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ĐỀ THI GIỮA KÌ I_LỚP 3_ĐỀ 1 

Câu 1: Biểu hiện cụ thể của Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng 

là: 

A. Học tập tốt, lao động tốt. 

B. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt 

C. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 2: Thiếu niên cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ? 

A. Làm bài tập trước khi đến lớp. 

B. Nghe lời bố mẹ, ông bà. 

C. Khiêm tốn với tất cả mọi người. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 3: Những biểu hiện nào thể hiện không kính yêu Bác Hồ? 

A. Vứt rác bừa bãi. 

B. Cãi láo bố mẹ. 

C. Không học bài khi đến lớp. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 4: Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng có nội dung nào sau 

đây? 

A. Học, học nữa, học mãi. 

B. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. 

C. Học thầy không tày học bạn. 

D. Không thầy đố mày làm nên. 

Câu 5: Bạn A đi học rất hay phát biểu ý kiến và chăm chỉ làm công việc 

trực tuần của lớp. Việc làm đó nói đến điều nào Bác Hồ dạy thiếu niên, 

nhi đồng? 

A. Học tập tốt, lao động tốt. 

B. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt 

C. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 

D. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 
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Câu 6: Câu ca dao “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi 

lại bay” nói về? 

A. Giữ lời hứa. 

B. Lòng tự trọng. 

C. Đoàn kết. 

D. Cần cù. 

Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Không nên hứa với bất cứ ai điều gì. 

B. Chỉ nên hứa những điều mà mình thực hiện được. 

C. Hứa cái gì cũng làm. 

D. Hứa nhưng không làm. 

Câu 8: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Hứa với tất cả mọi người, làm được hay không thì không cần 

biết. 

B. Làm những việc tốt khi đã hứa. 

C. Chỉ thực hiện lời hứa khi làm việc tốt. 

D. Không nên hứa trước điều gì. 

Câu 9: Biểu hiện của việc giữ lời hứa là? 

A. Đi học đúng giờ. 

B. Làm bài tập trước khi đến lớp. 

C. Không chép tài liệu khi kiểm tra. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 10: Biểu hiện của việc không giữ lời hứa là? 

A. Hứa xuông, lần sau lại vi phạm nội quy. 

B. Hứa nhưng không thực hiện. 

C. Hứa nhưng giả vờ quên. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 11: Tự làm lấy việc của mình sẽ giúp em? 

A. Tiến bộ hơn. 

B. Hạnh phúc hơn. 
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C. Vui vẻ hơn. 

D. Hòa đồng hơn 

Câu 12: Tự làm lấy việc của mình là? 

A. Cố gắng làm lấy công việc của bản thân mà không dựa dẫm vào 

người khác. 

B. Cố gắng làm lấy công việc của người khác mà không dựa dẫm 

vào người khác. 

C. Cố gắng làm lấy công việc của người khác mà không dựa dẫm 

vào bản thân. 

D. Cố gắng làm lấy công việc của bản thân mà không dựa dẫm vào 

bản thân. 

Câu 13: H thấy bài toán khó không làm được nên nhờ M làm hộ. Việc 

làm đó thể hiện? 

A. H không tự làm lấy việc của mình. 

B. H tự làm lấy việc của mình. 

C. H là người chăm chỉ. 

D. H là người tiết kiệm. 

Câu 14: H thấy bài toán khó nhưng vẫn cố gắng giải bằng được. Việc 

làm đó thể hiện? 

A. H tự làm lấy việc của mình. 

B. H tự làm lấy việc của mình. 

C. H là người chăm chỉ. 

D. H là người tiết kiệm. 

Câu 15: Những việc em có thể tự làm là? 

A. Học và làm bài tập. 

B. Vệ sinh cá nhân. 

C. Lau bàn ghế. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 16: Câu tục ngữ “Em ngã chị nâng” nói về ? 

A. Sự quan tâm, chăm sóc của chị dành cho em. 

B. Sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho con cái. 
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C. Sự quan tâm, chăm sóc của ông bà dành cho con cháu. 

D. Sự quan tâm, chăm sóc của bạn bè. 

Câu 17: Câu tục ngữ: 

“Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” nói về? 

A. Tình cảm kính trọng của con cái với cha mẹ. 

B. Tình cảm kính trọng của em dành cho chị. 

C. Sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho con cái. 

D. Sự quan tâm, chăm sóc của ông bà dành cho con cháu. 

Câu 18: Biểu hiện thể hiện kính trọng ông bà là? 

A. Nghe lời ông bà. 

B. Chăm sóc ông bà lúc ốm đau. 

C. Nắn chân cho bà khi bà bị đau chân. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 19: Biểu hiện thể hiện kính trọng bố mẹ là? 

A. Nghe lời bố mẹ. 

B. Giúp mẹ nấu cơm. 

C. Giúp mẹ quét nhà. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 20: Biểu hiện thể hiện sự quan tâm đến anh chị em trong gia đình 

là? 

A. Giúp chị lau nhà. 

B. Giúp anh rửa bát. 

C. Nghe lời anh chị. 

D. Cả 3 đáp án trên. 
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ĐÁP ÁN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 D 11 D 

2 D 12 D 

3 D 13 D 

4 B 14 D 

5 A 15 A 

6 A 16 A 

7 B 17 A 

8 A 18 D 

9 D 19 D 

10 A 20 D 

 


