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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                  Đề 1 

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

    Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

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

đúng: 

Câu 1. Việc làm nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị của học sinh? 

A. Đi giày cao gót đến trường   C. Mặc đúng đồng phục đến trường 

B. Trang điểm lòe loẹt đến trường   D. Mặc quần áo sặc sỡ đến trường 

Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự trọng? 

A. Cư xử đàng hoàng, đúng mực                      C. Coi trọng phẩm cách của bản thân 

B. Luôn giữ lời hứa                                           D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng khoan dung? 

A. Luôn coi trọng và cảm thông với người khác  

B. Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm 

C. Rộng lòng tha thứ cho người khác 

D. Không tha thứ cho lỗi lầm của người khác 

 

Câu 4. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự yêu thương con người? 

A. Đi làm từ thiện C. Khinh thường những người nghèo 

B. Không tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt D. Chế giễu những người khuyết tật 

Câu 5. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự trung thực? 

A. Cây ngay không sợ chết đứng                     C. Có công mài sắt có ngày nên kim 

B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây                             D. Có chí thì nên 

Câu 6. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng? 

A. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm C. Đói cho sạch, rách cho thơm 

B. Năng nhặt, chặt bị D. Của bền tại người 

Câu 7. Nhận định nào dưới đây không đúng? 

A. Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta  

B. Chỉ ai đối xử tốt với mình thì mình mới cần yêu thương họ 

C. Lòng yêu thương con người làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn 

D. Cuộc sống rất cần tình yêu thương con người 

 

Câu 8. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ? 

A. Chia bè phái trong lớp C. Giúp đỡ các bạn học kém trong lớp 

B. Nói xấu các bạn trong lớp D. Gây gổ với các bạn trong lớp 

Câu 9. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 
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A. Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải  

B. Trung thực là sống ngay thẳng, thật thà 

C. Trung thực là không dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm 

D. Trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người 

 

Câu 10. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Khoan dung là bỏ qua lỗi nhỏ của bạn  

B. Khoan dung là che giấu khuyết điểm của bạn 

C. Khoan dung là đổ lỗi cho bạn 

D. Khoan dung là mắng nhiếc bạn khi không vừa ý 

 

Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Không xa hoa lãng phí C. Sống lãng phí 

B. Sống cầu kì, kiểu cách D. Sống khoe khoang 

Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện gia đình văn hóa? 

A. Gia đình giàu có C. Anh em bất hòa 

B. Bố mẹ hay cãi nhau D. Hòa thuận, con cái vâng lời cha mẹ 

Câu 13. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Đoàn kết tương trợ là sự cảm thông, giúp đỡ người khác  

B. Đoàn kết, tương trợ giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập với mọi người 

C. Đoàn kết tương trợ là cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra 

D. Đoàn kết, tương trợ là truyền thống quý báu của dân tộc 

 

Câu 14. Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói lên 

phẩm chất đạo đức gì? 

A. Khoan dung C. Giản dị 

B. Tôn sư trọng đạo D. Tự trọng 

Câu 15. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Tự trọng là biết coi trọng và gữ gìn phẩm cách của bản thân 

B. Tự trọng là không biết giữ lời hứa 

C. Tự trọng là luôn để người khác nhắc nhở, chê trách 

D. Tự trọng là không cư xử đàng hoàng, đúng mực 

Câu 16. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ là trách nhiệm của ông bà, bố mẹ 

B. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào 

C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu 

D. Giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ thể hiện sự biết ơn tổ tiên 

Câu 17. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Gia đình đông con là gia đình hạnh phúc C. Việc nhà là việc của con gái 
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B. Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định D. Gia đình nhất thiết phải có con trai 

Câu 18. Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? 

A. Đua đòi theo bạn bè C. Chăm ngoan, học giỏi, lễ phép 

B. Trốn học đi chơi D. Cãi lại ông bà, bố mẹ,  

Câu 19. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn và phát huy truyền thống 

của gia đình, dòng họ? 

A. Giấy rách phải giữ lấy lề C. Cái nết đánh chết cái đẹp 

B. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư D. Học ăn, học nói, học gói, học mở 

Câu 20. Sống giản dị là gì? 

A. Sống theo ý thích của riêng mình  

B. Sống theo lối tu hành khắc khổ của các nhà sư 

C. Sống không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình 

D. Sống phù hợp với điểu kiện của bản thân, gia đình và xã hội 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ).   

a. Thế nào là tôn sư trọng đạo? Nêu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. 

b. Bản thân em đã làm những gì để thể hiện sự tôn sư trọng đạo (kể 4 việc làm cụ 

thể)?  

c. Kể 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tôn sư trọng đạo.           

Câu 2 (1đ). Nam và Tuấn đang trên đường đi học, nhặt được một chiếc ví trong đó 

có 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Nam bảo phải mang lên công an trình 

báo còn Tuấn lại muốn giữ lại và nói “Tiền này là chúng ta nhặt được chứ không ăn 

trộm ăn cắp”. Nam nghe thấy hợp lí nên cũng làm theo Tuấn. 

a. Hành vi của Tuấn và Nam là đúng hay sai? Tại sao?  

b. Nếu em là Nam, em sẽ làm gì trong trường hợp này? 
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                  Đề 2 

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

    Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

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

đúng: 

Câu 1. Việc làm nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Nói ngắn gọn, dễ hiểu   C. Thái độ khách sáo, kiểu cách 

B. Tổ chức sinh nhật linh đình   D. Diễn đạt dài dòng 

Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự trọng? 

A. Cư xử đàng hoàng, đúng mực                      C. Coi trọng phẩm cách của bản thân 

B. Luôn giữ lời hứa                                           D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng khoan dung? 

A. Luôn coi trọng và cảm thông với người khác  

B. Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm 

C. Rộng lòng tha thứ cho người khác 

D. Không tha thứ cho lỗi lầm của người khác 

 

Câu 4. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự yêu thương con người? 

A. Đi làm từ thiện C. Khinh thường những người nghèo 

B. Không tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt D. Chế giễu những người khuyết tật 

Câu 5. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự trung thực? 

A. Tấc đất, tấc vàng                                          C. Có công mài sắt có ngày nên kim 

B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây                               D. Cây ngay không sợ chết đứng 

Câu 6. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng? 

A. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm C. Chết vinh còn hơn sống nhục 

B. Năng nhặt, chặt bị D. Của bền tại người 

Câu 7. Nhận định nào dưới đây không đúng? 

A. Chỉ ai đối xử tốt với mình thì mình mới cần yêu thương họ  

B. Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta  

C. Lòng yêu thương con người làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn 

D. Cuộc sống rất cần tình yêu thương con người 

 

Câu 8. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ? 

A. Chia bè phái trong lớp C. Giúp đỡ các bạn học kém trong lớp 

B. Nói xấu các bạn trong lớp D. Gây gổ với các bạn trong lớp 

Câu 9. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 
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A. Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải  

B. Trung thực là sống ngay thẳng, thật thà 

C. Trung thực là không dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm 

D. Trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người 

 

Câu 10. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Khoan dung là bỏ qua lỗi nhỏ của bạn  

B. Khoan dung là che giấu khuyết điểm của bạn 

C. Khoan dung là chê bai người khác 

D. Khoan dung là mắng nhiếc bạn khi không vừa ý 

 

Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Không xa hoa lãng phí C. Sống lãng phí 

B. Sống cầu kì, kiểu cách D. Sống khoe khoang 

Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện gia đình văn hóa? 

A. Gia đình nghèo khó C. Anh em hòa thuận 

B. Bố mẹ hay cãi nhau D. Gia đình giàu có 

Câu 13. Nhận định nào dưới đây chính xác? 

A. Đoàn kết tương trợ là “góp sức” để cùng giải bài toán khó trong giờ kiểm 

tra 

 

B. Đoàn kết, tương trợ là làm bài tập về nhà hộ bạn để bạn không bị điểm 

kém 

C. Đoàn kết tương trợ là cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra 

D. Đoàn kết, tương trợ là truyền thống quý báu của dân tộc 

 

Câu 14. Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói lên 

phẩm chất đạo đức gì? 

A. Đoàn kết, tương trợ C. Giản dị 

B. Trung thực D. Khoan dung 

Câu 15. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Tự trọng là biết coi trọng và gữ gìn phẩm cách của bản thân 

B. Tự trọng là không biết giữ lời hứa 

C. Tự trọng là luôn để người khác nhắc nhở, chê trách 

D. Tự trọng là không cư xử đàng hoàng, đúng mực 

Câu 16. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Học sinh không có trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống gia đình, dòng 

họ 

B. Gia đình, dòng họ giàu có thì mới cần giữ gìn truyền thống 

C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu 
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D. Giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ thể hiện sự biết ơn tổ tiên 

Câu 17. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Gia đình đông con là gia đình hạnh phúc C. Việc nhà là việc của con gái 

B. Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định D. Gia đình nhất thiết phải có con trai 

Câu 18. Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? 

A. Đua đòi theo bạn bè C. Chăm ngoan, học giỏi, lễ phép 

B. Trốn học đi chơi D. Cãi lại ông bà, bố mẹ,  

Câu 19. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn và phát huy truyền thống 

của gia đình, dòng họ? 

A. Có chí thì nên C. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân 

B. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư D. Giấy rách phải giữ lấy lề 

Câu 20. Sống giản dị là gì? 

A. Sống theo ý thích của riêng mình  

B. Sống theo lối tu hành khắc khổ của các nhà sư 

C. Sống không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình 

D. Sống phù hợp với điểu kiện của bản thân, gia đình và xã hội 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

a. Thế nào là tôn sư trọng đạo? Nêu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. 

b. Bản thân em đã làm những gì để thể hiện sự tôn sư trọng đạo (kể 4 việc làm cụ 

thể)?  

c. Kể 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tôn sư trọng đạo.           

Câu 2 (1đ). Trong giờ kiểm tra Địa, vì chưa học bài nên Tuấn đã quay cóp. Nam 

ngồi cạnh nhìn thấy định mách cô giáo thì Tuấn bảo: “Tớ chỉ chép có một câu thôi 

chứ có chép cả bài đâu. Hơn nữa, tuần trước tớ đã trực nhật giúp cậu rồi nên bây 

giờ cậu không được mách cô”. Nam nghe nói vậy liền để im cho Tuấn quay bài. 

a. Hành vi của Tuấn và Nam là đúng hay sai? Tại sao?  

b. Nếu em là Nam, em sẽ làm gì trong trường hợp này? 
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                  Đề 3 

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

        Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

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

đúng: 

Câu 1. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng? 

A. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm C. Đói cho sạch, rách cho thơm 

B. Năng nhặt, chặt bị D. Của bền tại người 

Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự trọng? 

A. Cư xử đàng hoàng, đúng mực                      C. Coi trọng phẩm cách của bản thân 

B. Luôn giữ lời hứa                                           D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị của học sinh? 

A. Đi giày cao gót đến trường   C. Mặc đúng đồng phục đến trường 

B. Trang điểm lòe loẹt đến trường   D. Mặc quần áo sặc sỡ đến trường 

Câu 4. Nhận định nào dưới đây không đúng? 

A. Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta  

B. Chỉ ai đối xử tốt với mình thì mình mới cần yêu thương họ 

C. Lòng yêu thương con người làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn 

D. Cuộc sống rất cần tình yêu thương con người 

 

Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng khoan dung? 

A. Luôn coi trọng và cảm thông với người khác  

B. Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm 

C. Rộng lòng tha thứ cho người khác 

D. Không tha thứ cho lỗi lầm của người khác 

 

Câu 6. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự yêu thương con người? 

A. Đi làm từ thiện C. Khinh thường những người nghèo 

B. Không tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt D. Chế giễu những người khuyết tật 

Câu 7. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự trung thực? 

A. Cây ngay không sợ chết đứng                       C. Có công mài sắt có ngày nên kim 

B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây                               D. Có chí thì nên 

Câu 8. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ? 

A. Chia bè phái trong lớp C. Giúp đỡ các bạn học kém trong lớp 

B. Nói xấu các bạn trong lớp D. Gây gổ với các bạn trong lớp 

Câu 9. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 
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A. Khoan dung là đổ lỗi cho bạn  

B. Khoan dung là che giấu khuyết điểm của bạn 

C. Khoan dung là nhường nhịn bạn bè và em nhỏ 

D. Khoan dung là mắng nhiếc bạn khi không vừa ý 

 

Câu 10. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải  

B. Trung thực là sống ngay thẳng, thật thà 

C. Trung thực là không dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm 

D. Trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người 

 

Câu 11. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ là trách nhiệm của ông bà, bố mẹ 

B. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào 

C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu 

D. Giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ thể hiện sự biết ơn tổ tiên 

Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Không xa hoa lãng phí C. Sống lãng phí 

B. Sống cầu kì, kiểu cách D. Sống khoe khoang 

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện gia đình văn hóa? 

A. Gia đình giàu có C. Anh em bất hòa 

B. Bố mẹ hay cãi nhau D. Hòa thuận, con cái vâng lời cha mẹ 

Câu 14. Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói lên 

phẩm chất đạo đức gì? 

A. Khoan dung C. Giản dị 

B. Tôn sư trọng đạo D. Tự trọng 

Câu 15. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Tự trọng là biết coi trọng và gữ gìn phẩm cách của bản thân 

B. Tự trọng là không biết giữ lời hứa 

C. Tự trọng là luôn để người khác nhắc nhở, chê trách 

D. Tự trọng là không cư xử đàng hoàng, đúng mực 

Câu 16. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Đoàn kết tương trợ là sự cảm thông, giúp đỡ người khác  

B. Đoàn kết, tương trợ giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập với mọi người 

C. Đoàn kết tương trợ là cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra 

D. Đoàn kết, tương trợ là truyền thống quý báu của dân tộc 

 

Câu 17. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Gia đình đông con là gia đình hạnh phúc C. Việc nhà là việc của con gái 



9 

 

B. Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định D. Gia đình nhất thiết phải có con trai 

Câu 18. Sống giản dị là gì? 

A. Sống theo ý thích của riêng mình  

B. Sống theo lối tu hành khắc khổ của các nhà sư 

C. Sống không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình 

D. Sống phù hợp với điểu kiện của bản thân, gia đình và xã hội 

 

Câu 19. Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? 

A. Đua đòi theo bạn bè C. Chăm ngoan, học giỏi, lễ phép 

B. Trốn học đi chơi D. Cãi lại ông bà, bố mẹ,  

Câu 20. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn và phát huy truyền thống 

của gia đình, dòng họ? 

A. Giấy rách phải giữ lấy lề C. Cái nết đánh chết cái đẹp 

B. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư D. Học ăn, học nói, học gói, học mở 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ).   

a. Thế nào là tôn sư trọng đạo? Nêu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. 

b. Bản thân em đã làm những gì để thể hiện sự tôn sư trọng đạo (kể 4 việc làm cụ 

thể)?  

c. Kể 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tôn sư trọng đạo.           

Câu 2 (1đ).  Nam và Tuấn đang trên đường đi học, nhặt được một chiếc ví trong đó 

có 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Nam bảo phải mang lên công an trình 

báo còn Tuấn lại muốn giữ lại và nói “Tiền này là chúng ta nhặt được chứ không ăn 

trộm ăn cắp”. Nam nghe thấy hợp lí nên cũng làm theo Tuấn. 

a. Hành vi của Tuấn và Nam là đúng hay sai? Tại sao?  

b. Nếu em là Nam, em sẽ làm gì trong trường hợp này? 
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                  Đề 4 

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

        Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

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

đúng: 

Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng khoan dung? 

A. Luôn coi trọng và cảm thông với người khác  

B. Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm 

C. Rộng lòng tha thứ cho người khác 

D. Không tha thứ cho lỗi lầm của người khác 

 

Câu 2. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự yêu thương con người? 

A. Đi làm từ thiện C. Khinh thường những người nghèo 

B. Không tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt D. Chế giễu những người khuyết tật 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Nói ngắn gọn, dễ hiểu     C. Thái độ khách sáo, kiểu cách 

B. Tổ chức sinh nhật linh đình     D. Diễn đạt dài dòng 

Câu 4. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ? 

A. Chia bè phái trong lớp C. Giúp đỡ các bạn học kém trong lớp 

B. Nói xấu các bạn trong lớp D. Gây gổ với các bạn trong lớp 

Câu 5. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải  

B. Trung thực là sống ngay thẳng, thật thà 

C. Trung thực là không dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm 

D. Trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người 

 

Câu 6. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Khoan dung là bỏ qua lỗi nhỏ của bạn  

B. Khoan dung là che giấu khuyết điểm của bạn 

C. Khoan dung là chê bai người khác 

D. Khoan dung là mắng nhiếc bạn khi không vừa ý 

 

Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự trọng? 

A. Cư xử đàng hoàng, đúng mực                      C. Coi trọng phẩm cách của bản thân 

B. Luôn giữ lời hứa                                           D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 8. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự trung thực? 

A. Tấc đất, tấc vàng                                        C. Có công mài sắt có ngày nên kim 
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B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây                             D. Cây ngay không sợ chết đứng 

Câu 9. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng? 

A. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm C. Chết vinh còn hơn sống nhục 

B. Năng nhặt, chặt bị D. Của bền tại người 

Câu 10. Nhận định nào dưới đây không đúng? 

A. Chỉ ai đối xử tốt với mình thì mình mới cần yêu thương họ  

B. Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta  

C. Lòng yêu thương con người làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn 

D. Cuộc sống rất cần tình yêu thương con người 

 

Câu 11. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Gia đình đông con là gia đình hạnh phúc C. Việc nhà là việc của con gái 

B. Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định D. Gia đình nhất thiết phải có con trai 

Câu 12. Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? 

A. Đua đòi theo bạn bè C. Chăm ngoan, học giỏi, lễ phép 

B. Trốn học đi chơi D. Cãi lại ông bà, bố mẹ,  

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Không xa hoa lãng phí C. Sống lãng phí 

B. Sống cầu kì, kiểu cách D. Sống khoe khoang 

Câu 14. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện gia đình văn hóa? 

A. Gia đình nghèo khó C. Anh em hòa thuận 

B. Bố mẹ hay cãi nhau D. Gia đình giàu có 

Câu 15. Nhận định nào dưới đây chính xác? 

A. Đoàn kết tương trợ là “góp sức” để cùng giải bài toán khó trong giờ kiểm 

tra 

 

B. Đoàn kết, tương trợ là làm bài tập về nhà hộ bạn để bạn không bị điểm 

kém 

C. Đoàn kết tương trợ là cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra 

D. Đoàn kết, tương trợ là truyền thống quý báu của dân tộc 

 

Câu 16. Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói lên 

phẩm chất đạo đức gì? 

A. Đoàn kết, tương trợ C. Giản dị 

B. Trung thực D. Khoan dung 

Câu 17. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Tự trọng là biết coi trọng và gữ gìn phẩm cách của bản thân 

B. Tự trọng là không biết giữ lời hứa 

C. Tự trọng là luôn để người khác nhắc nhở, chê trách 
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D. Tự trọng là không cư xử đàng hoàng, đúng mực 

Câu 18. Sống giản dị là gì? 

A. Sống theo ý thích của riêng mình  

B. Sống theo lối tu hành khắc khổ của các nhà sư 

C. Sống không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình 

D. Sống phù hợp với điểu kiện của bản thân, gia đình và xã hội 

 

Câu 19. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Học sinh không có trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống gia đình, dòng 

họ 

B. Gia đình, dòng họ giàu có thì mới cần giữ gìn truyền thống 

C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu 

D. Giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ thể hiện sự biết ơn tổ tiên 

Câu 20. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn và phát huy truyền thống 

của gia đình, dòng họ? 

A. Có chí thì nên C. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân 

B. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư D. Giấy rách phải giữ lấy lề 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ).   

a. Thế nào là tôn sư trọng đạo? Nêu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. 

b. Bản thân em đã làm những gì để thể hiện sự tôn sư trọng đạo (kể 4 việc làm cụ 

thể)?  

c. Kể 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tôn sư trọng đạo.           

Câu 2 (1đ). Trong giờ kiểm tra Địa, vì chưa học bài nên Tuấn đã quay cóp. Nam 

ngồi cạnh nhìn thấy định mách cô giáo thì Tuấn bảo: “Tớ chỉ chép có một câu thôi 

chứ có chép cả bài đâu. Hơn nữa, tuần trước tớ đã trực nhật giúp cậu rồi nên bây 

giờ cậu không được mách cô”. Nam nghe nói vậy liền để im cho Tuấn quay bài. 

a. Hành vi của Tuấn và Nam là đúng hay sai? Tại sao?  

b. Nếu em là Nam, em sẽ làm gì trong trường hợp này? 
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

   ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

        MÔN: GDCD 7 

                    Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

ĐỀ 1 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D D A A C B C C A A D C A A D B C A D 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 a. - Nêu được khái niệm tôn sư trọng đạo: Tôn trọng, kính yêu 

và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo đã và 

đang dạy mình ở mọi lúc, mọi nơi; coi trọng và làm theo những 

đạo lý mà thầy cô dạy cho mình. 

   - Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo: Là truyền thống quý 

báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy. 

b. Kể được 4 việc làm của bản thân thể hiện sự tôn sư trọng đạo 

(Mỗi việc làm đúng được 0.5 điểm). 

VD: Thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11, làm theo lời 

thầy cô dạy bảo, chào hỏi khi gặp thầy cô giáo cũ ngoài đường, 

cố gắng học tập để thầy cô vui lòng... 

c. Kể được 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn 

nói về tôn sư trọng đạo (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm). 

VD: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. 

        Không thầy đố mày làm nên. 

0.5 điểm 

 

 

 

0.5 điểm 

 

2 điểm 

 

 

 

 

1 điểm 

2 a. - Nêu được hành vi của Tuấn và Nam là sai. 

    - Nêu được lí do: Cả Nam và Tuấn đều không trung thực 

(Nhặt được của rơi nhưng đã không mang trả lại).  

b. - Nêu được cách ứng xử của bản thân trong trường hợp này.  

VD: Khuyên Tuấn không nên giữ đồ nhặt được của người khác 

làm của riêng, nếu Tuấn không nghe sẽ nói với bố mẹ Tuấn. 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

 

0.5 điểm 
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ĐỀ 2 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A D D A D C A C C A A C D D A D B C D D 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 a. - Nêu được khái niệm tôn sư trọng đạo: Tôn trọng, kính yêu 

và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo đã và 

đang dạy mình ở mọi lúc, mọi nơi; coi trọng và làm theo những 

đạo lý mà thầy cô dạy cho mình. 

   - Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo: Là truyền thống quý 

báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy. 

b. Kể được 4 việc làm của bản thân thể hiện sự tôn sư trọng đạo 

(Mỗi việc làm đúng được 0.5 điểm). 

VD: Thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11, làm theo lời 

thầy cô dạy bảo, chào hỏi khi gặp thầy cô giáo cũ ngoài đường, 

cố gắng học tập để thầy cô vui lòng... 

c. Kể được 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn 

nói về tôn sư trọng đạo (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm). 

VD: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. 

        Không thầy đố mày làm nên. 

0.5 điểm 

 

 

 

0.5 điểm 

 

2 điểm 

 

 

 

 

1 điểm 

2 a. - Nêu được hành vi của An và Bình là sai. 

    - Nêu được lí do: Cả An và Bình đều không trung thực (Giờ 

kiểm tra An lại quay cóp bài. Còn Bình làm như thế là đang 

bao che lỗi sai cho bạn).  

b. - Nêu được cách ứng xử của bản thân trong trường hợp này.  

VD: Khuyên An không nên quay bài, nếu An không nghe sẽ 

nói với cô giáo. 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.5 điểm 
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ĐỀ 3 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D C B D A A C C C D A D A A C B D C A 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 a. - Nêu được khái niệm tôn sư trọng đạo: Tôn trọng, kính yêu 

và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo đã và 

đang dạy mình ở mọi lúc, mọi nơi; coi trọng và làm theo những 

đạo lý mà thầy cô dạy cho mình. 

   - Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo: Là truyền thống quý 

báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy. 

b. Kể được 4 việc làm của bản thân thể hiện sự tôn sư trọng đạo 

(Mỗi việc làm đúng được 0.5 điểm). 

VD: Thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11, làm theo lời 

thầy cô dạy bảo, chào hỏi khi gặp thầy cô giáo cũ ngoài đường, 

cố gắng học tập để thầy cô vui lòng... 

c. Kể được 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn 

nói về tôn sư trọng đạo (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm). 

VD: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. 

        Không thầy đố mày làm nên. 

0.5 điểm 

 

 

 

0.5 điểm 

 

2 điểm 

 

 

 

 

1 điểm 

2 a. - Nêu được hành vi của Tuấn và Nam là sai. 

    - Nêu được lí do: Cả Nam và Tuấn đều không trung thực 

(Nhặt được của rơi nhưng đã không mang trả lại).  

b. - Nêu được cách ứng xử của bản thân trong trường hợp này.  

VD: Khuyên Tuấn không nên giữ đồ nhặt được của người khác 

làm của riêng, nếu Tuấn không nghe sẽ nói với bố mẹ Tuấn. 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

 

0.5 điểm 
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ĐỀ 4 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D A A C C A D D C A B C A C D D A D D D 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 a. - Nêu được khái niệm tôn sư trọng đạo: Tôn trọng, kính yêu 

và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo đã và 

đang dạy mình ở mọi lúc, mọi nơi; coi trọng và làm theo những 

đạo lý mà thầy cô dạy cho mình. 

   - Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo: Là truyền thống quý 

báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy. 

b. Kể được 4 việc làm của bản thân thể hiện sự tôn sư trọng đạo 

(Mỗi việc làm đúng được 0.5 điểm). 

VD: Thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11, làm theo lời 

thầy cô dạy bảo, chào hỏi khi gặp thầy cô giáo cũ ngoài đường, 

cố gắng học tập để thầy cô vui lòng... 

c. Kể được 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn 

nói về tôn sư trọng đạo (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm). 

VD: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. 

        Không thầy đố mày làm nên. 

0.5 điểm 

 

 

 

0.5 điểm 

 

2 điểm 

 

 

 

 

1 điểm 

2 a. - Nêu được hành vi của Tuấn và Nam là sai. 

    - Nêu được lí do: Cả Nam và Tuấn đều không trung thực 

(Giờ kiểm tra Tuấn lại quay cóp bài. Còn Nam làm như thế là 

đang bao che lỗi sai cho bạn).  

b. - Nêu được cách ứng xử của bản thân trong trường hợp này.  

VD: Khuyên Tuấn không nên quay bài, nếu Tuấn không nghe 

sẽ nói với cô giáo. 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.5 điểm 

 

 

 

        BGH DUYỆT TỔ (NHÓM) CM NGƯỜI RA ĐỀ 
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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức: 

- Củng cố các kiến thức đã được học từ đầu chương trình: Sống giản dị; trung thực; 

tự trọng; yêu thương con người; tôn sư trọng đạo, đoàn  kết tương trợ,... 

- Kiểm tra mức độ hiểu và nắm kiến thức của học sinh. 

2. Kĩ năng: Rèn các kĩ năng 

- Kĩ năng trình bày một vấn đề lý thuyết đã được học từ đầu chương trình. 

- Kĩ năng phân tích, đánh giá tình huống ứng xử thông qua một số bài tập cụ thể. 

3. Thái độ 

- Thái độ làm bài tự giác, nghiêm túc. 

- Thái độ cố gắng rèn luyện bản thân theo các phẩm chất đạo đức tốt đẹp. 

4. Định hướng phát triển năng lực 

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự điều chỉnh hành vi... 

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

 

Nội dung 

Mức độ nhận thức  

Tổng 

điểm 

Nhận biết  Thông hiểu Vận 

dụng 

VD 

cao TN TL TN TL 

Giản dị            2  

0.5đ 

            1 

0.25đ 

   3 

0.75đ 

Trung thực            1 

0.25đ 

            1 

0.25đ 

  2(a,b) 

    1đ 
4 

1.5đ 

Tự trọng            2  

0.5đ 

            1 

0.25đ 

   3 

0.75đ 

Yêu thương con người            1 

0.25đ 

            1  

0.25đ 

   2 

0.5đ 

Tôn sư trọng đạo          1a 

1đ       

         1c 

1đ         

      1b 

2đ 

       

 
3 

4đ 

Đoàn kết, tương trợ            1 

0.25đ 

            1 

0.25đ 

   2 

    0.5đ 

Khoan dung            2  

0.5đ 

            1 

0.25đ 

   3 

0.75đ 

Xây dựng gia đình văn hóa           2 

0.5đ 

            1 

0.25đ 

   3 

0.75đ 

Giữ gìn phát huy truyền thống 

tốt đẹp của gia đình, dòng họ 

           1 

0.25đ 

            1 

0.25đ 

   2 

0.5đ 

Tổng số câu 12 1 8 1 1 2 25 

Tổng số điểm 3 1 2 1 2 1 10 

Tỉ lệ 30% 10% 20% 10% 20% 10% 100% 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

            

    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN: GDCD 7 

                     Năm học: 2020 - 2021 

         Thời gian làm bài: 45 phút 
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                  Đề 5 

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

        Năm học: 2020 - 2021 

        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

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

đúng: 

Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng khoan dung? 

A. Luôn coi trọng và cảm thông với người khác  

B. Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm 

C. Rộng lòng tha thứ cho người khác 

D. Không tha thứ cho lỗi lầm của người khác 

 

Câu 2. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự yêu thương con người? 

A. Đi làm từ thiện C. Khinh thường những người nghèo 

B. Không tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt D. Chế giễu những người khuyết tật 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Nói ngắn gọn, dễ hiểu     C. Thái độ khách sáo, kiểu cách 

B. Tổ chức sinh nhật linh đình     D. Diễn đạt dài dòng 

Câu 4. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ? 

A. Chia bè phái trong lớp C. Giúp đỡ các bạn học kém trong lớp 

B. Nói xấu các bạn trong lớp D. Gây gổ với các bạn trong lớp 

Câu 5. Nhận định nào dưới đây không chính xác? 

A. Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải  

B. Trung thực là sống ngay thẳng, thật thà 

C. Trung thực là không dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm 

D. Trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người 

 

Câu 6. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Khoan dung là bỏ qua lỗi nhỏ của bạn  

B. Khoan dung là che giấu khuyết điểm của bạn 

C. Khoan dung là chê bai người khác 

D. Khoan dung là mắng nhiếc bạn khi không vừa ý 

 

Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự trọng? 

A. Cư xử đàng hoàng, đúng mực                      C. Coi trọng phẩm cách của bản thân 

B. Luôn giữ lời hứa                                           D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 8. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự trung thực? 

A. Tấc đất, tấc vàng                                        C. Có công mài sắt có ngày nên kim 
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B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây                             D. Cây ngay không sợ chết đứng 

Câu 9. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng? 

A. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm C. Chết vinh còn hơn sống nhục 

B. Năng nhặt, chặt bị D. Của bền tại người 

Câu 10. Nhận định nào dưới đây không đúng? 

A. Chỉ ai đối xử tốt với mình thì mình mới cần yêu thương họ  

B. Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta  

C. Lòng yêu thương con người làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn 

D. Cuộc sống rất cần tình yêu thương con người 

 

Câu 11. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Gia đình đông con là gia đình hạnh phúc C. Việc nhà là việc của con gái 

B. Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định D. Gia đình nhất thiết phải có con trai 

Câu 12. Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? 

A. Đua đòi theo bạn bè C. Chăm ngoan, học giỏi, lễ phép 

B. Trốn học đi chơi D. Cãi lại ông bà, bố mẹ,  

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị? 

A. Không xa hoa lãng phí C. Sống lãng phí 

B. Sống cầu kì, kiểu cách D. Sống khoe khoang 

Câu 14. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện gia đình văn hóa? 

A. Gia đình nghèo khó C. Anh em hòa thuận 

B. Bố mẹ hay cãi nhau D. Gia đình giàu có 

Câu 15. Nhận định nào dưới đây chính xác? 

A. Đoàn kết tương trợ là “góp sức” để cùng giải bài toán khó trong giờ kiểm 

tra 

 

B. Đoàn kết, tương trợ là làm bài tập về nhà hộ bạn để bạn không bị điểm 

kém 

C. Đoàn kết tương trợ là cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra 

D. Đoàn kết, tương trợ là truyền thống quý báu của dân tộc 

 

Câu 16. Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói lên 

phẩm chất đạo đức gì? 

A. Đoàn kết, tương trợ C. Giản dị 

B. Trung thực D. Khoan dung 

Câu 17. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Tự trọng là biết coi trọng và gữ gìn phẩm cách của bản thân 

B. Tự trọng là không biết giữ lời hứa 

C. Tự trọng là luôn để người khác nhắc nhở, chê trách 
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D. Tự trọng là không cư xử đàng hoàng, đúng mực 

Câu 18. Sống giản dị là gì? 

A. Sống theo ý thích của riêng mình  

B. Sống theo lối tu hành khắc khổ của các nhà sư 

C. Sống không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình 

D. Sống phù hợp với điểu kiện của bản thân, gia đình và xã hội 

 

Câu 19. Nhận định nào dưới đây là chính xác? 

A. Học sinh không có trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống gia đình, dòng 

họ 

B. Gia đình, dòng họ giàu có thì mới cần giữ gìn truyền thống 

C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu 

D. Giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ thể hiện sự biết ơn tổ tiên 

Câu 20. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn và phát huy truyền thống 

của gia đình, dòng họ? 

A. Có chí thì nên C. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân 

B. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư D. Giấy rách phải giữ lấy lề 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (4đ).   

a. Thế nào là tôn sư trọng đạo? Nêu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. 

b. Bản thân em đã làm những gì để thể hiện sự tôn sư trọng đạo (kể 4 việc làm cụ 

thể)?  

c. Kể 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tôn sư trọng đạo.           

Câu 2 (1đ). Nhà bác Lan, hàng xóm của Minh có rất nhiều cây ăn quả. Nhiều quả 

chín vươn sang vườn nhà Minh. Buổi chiều, được nghỉ học, Minh rủ Khoa vặt để 

mang tới lớp. Khoa lưỡng lực thì Minh bảo: “Mình lấy mang tới cho cả lớp cơ mà, 

có phải của riêng mình đâu”. Nghe Minh nói vậy, Khoa đồng ý cùng ăn nhau vặt 

khế.  

a. Hành vi của Minh và Khoa là đúng hay sai? Tại sao?  

b. Nếu em là Khoa, em sẽ làm gì trong trường hợp này? 
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ĐỀ 5 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D A A C C A D D C A B C A C D D A D D D 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 a. - Nêu được khái niệm tôn sư trọng đạo: Tôn trọng, kính yêu 

và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo đã và 

đang dạy mình ở mọi lúc, mọi nơi; coi trọng và làm theo những 

đạo lý mà thầy cô dạy cho mình. 

   - Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo: Là truyền thống quý 

báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy. 

b. Kể được 4 việc làm của bản thân thể hiện sự tôn sư trọng đạo 

(Mỗi việc làm đúng được 0.5 điểm). 

VD: Thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11, làm theo lời 

thầy cô dạy bảo, chào hỏi khi gặp thầy cô giáo cũ ngoài đường, 

cố gắng học tập để thầy cô vui lòng... 

c. Kể được 2 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn 

nói về tôn sư trọng đạo (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm). 

VD: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. 

        Không thầy đố mày làm nên. 

0.5 điểm 

 

 

 

0.5 điểm 

 

2 điểm 

 

 

 

 

1 điểm 

2 a. - Nêu được hành vi của Khoa và Minh là sai. 

    - Nêu được lí do: Cả hai bạn đều không trung thực. 

b. - Nêu được cách ứng xử của bản thân trong trường hợp này. 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

0.5 điểm 

 

 

        BGH DUYỆT TỔ (NHÓM) CM NGƯỜI RA ĐỀ 

  

 

 

 

 

 


