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ĐỀ THI HỌC KÌ I_LỚP 3_ĐỀ 2 

Câu 1: Ngày Thương Binh liệt sỹ là? 

A. 27/7. 

B. 26/7. 

C. 27/6. 

D. 26/7 

Câu 2: Việc làm thể hiện biết ơn thương binh, liệt sỹ là? 

A. Chào hỏi các bác thương binh. 

B. Tặng quà cho các gia đình thương binh. 

C. Đến thăm các gia đình thương binh. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 3: Khi đi học về D thấy một chú thương binh đang tìm nhà người 

quen D đã dẫn chú đến tận nhà người quen. Việc đó thể hiện? 

A. D là người biết ơn thương binh, liệt sỹ. 

B. D là người tiết kiệm. 

C. D là người hòa đồng. 

D. D là người tốt bụng. 

Câu 4: Hoạt động dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sỹ thể hiện? 

A. Biết ơn thương binh, liệt sỹ. 

B. Hòa đồng. 

C. Tiết kiệm. 

D. Sống chán hòa. 

Câu 5: Câu tục ngữ nói về sự biết ơn là? 

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

B. Góp gió thành bão. 

C. Tích tiểu thành đại. 

D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 

Câu 6: Các anh hùng liệt sĩ là? 

A. Võ Thị Sáu. 
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B. Nông Văn Dền. 

C. Trần Quốc Toản. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 7: Ai không phải là anh hùng liệt sỹ? 

A. Văn Cao. 

B. Võ Thị Sáu. 

C. Nông Văn Dền. 

D. Trần Quốc Toản. 

Câu 8: Câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn” nói về? 

A. Lòng biết ơn. 

B. Lòng yêu nước. 

C. Lòng dũng cảm. 

D. Lòng gan dạ. 

Câu 9: Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ liệt sĩ, mấy hôm nay bà bị ốm em 

sẽ làm gì? 

A. Không quan tâm. 

B. Sang hỏi thăm và mua cháo cho bà. 

C. Trêu chọc bà. 

D. Ở nhà học bài. 

Câu 10: Nông Văn Dền còn có tên gọi là? 

A. Kim Đồng. 

B. Trần Quốc Toản. 

C. Lý Tự Trọng. 

D. Trần Quốc Tuấn. 

Câu 11: Tham gia làm việc lớp, việc trường là? 

A. Quyền và bổn phận của học sinh. 

B. Quyền lợi của học sinh. 

C. Bổn phận của học sinh. 

D. Nghĩa vụ của học sinh. 
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Câu 12: Nhân dịp 20/11 nhà trường phát động cuộc thi văn nghệ. 

Phương lớp trưởng lớp 6c khích lệ các bạn cùng tham gia. Trong lớp 

Phương phân công những bạn có tài: người viết kịch bản, người diễn 

xuất, hát, múa. Cả lớp sôi nổi nhiệt tình, duy nhất chỉ có Khanh là 

không nhập cuộc. Em có nhận xét gì về bạn Khanh ? 

A. Khanh là người hòa đồng với mọi người. 

B. Khanh là người khinh người. 

C. Khanh là người không sống chan hòa với mọi người. 

D. Khanh là người sống ích kỉ. 

Câu 13: Biểu hiện tích cực tham gia việc của lớp là? 

A. Dọn dẹp vệ sinh lớp sau giờ học. 

B. Tham gia cùng lớp trồng cây xanh. 

C. Tham gia tập văn nghệ chào mừng 20/11.  

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 14: Biểu hiện không tích cực tham gia việc của lớp là? 

A. Giả vờ ốm để không phải đi trực trường. 

B. Nói dối cô nhà có việc bận để không đi thi văn nghệ. 

C. Không quan tâm đến các hoạt động trồng cây của nhà trưởng, chỉ chú 

ý học hành. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 15: Dù B không hát hay nhưng vẫn tích cực đi tham gia hoạt động 

văn nghệ của lớp và xin vào đội múa. Việc đó thể hiện? 

A. B là người tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 

B. B là người không tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 

C. B là người sống hòa đồng với các bạn. 

D. B là người tốt bụng. 

Câu 16: Do bạn D hát hay nên được cô giáo chọn vào đội văn nghệ của 

trường nhưng D đã từ chối bằng cách nói dối cô phải đi học thêm nhiều 

không có thời gian tham gia. Việc đó thể hiện? 

A. D là người tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 

B. D là người không tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 
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C. D là người sống hòa đồng với các bạn. 

D. D là người tốt bụng. 

Câu 17: K thích tham gia văn nghệ của lớp nên đã đăng ký với cô giáo 

tham gia vào đội văn nghệ. Việc đó thể hiện? 

A. K là người tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 

B. K là người không tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 

C. K là người sống hòa đồng với các bạn. 

D. K là người tốt bụng. 

Câu 18: Việc tham gia vào hoạt động của lớp, trường sẽ giúp em? 

A. Có thêm niềm vui. 

B. Có thêm nỗi buồn. 

C. Có nhiều bận rộn. 

D. Mất thời gian. 

Câu 19: Trong khi các bạn trong lớp đang trồng cây thì Q lẻn ra chỗ 

khác chơi cho mát. Việc đó thể hiện? 

A. Q là người tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 

B. Q là người không tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường. 

C. Q là người sống hòa đồng với các bạn. 

D. Q là người tốt bụng. 

Câu 20: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường cần phải? 

A. Tự giác. 

B. Bắt buộc. 

C. Tự ý thức. 

D. Tự nguyện. 
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ĐÁP ÁN 

 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 A 11 A 

2 D 12 C 

3 A 13 D 

4 A 14 D 

5 A 15 A 

6 D 16 B 

7 A 17 A 

8 A 18 A 

9 B 19 B 

10 A 20 A 

 

 


