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ĐỀ THI GIỮA KÌ I_LỚP 3_ĐỀ 2 

Câu 1: Bạn H lấy tiền mừng tuổi của mình để ủng hộ các bạn nhỏ vùng sâu, 

vùng xa. 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. 

Câu 2: Bạn M cùng các bạn trong lớp vẽ tranh chào mừng ngày 20/11 để 

tặng cô giáo chủ nhiệm. 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. 

Câu 3: Trong giờ ra chơi, Bạn D thường đi mua quà ăn vặt để ăn và vứt rác 

trong ngăn bàn. Việc làm đó đã làm trái với 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. 

Câu 4: Trên đường đi học về, H được 1.000.000đ và mang số tiền đó đến 

nhờ chú công an trả lại cho người mất. 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. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.  

D. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 

Câu 5: Bác Hồ sinh ra tại đâu? 

A. Nghệ An. 



VietJack.com                                                                         Facebook: Học Cùng VietJack 
 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                   Youtube: Học Cùng VietJack 
 

B. Hà Tĩnh. 

C. Quảng Trị. 

D. Hà Nội. 

Câu 6: Giữ lời hứa sẽ giúp chúng ta? 

A. Được mọi người tôn trọng và tin cậy. 

B. Bị mọi người xa lánh. 

C. Bị mọi người căm ghét. 

D. Được mọi người tôn vinh. 

Câu 7: Không giữ lời hứa sẽ? 

A. Được mọi người tôn trọng và tin cậy. 

B. Bị mọi người xa lánh. 

C. Bị mọi người mất niềm tin. 

D. Được mọi người tôn vinh. 

Câu 8:  Hành động nào sau đây lời hứa không nên làm? 

A. Ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm. 

B. Trốn mẹ đi tắm sông. 

C. Trốn mẹ đi chơi điện tử. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 9: Các hành vi biết giữ lời hứa là? 

A. Sửa chữa đi học muộn bằng cách hẹn đồng hồ báo thức. 

B. Trốn mẹ đi tắm sông. 

C. Trốn mẹ đi chơi điện tử. 

D. Ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm. 

Câu 10: H hứa với bố sẽ không chơi game nữa nhưng được 2 hôm thì H lại 

trốn bố đi chơi game. Hành động đó thể hiện? 

A. H là người không biết giữ lời hứa. 

B. H là người biết giữ lời hứa. 

C. H là người có ý thức. 

D. H là người thiếu ý thức. 
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Câu 11: Những việc em không thể tự làm là? 

A. Xây nhà. 

B. Bê bàn ghế. 

C. Làm đường. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 12: Buổi sáng H thường để bố mẹ gọi dậy đi học. Việc đó cho thấy? 

A. H không tự làm lấy việc của mình. 

B. H tự làm lấy việc của mình. 

C. H không có tính tự lập. 

D. H có tính tự lập. 

Câu 13: Gấp quần áo và chăn màn của mình sau khi thức dậy là việc làm 

của ai? 

A. Của bản thân em. 

B. Của bố mẹ. 

C. Của anh chị. 

D. Của ông bà. 

Câu 14: Lau bàn ghế, quét nhà là việc làm của ai? 

A. Của bản thân em. 

B. Của bố mẹ. 

C. Của anh chị. 

D. Của ông bà. 

Câu 15: Xếp gọn đồ chơi sau khi chơi là việc làm của ai? 

A. Của bản thân em. 

B. Của bố mẹ. 

C. Của anh chị. 

D. Của ông bà. 

Câu 16: Biểu hiện thể hiện không kính trọng ông bà là? 

A. Nghe lời ông bà. 

B. Chăm sóc ông bà lúc ốm đau. 
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C. Nắn chân cho bà khi bà bị đau chân. 

D. Cãi lời ông bà. 

Câu 17: Biểu hiện thể hiện không kính trọng bố mẹ là? 

A. Nghe lời bố mẹ. 

B. Giúp mẹ nấu cơm. 

C. Giúp mẹ quét nhà. 

D. Cãi láo bố mẹ. 

Câu 18: Biểu hiện thể hiện không 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. Đánh chị khi bị chị mắng. 

Câu 19: Câu tục ngữ “Anh em như thể tay chân, rách lành đùm đọc dở hay 

đỡ đần” nói về? 

A. Sự quan tâm, giúp đỡ của anh chị em khi gặp khó khăn. 

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

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

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

Câu 20: Trong gia đình em phải nghe lời những ai? 

A. Bố mẹ. 

B. Ông bà. 

C. 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 B 12 A 

3 C 13 A 

4 C 14 A 

5 A 15 A 

6 C 16 D 

7 D 17 D 

8 D 18 D 

9 A 19 D 

10 A 20 D 
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