
  
PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 
     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

                ĐỀ 1 

       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ GDCD 6 
          Tiết theo KHDH: 9  
       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. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Chỉ các vận động viên mới cần tập thể dục thể thao thường xuyên. 
B. Để đảm bảo sức khỏe cần có chế độ ăn uống điều độ 
C. Khi có bệnh cần đi khám bác sĩ  
D. Trẻ em cần được tiêm phòng đầy đủ 
Câu 2. Sáng nào Nam cũng dậy sớm để tập thể dục thể thao. Việc làm đó cho thấy 
Nam là người như thế nào? 
A. Nam là người tôn trọng kỉ luật 
B. Nam là người biết ơn bố mẹ 
C. Nam là người biết sống tiết kiệm 
D. Nam là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 
Câu 3. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lười biếng, không kiên trì? 
A. Cần cù tự giác trong học tập                         C. Luôn làm đầy đủ bài tập về nhà 
B. Gặp bài toán khó không bỏ cuộc                   D. Đang làm bài bỏ đi chơi 
Câu 4. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự siêng năng, kiên trì? 
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim               C. Chết vinh còn hơn sống nhục 
B. Uống nước nhớ nguồn                                 D. Đói cho sạch, rách cho thơm 
Câu 5. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 
A. Đã bốn ngày, Nam không thay quần áo vì trời lạnh 
B. Khi ăn cơm, Tuấn không bao giờ ăn rau mà chỉ ăn các món mà mình thích 
C. Hằng ngày, Minh đều súc miệng nước muối. 
D. Khi ốm, Linh không uống thuốc vì sợ đắng 
Câu 6. Câu thành ngữ nào sau đây nói về sự tiết kiệm? 
A. Tích tiểu thành đại                                      C. Bóc ngắn, cắn dài 
B. Ăn ngay, nói thẳng                                     D. Cơm thừa, gạo thiếu. 
Câu 7. Ý kiến nào dưới đây đầy đủ và chính xác nhất?? 
A. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất 
B. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý thời gian của mình và của người khác 
C. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý sức lực của mình và của người khác 
D. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình 
và của người khác 
Câu 8. Hành vi nào sau đây không gây ảnh hưởng đến sức khỏe? 
A. Uống rượu bia.                                          C. Hút thuốc lá 
B. Ăn nhiều đồ ăn nhanh                                D. Ăn các món đầy đủ dinh dưỡng 
Câu 9. Quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ là biểu hiện của đức tính 
nào dưới đây? 
A. Lễ độ                                                          C. Siêng năng, kiên trì  
B. Kiên trì   D. Siêng năng  
Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện thái độ giao tiếp không có văn hóa? 
A. Nói trống không với người lớn                 C. Đi xin phép, về chào hỏi 
B. Gọi dạ, bảo vâng                                      D. Kính thầy, yêu bạn 
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 
A. Nói năng nhẹ nhàng, lễ phép                  C. Nói như tát nước vào mặt  
B. Nói băm nói bổ D. Nói như ăn cướp 
 



Câu 12. Sống tiết kiệm mang lại ý nghĩa nào sau đây? 
A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bị bạn bè xa lánh 
B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu, vật chất và tinh thần 
C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác 
D. Không có động lực để chăm chỉ làm việc 
Câu 13. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lãng phí? 
A. Tắt đèn điện khi không cần thiết                 C. Giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận 
B.  Khi ăn cơm làm rơi vãi thức ăn bừa bãi     D. Chi tiêu có kế hoạch. 
Câu 14. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Giao tiếp có văn hóa làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn 
B. Giao tiếp có văn hóa thể hiện mình là một con người có hiểu biết, đạo đức 
C. Giao tiếp có văn hóa khiến mình được mọi người yêu quý 
D. Chỉ người nổi tiếng mới cần giao tiếp có văn hóa 
Câu 15. Biết lắng nghe, biết cảm ơn và xin lỗi là biểu hiện của một người? 
A. Lịch sự, tế nhị                  C. Tôn trọng kỉ luật  
B. Khôn lỏi D. Tự giác trong hoạt động tập thể 
Câu 16. Đá bóng dưới lòng đường là biểu hiện của một người như thế nào? 
A. Thiếu tôn trọng kỉ luật                   C. Siêng năng kiên trì  
B. Tôn trọng kỉ luật D. Tiết kiệm 
Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật của học sinh? 
A. Mặc đúng đồng phục        C. Nghỉ học không cần xin phép 
B. Thường xuyên đi học muộn        D. Không đeo khăn đỏ 
Câu 18. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Nói chuyện trong giờ học   C. Giữ gìn trật tự chung 
B. Không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật   D. Vượt đèn đỏ 
Câu 19. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Thực hiện nếp sống kỉ luật làm con  
     người mất tự do 

 C. Thực hiện nếp sống kỉ luật giúp 
       bảo vệ lợi ích cộng đồng 

B. Tôn trọng kỉ luật làm cho xã hội có 
     nề nếp, kỉ cương 

 D. Tôn trọng kỉ luật là chấp hành mọi 
       sự phân công của tập thể 

Câu 20. Câu ca dao, tục ngữ nào nói lên sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Sức khỏe là vàng C. Của bền tại người 
B. Nhập gia tuỳ tục D. Có công mài sắt có ngày nên kim 
              B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 
 Câu 1 (1.5đ).   
                 a. Thế nào là lễ độ? Lễ độ 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 lễ độ. 
 Câu 2 (3.5đ).  
                Lần nào đến phiên trực nhật lớp Tuấn cũng nhờ bạn thân là Hải trực nhật hộ. 
Các bạn khác thấy vậy đã góp ý với Tuấn nhiều lần. Nhưng Tuấn không chịu tiếp thu 
lại còn nói: “Sao các cậu lắm chuyện thế! Tớ có nhờ các cậu đâu chứ!”. 
                a. Theo em, thái độ của Tuấn là đúng hay sai? Tại sao? Nếu em là bạn của 
Tuấn thì em sẽ khuyên Tuấn như thế nào để Tuấn có thái độ ứng xử đúng đắn. 
               b. Kể 4 việc làm thể hiện sự siêng năng, kiên trì. 
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           A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng: 
Câu 1. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Chỉ các vận động viên mới cần tập thể dục thể thao thường xuyên. 
B. Để đảm bảo sức khỏe cần có chế độ ăn uống điều độ 
C. Khi có bệnh cần đi khám bác sĩ  
D. Trẻ em cần được tiêm phòng đầy đủ 
Câu 2. Sáng nào Nam cũng dậy sớm để tập thể dục thể thao. Việc làm đó cho thấy 
Nam là người như thế nào? 
A. Nam là người tôn trọng kỉ luật 
B. Nam là người biết ơn bố mẹ 
C. Nam là người biết sống tiết kiệm 
D. Nam là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 
Câu 3. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lười biếng, không kiên trì? 
A. Cần cù tự giác trong học tập                         C. Luôn làm đầy đủ bài tập về nhà 
B. Gặp bài toán khó không bỏ cuộc                   D. Đang làm bài bỏ đi chơi 
Câu 4. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự siêng năng, kiên trì? 
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim               C. Chết vinh còn hơn sống nhục 
B. Uống nước nhớ nguồn                                 D. Đói cho sạch, rách cho thơm 
Câu 5. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 
A. Đã bốn ngày, Nam không thay quần áo vì trời lạnh 
B. Khi ăn cơm, Tuấn không bao giờ ăn rau mà chỉ ăn các món mà mình thích 
C. Hằng ngày, Minh đều súc miệng nước muối. 
D. Khi ốm, Linh không uống thuốc vì sợ đắng 
Câu 6. Câu thành ngữ nào sau đây nói về sự tiết kiệm? 
A. Tích tiểu thành đại                                      C. Bóc ngắn, cắn dài 
B. Ăn ngay, nói thẳng                                     D. Cơm thừa, gạo thiếu. 
Câu 7. Ý kiến nào dưới đây đầy đủ và chính xác nhất?? 
A. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất 
B. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý thời gian của mình và của người khác 
C. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý sức lực của mình và của người khác 
D. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình 
và của người khác 
Câu 8. Hành vi nào sau đây không gây ảnh hưởng đến sức khỏe? 
A. Uống rượu bia.                                          C. Hút thuốc lá 
B. Ăn nhiều đồ ăn nhanh                                D. Ăn các món đầy đủ dinh dưỡng 
Câu 9. Quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ là biểu hiện của đức tính 
nào dưới đây? 
A. Lễ độ                                                          C. Siêng năng, kiên trì  
B. Kiên trì   D. Siêng năng  
Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện thái độ giao tiếp không có văn hóa? 
A. Nói trống không với người lớn                 C. Đi xin phép, về chào hỏi 
B. Gọi dạ, bảo vâng                                      D. Kính thầy, yêu bạn 
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 
A. Nói năng nhẹ nhàng, lễ phép                  C. Nói như tát nước vào mặt  
B. Nói băm nói bổ D. Nói như ăn cướp 
 



Câu 12. Sống tiết kiệm mang lại ý nghĩa nào sau đây? 
A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bị bạn bè xa lánh 
B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu, vật chất và tinh thần 
C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác 
D. Không có động lực để chăm chỉ làm việc 
Câu 13. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lãng phí? 
A. Tắt đèn điện khi không cần thiết                 C. Giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận 
B.  Khi ăn cơm làm rơi vãi thức ăn bừa bãi     D. Chi tiêu có kế hoạch. 
Câu 14. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Giao tiếp có văn hóa làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn 
B. Giao tiếp có văn hóa thể hiện mình là một con người có hiểu biết, đạo đức 
C. Giao tiếp có văn hóa khiến mình được mọi người yêu quý 
D. Chỉ người nổi tiếng mới cần giao tiếp có văn hóa 
Câu 15. Biết lắng nghe, biết cảm ơn và xin lỗi là biểu hiện của một người? 
A. Lịch sự, tế nhị                  C. Tôn trọng kỉ luật  
B. Khôn lỏi D. Tự giác trong hoạt động tập thể 
Câu 16. Đá bóng dưới lòng đường là biểu hiện của một người như thế nào? 
A. Thiếu tôn trọng kỉ luật                   C. Siêng năng kiên trì  
B. Tôn trọng kỉ luật D. Tiết kiệm 
Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật của học sinh? 
A. Mặc đúng đồng phục        C. Nghỉ học không cần xin phép 
B. Thường xuyên đi học muộn        D. Không đeo khăn đỏ 
Câu 18. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Nói chuyện trong giờ học   C. Giữ gìn trật tự chung 
B. Không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật   D. Vượt đèn đỏ 
Câu 19. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Thực hiện nếp sống kỉ luật làm con  
     người mất tự do 

 C. Thực hiện nếp sống kỉ luật giúp 
       bảo vệ lợi ích cộng đồng 

B. Tôn trọng kỉ luật làm cho xã hội có 
     nề nếp, kỉ cương 

 D. Tôn trọng kỉ luật là chấp hành mọi 
       sự phân công của tập thể 

Câu 20. Câu ca dao, tục ngữ nào nói lên sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Sức khỏe là vàng C. Của bền tại người 
B. Nhập gia tuỳ tục                              D. Có công mài sắt có ngày nên kim 
           B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 
 Câu 1 (1.5đ).   
                 a. Thế nào là lễ độ? Lễ độ 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 lễ độ. 
 Câu 2 (3.5đ).  
                Đầu năm học, Hoa được bố mẹ mua sắm cho rất nhiều đồ dùng học tập mới. 
Tuy nhiên, những đồ dùng học tập đó Hoa chỉ sử dụng có mấy tuần đã bỏ đi và đòi bố 
mẹ mua đồ mới. Các bạn trong lớp biết chuyện góp ý thì Hoa nói: “Nhà tớ có điều kiện, 
tớ muốn mua cái gì là việc của tớ”.  
                 a. Theo em, thái độ của Hoa là đúng hay sai? Tại sao? Nếu em là bạn của 
Hoa thì em sẽ khuyên Hoa như thế nào để Hoa có thái độ ứng xử đúng đắn. 
                b. Kể 4 việc làm thể hiện sự tiết kiệm. 
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            A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng: 
Câu 1. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Chỉ các vận động viên mới cần tập thể dục thể thao thường xuyên. 
B. Để đảm bảo sức khỏe cần có chế độ ăn uống điều độ 
C. Khi có bệnh cần đi khám bác sĩ  
D. Trẻ em cần được tiêm phòng đầy đủ 
Câu 2. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự siêng năng, kiên trì? 
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim               C. Chết vinh còn hơn sống nhục 
B. Uống nước nhớ nguồn                                 D. Đói cho sạch, rách cho thơm 
Câu 3. Sáng nào Nam cũng dậy sớm để tập thể dục thể thao. Việc làm đó cho thấy 
Nam là người như thế nào? 
A. Nam là người tôn trọng kỉ luật 
B. Nam là người biết ơn bố mẹ 
C. Nam là người biết sống tiết kiệm 
D. Nam là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 
Câu 4. Câu thành ngữ nào sau đây nói về sự tiết kiệm? 
A. Tích tiểu thành đại                                      C. Bóc ngắn, cắn dài 
B. Ăn ngay, nói thẳng                                     D. Cơm thừa, gạo thiếu 
Câu 5. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lười biếng, không kiên trì? 
A. Cần cù tự giác trong học tập                         C. Luôn làm đầy đủ bài tập về nhà 
B. Gặp bài toán khó không bỏ cuộc                   D. Đang làm bài bỏ đi chơi 
Câu 6. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 
A. Đã bốn ngày, Nam không thay quần áo vì trời lạnh 
B. Khi ăn cơm, Tuấn không bao giờ ăn rau mà chỉ ăn các món mà mình thích 
C. Hằng ngày, Minh đều súc miệng nước muối. 
D. Khi ốm, Linh không uống thuốc vì sợ đắng 
 Câu 7. Hành vi nào sau đây không gây ảnh hưởng đến sức khỏe? 
A. Uống rượu bia.                                          C. Hút thuốc lá 
B. Ăn nhiều đồ ăn nhanh                                D. Ăn các món đầy đủ dinh dưỡng 
Câu 8. Quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ là biểu hiện của đức tính 
nào dưới đây? 
A. Lễ độ                                                            C. Siêng năng, kiên trì  
B. Kiên trì                                                     D. Siêng năng 
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây đầy đủ và chính xác nhất?? 
A. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất 
B. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý thời gian của mình và của người khác 
C. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý sức lực của mình và của người khác 
D. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình 
và của người khác 
Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện thái độ giao tiếp không có văn hóa? 
A. Nói trống không với người lớn                 C. Đi xin phép, về chào hỏi 
B. Gọi dạ, bảo vâng                                      D. Kính thầy, yêu bạn 
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 
A. Nói năng nhẹ nhàng, lễ phép                  C. Nói như tát nước vào mặt  
B. Nói băm nói bổ D. Nói như ăn cướp 
 
 



Câu 12. Sống tiết kiệm mang lại ý nghĩa nào sau đây? 
A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bị bạn bè xa lánh 
B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu, vật chất và tinh thần 
C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác 
D. Không có động lực để chăm chỉ làm việc 
Câu 13. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lãng phí? 
A. Tắt đèn điện khi không cần thiết                 C. Giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận 
B.  Khi ăn cơm làm rơi vãi thức ăn bừa bãi     D. Chi tiêu có kế hoạch. 
Câu 14. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Giao tiếp có văn hóa làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn 
B. Giao tiếp có văn hóa thể hiện mình là một con người có hiểu biết, đạo đức 
C. Giao tiếp có văn hóa khiến mình được mọi người yêu quý 
D. Chỉ người nổi tiếng mới cần giao tiếp có văn hóa 
Câu 15. Biết lắng nghe, biết cảm ơn và xin lỗi là biểu hiện của một người? 
A. Lịch sự, tế nhị                  C. Tôn trọng kỉ luật  
B. Khôn lỏi D. Tự giác trong hoạt động tập thể 
Câu 16. Đá bóng dưới lòng đường là biểu hiện của một người như thế nào? 
A. Thiếu tôn trọng kỉ luật                   C. Siêng năng kiên trì  
B. Tôn trọng kỉ luật D. Tiết kiệm 
Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật của học sinh? 
A. Mặc đúng đồng phục        C. Nghỉ học không cần xin phép 
B. Thường xuyên đi học muộn        D. Không đeo khăn đỏ 
Câu 18. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Nói chuyện trong giờ học   C. Giữ gìn trật tự chung 
B. Không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật   D. Vượt đèn đỏ 
Câu 19. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Thực hiện nếp sống kỉ luật làm con  
     người mất tự do 

 C. Thực hiện nếp sống kỉ luật giúp 
       bảo vệ lợi ích cộng đồng 

B. Tôn trọng kỉ luật làm cho xã hội có 
     nề nếp, kỉ cương 

 D. Tôn trọng kỉ luật là chấp hành mọi 
       sự phân công của tập thể 

Câu 20. Câu ca dao, tục ngữ nào nói lên sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Sức khỏe là vàng C. Của bền tại người 
B. Nhập gia tuỳ tục                              D. Có công mài sắt có ngày nên kim               
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 
 Câu 1 (1.5đ).   
                 a. Thế nào là lễ độ? Lễ độ 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 lễ độ. 
 Câu 2 (3.5đ).  
                Lần nào đến phiên trực nhật lớp Tuấn cũng nhờ bạn thân là Hải trực nhật hộ. 
Các bạn khác thấy vậy đã góp ý với Tuấn nhiều lần. Nhưng Tuấn không chịu tiếp thu 
lại còn nói: “Sao các cậu lắm chuyện thế! Tớ có nhờ các cậu đâu chứ!”. 
                a. Theo em, thái độ của Tuấn là đúng hay sai? Tại sao? Nếu em là bạn của 
Tuấn thì em sẽ khuyên Tuấn như thế nào để Tuấn có thái độ ứng xử đúng đắn. 
               b. Kể 4 việc làm thể hiện sự siêng năng, kiên trì. 
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           A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng: 
Câu 1. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Chỉ các vận động viên mới cần tập thể dục thể thao thường xuyên. 
B. Để đảm bảo sức khỏe cần có chế độ ăn uống điều độ 
C. Khi có bệnh cần đi khám bác sĩ  
D. Trẻ em cần được tiêm phòng đầy đủ 
Câu 2. Sáng nào Nam cũng dậy sớm để tập thể dục thể thao. Việc làm đó cho thấy 
Nam là người như thế nào? 
A. Nam là người tôn trọng kỉ luật 
B. Nam là người biết ơn bố mẹ 
C. Nam là người biết sống tiết kiệm 
D. Nam là người biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 
Câu 3. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự siêng năng, kiên trì? 
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim               C. Chết vinh còn hơn sống nhục 
B. Uống nước nhớ nguồn                                 D. Đói cho sạch, rách cho thơm 
Câu 4. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lười biếng, không kiên trì? 
A. Cần cù tự giác trong học tập                         C. Luôn làm đầy đủ bài tập về nhà 
B. Gặp bài toán khó không bỏ cuộc                   D. Đang làm bài bỏ đi chơi 
Câu 5. Việc làm nào dưới đây biểu hiện biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể? 
A. Đã bốn ngày, Nam không thay quần áo vì trời lạnh 
B. Khi ăn cơm, Tuấn không bao giờ ăn rau mà chỉ ăn các món mà mình thích 
C. Hằng ngày, Minh đều súc miệng nước muối. 
D. Khi ốm, Linh không uống thuốc vì sợ đắng 
Câu 6. Câu thành ngữ nào sau đây nói về sự tiết kiệm? 
A. Tích tiểu thành đại                                      C. Bóc ngắn, cắn dài 
B. Ăn ngay, nói thẳng                                     D. Cơm thừa, gạo thiếu. 
Câu 7. Ý kiến nào dưới đây đầy đủ và chính xác nhất?? 
A. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất 
B. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý thời gian của mình và của người khác 
C. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý sức lực của mình và của người khác 
D. Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình 
và của người khác 
Câu 8. Hành vi nào sau đây không gây ảnh hưởng đến sức khỏe? 
A. Uống rượu bia.                                          C. Hút thuốc lá 
B. Ăn nhiều đồ ăn nhanh                                D. Ăn các món đầy đủ dinh dưỡng 
Câu 9. Quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ là biểu hiện của đức tính 
nào dưới đây? 
A. Lễ độ                                                          C. Siêng năng, kiên trì  
B. Kiên trì   D. Siêng năng  
Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện thái độ giao tiếp không có văn hóa? 
A. Nói trống không với người lớn                 C. Đi xin phép, về chào hỏi 
B. Gọi dạ, bảo vâng                                      D. Kính thầy, yêu bạn 
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy sự giao tiếp có văn hóa? 
A. Nói năng nhẹ nhàng, lễ phép                  C. Nói như tát nước vào mặt  
B. Nói băm nói bổ D. Nói như ăn cướp 
 



Câu 12. Việc làm nào sau đây cho thấy sự lãng phí? 
A. Tắt đèn điện khi không cần thiết                 C. Giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận 
B.  Khi ăn cơm làm rơi vãi thức ăn bừa bãi     D. Chi tiêu có kế hoạch. 
Câu 13. Sống tiết kiệm mang lại ý nghĩa nào sau đây? 
A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bị bạn bè xa lánh 
B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu, vật chất và tinh thần 
C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác 
D. Không có động lực để chăm chỉ làm việc 
Câu 14. Ý kiến nào dưới đây không chính xác? 
A. Giao tiếp có văn hóa làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn 
B. Giao tiếp có văn hóa thể hiện mình là một con người có hiểu biết, đạo đức 
C. Giao tiếp có văn hóa khiến mình được mọi người yêu quý 
D. Chỉ người nổi tiếng mới cần giao tiếp có văn hóa 
Câu 15. Đá bóng dưới lòng đường là biểu hiện của một người như thế nào? 
A. Thiếu tôn trọng kỉ luật                   C. Siêng năng kiên trì  
B. Tôn trọng kỉ luật D. Tiết kiệm 
Câu 16. Biết lắng nghe, biết cảm ơn và xin lỗi là biểu hiện của một người? 
A. Lịch sự, tế nhị                  C. Tôn trọng kỉ luật  
B. Khôn lỏi D. Tự giác trong hoạt động tập thể 
Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Nói chuyện trong giờ học   C. Giữ gìn trật tự chung 
B. Không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật   D. Vượt đèn đỏ 
Câu 18. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật của học sinh? 
A. Mặc đúng đồng phục        C. Nghỉ học không cần xin phép 
B. Thường xuyên đi học muộn        D. Không đeo khăn đỏ 
Câu 19. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Thực hiện nếp sống kỉ luật làm con  
     người mất tự do 

 C. Thực hiện nếp sống kỉ luật giúp 
       bảo vệ lợi ích cộng đồng 

B. Tôn trọng kỉ luật làm cho xã hội có 
     nề nếp, kỉ cương 

 D. Tôn trọng kỉ luật là chấp hành mọi 
       sự phân công của tập thể 

Câu 20. Câu ca dao, tục ngữ nào nói lên sự tôn trọng kỉ luật? 
A. Sức khỏe là vàng C. Của bền tại người 
B. Nhập gia tuỳ tục                              D. Có công mài sắt có ngày nên kim 
           B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 
 Câu 1 (1.5đ).   
                 a. Thế nào là lễ độ? Lễ độ 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 lễ độ. 
 Câu 2 (3.5đ).  
                Đầu năm học, Hoa được bố mẹ mua sắm cho rất nhiều đồ dùng học tập mới. 
Tuy nhiên, những đồ dùng học tập đó Hoa chỉ sử dụng có mấy tuần đã bỏ đi và đòi bố 
mẹ mua đồ mới. Các bạn trong lớp biết chuyện góp ý thì Hoa nói: “Nhà tớ có điều kiện, 
tớ muốn mua cái gì là việc của tớ”.  
                 a. Theo em, thái độ của Hoa là đúng hay sai? Tại sao? Nếu em là bạn của 
Hoa thì em sẽ khuyên Hoa như thế nào để Hoa có thái độ ứng xử đúng đắn. 
                b. Kể 4 việc làm thể hiện sự tiết kiệm. 
 


