêu xài hoang phí 

         C. Tuấn là người biết sống tiết kiệm 

        D. Tuấn là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 

Câu 7. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 

         A. Sức khỏe giúp chúng ta học tập và lao động hiệu quả 

         B. Mỗi người chúng ta cần tích cực phòng bệnh và chữa bệnh 

         C. Không cần chăm sóc sức khỏe vì khi bị bệnh chỉ cần đến bác sĩ là xong  

         D. Ăn uống điều độ giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

Câu 8. Trong lớp em có một bạn thường xuyên nói bậy. Em sẽ làm gì trong 

trường hợp này? 

          A. Nhắc nhở, khuyên bảo để bạn đó rút kinh nghiệm 

          B. Xa lánh, không chơi với bạn đó 

          C. Mặc kệ bạn đó vì không liên quan đến mình 

          D. Bảo các bạn khác không chơi với bạn đó nữa 

Câu 9. Hành động nói xấu người khác thể hiện điều gì? 

         A. Mất lịch sự, tế nhị. 

          B. Lịch sự, tế nhị. 

          C. Vô lễ 

          D. Sống chan hòa với mọi người 

Câu 10. Câu nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 

A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 

B. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

C. Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

D. Chết trong còn hơn sống đục 

Câu 11. Câu nào dưới đây nói về sự tôn trọng kỉ luật? 

A. Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn 

B. Nhập gia tùy tuc 

C. Học ăn, học nói, học gói, học mở 

D. Anh em như thể tay chân / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

Câu 12. Hành động phóng nhanh, vượt ẩu cho thấy điều gì? 

A. Hành động vi phạm luật giao thông 



B. Hành động bình thường, chấp nhận được 

C. Hành động lịch sự 

D. Hành động có văn hóa 

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy học sinh không có ý thức chấp hành 

nội quy trường lớp? 

A. Mặc đồng phục đến trường 

B. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đến trường 

C. Không nói tục, chửi bậy 

D. Trang điểm lòe loẹt khi đến trường 

Câu 14. Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn là biểu hiện của điều nào dưới 

đây? 

A. Tôn trọng kỉ luật 

B. Sống chan hòa với bạn bè 

C. Tích cực trong hoạt động tập thể 

D. Giao tiếp có văn hóa 

Câu 15. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự biết ơn? 

A. Uống nước nhớ nguồn 

B. Ăn cháo đá bát 

C. Qua cầu rút ván 

D. Có mới nới cũ 

Câu 16. Hành động nào dưới đây thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động 

tập thể và trong hoạt động xã hội là? 

A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp. 

B. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của nhà trường. 

C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp. 

D. Tham gia viết báo tường nhân dịp 20/11. 

Câu 17. Quang rủ Huy đi xem bóng đá để cổ vũ cho đội bóng của trường. Huy từ 

chối không đi vì muốn ở nhà ngủ. Nhận xét nào dưới đây là chính xác? 

A. Quang là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

B. Quang là người chưa tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

C. Huy là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

D. Cả Quang và Huy đều tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

Câu 18. Câu nói: Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu lần lượt nói đến các yếu tố 

nào cuả thiên nhiên? 

A. Rừng, không khí, đất 



B. Rừng, biển, đất 

C. Rừng, sông, đất 

D. Rừng, bầu trời, đất 

Câu 19. Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thiên nhiên? 

A. Đánh bắt cá bằng mìn 

B. Săn bắt động vật quý hiếm 

C. Đốt rừng làm rẫy 

D. Trồng rừng phủ xanh đồi trọc. 

Câu 20. Hành động nào dưới đây là hành động phá hoại thiên nhiên? 

A. Khai thác gỗ bừa bãi 

B. Trồng cây gây rừng 

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn 

D. Thả các loại động vật quý hiếm về rừng 

         B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

 Câu 1 (2 điểm).   

           a. Thế nào là siêng năng, kiên trì? Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế 

nào đối với cuộc sống của chúng ta?  

           b. Tìm 2 câu thành ngữ, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về sự siêng năng, kiên 

trì. 

 Câu 2 (3 điểm).  

           Sắp đến ngày 27/7, các bạn rủ Hoàng đi dọn cỏ ở đài tưởng niệm các anh 

hùng liệt sĩ. Hoàng không đi và nói rằng: “Đấy có phải việc của tớ đâu mà tớ làm. 

Tớ ở nhà đi đá bóng còn thích hơn”. 

           a. Theo em, thái độ của Hoàng là đúng hay sai? Tại sao? Trong trường hợp 

này, nếu em là Hoàng thì em sẽ hành động như thế nào? Em có thể đưa ra lời 

khuyên như thế nào để Hoàng có thái độ ứng xử đúng đắn? 

           b. Kể 4 việc làm thể hiện sự biết ơn 
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            A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án 

đúng: 

Câu 1. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về sự tiết kiệm? 

         A. Vung tay quá trán 

         B. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ 

         C. Tích tiểu thành đại  

         D. Ăn ngay, nói thẳng 

Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là chính xác? 

        A. Chi người nghèo mới cần phải tiết kiệm 

        B. Tiết kiệm đồng nghĩa với sự hà tiện 

        C. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng thành quả lao động  

        D. Chỉ cần tiết kiệm tiền bạc của mình thôi, còn đồ của người khác có thể 

dùng thoải mái 

Câu 3. Hành vi nào dưới đây cho thấy sự lãng phí? 

         A. Khi đi ra ngoài chơi thì tắt ti vi 

         B. Đồ dùng học tập chưa hỏng nhưng vẫn đòi bố mẹ mua đồ mới 

         C. Lấy tiền học bổng để mua sách tham khảo 

        D. Khi ăn cơm không làm rơi vãi thức ăn bừa bãi 

Câu 4. Em sẽ lên án hành vi nào dưới đây? 

          A. Trả lại đồ cho người làm mất 

          B. Nhường chỗ cho người già và trẻ em trên xe buýt 

          C. Nói tục chửi bậy 

          D. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 

Câu 5. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 

         A. Lười vận động, không tập thể dục thể thao thường xuyên 

         B. Khi ăn cơm, không ăn vội vàng mà từ tốn nhai kĩ 

         C. Bị ốm nhưng không chịu đi khám  

         D. Thường xuyên sủ dụng đồ uống có cồn 



Câu 6. Trời nóng, nhưng Tuấn cứ thấy trong người lành lạnh. Tuấn vội nói với 

mẹ cho ra trạm y tế để khám bệnh. Việc làm này cho thấy Tuấn là người như thế 

nào? 

         A. Tuấn là người tôn trọng kỉ luật 

         B. Tuấn là người tiêu xài hoang phí 

         C. Tuấn là người biết sống tiết kiệm 

        D. Tuấn là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 

Câu 7. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 

         A. Sức khỏe giúp chúng ta học tập và lao động hiệu quả 

         B. Mỗi người chúng ta cần tích cực phòng bệnh và chữa bệnh 

         C. Không cần chăm sóc sức khỏe vì khi bị bệnh chỉ cần đến bác sĩ là xong  

         D. Ăn uống điều độ giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

Câu 8. Trong lớp em có một bạn thường xuyên nói bậy. Em sẽ làm gì trong 

trường hợp này? 

          A. Nhắc nhở, khuyên bảo để bạn đó rút kinh nghiệm 

          B. Xa lánh, không chơi với bạn đó 

          C. Mặc kệ bạn đó vì không liên quan đến mình 

          D. Bảo các bạn khác không chơi với bạn đó nữa 

Câu 9. Hành động nói xấu người khác thể hiện điều gì? 

         A. Mất lịch sự, tế nhị. 

          B. Lịch sự, tế nhị. 

          C. Vô lễ 

          D. Sống chan hòa với mọi người 

Câu 10. Câu nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 

A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 

B. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

C. Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

D. Chết trong còn hơn sống đục 

Câu 11. Câu nào dưới đây nói về sự tôn trọng kỉ luật? 

A. Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn 

B. Nhập gia tùy tuc 

C. Học ăn, học nói, học gói, học mở 

D. Anh em như thể tay chân / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

Câu 12. Hành động phóng nhanh, vượt ẩu cho thấy điều gì? 

A. Hành động vi phạm luật giao thông 



B. Hành động bình thường, chấp nhận được 

C. Hành động lịch sự 

D. Hành động có văn hóa 

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy học sinh không có ý thức chấp hành 

nội quy trường lớp? 

A. Mặc đồng phục đến trường 

B. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đến trường 

C. Không nói tục, chửi bậy 

D. Trang điểm lòe loẹt khi đến trường 

Câu 14. Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn là biểu hiện của điều nào dưới 

đây? 

A. Tôn trọng kỉ luật 

B. Sống chan hòa với bạn bè 

C. Tích cực trong hoạt động tập thể 

D. Giao tiếp có văn hóa 

Câu 15. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự biết ơn? 

A. Uống nước nhớ nguồn 

B. Ăn cháo đá bát 

C. Qua cầu rút ván 

D. Có mới nới cũ 

Câu 16. Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thiên nhiên? 

A. Đánh bắt cá bằng mìn 

B. Săn bắt động vật quý hiếm 

C. Đốt rừng làm rẫy 

D. Trồng rừng phủ xanh đồi trọc. 

Câu 17. Hành động nào dưới đây là hành động phá hoại thiên nhiên? 

A. Khai thác gỗ bừa bãi 

B. Trồng cây gây rừng 

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn 

D. Thả các loại động vật quý hiếm về rừng 

Câu 18. Hành động nào dưới đây thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động 

tập thể và trong hoạt động xã hội là? 

A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp. 

B. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của nhà trường. 

C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp. 



D. Tham gia viết báo tường nhân dịp 20/11. 

Câu 19. Quang rủ Huy đi xem bóng đá để cổ vũ cho đội bóng của trường. Huy từ 

chối không đi vì muốn ở nhà ngủ. Nhận xét nào dưới đây là chính xác? 

A. Quang là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

B. Quang là người chưa tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

C. Huy là người tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

D. Cả Quang và Huy đều tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể 

Câu 20. Câu nói: Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu lần lượt nói đến các yếu tố 

nào cuả thiên nhiên? 

A. Rừng, không khí, đất 

B. Rừng, biển, đất 

C. Rừng, sông, đất 

D. Rừng, bầu trời, đất 

         B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

 Câu 1 (2 điểm).   

           a. Thế nào là siêng năng, kiên trì? Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế 

nào đối với cuộc sống của chúng ta?  

           b. Tìm 2 câu thành ngữ, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về sự siêng năng, kiên 

trì. 

 Câu 2 (3 điểm).  

           Sắp đến ngày 27/7, các bạn rủ Hoàng đi dọn cỏ ở đài tưởng niệm các anh 

hùng liệt sĩ. Hoàng không đi và nói rằng: “Đấy có phải việc của tớ đâu mà tớ làm. 

Tớ ở nhà đi đá bóng còn thích hơn”. 

           a. Theo em, thái độ của Hoàng là đúng hay sai? Tại sao? Trong trường hợp 

này, nếu em là Hoàng thì em sẽ hành động như thế nào? Em có thể đưa ra lời 

khuyên như thế nào để Hoàng có thái độ ứng xử đúng đắn? 

           b. Kể 4 việc làm thể hiện sự biết ơn 

 

 

 


