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ĐỀ THI HỌC KÌ I_LỚP 3_ĐỀ 5 

Câu 1: Khi bạn bị điểm kém em sẽ? 

A. Động viên, an ủi bạn. 

B. Phân biệt đối xử. 

C. Đến trêu chọc bạn.  

D. Không quan tâm đến bạn. 

Câu 2: Khi bạn được điểm 10 em sẽ? 

A. Chúc mừng bạn. 

B. Phân biệt đối xử. 

C. Đến trêu chọc bạn.  

D. Không quan tâm đến bạn. 

Câu 3: Thờ ơ cười nói khi bạn gặp chuyện buồn thể hiện? 

A. Người vô cảm. 

B. Người có trách nhiệm. 

C. Người tốt bụng. 

D. Người hòa đồng. 

Câu 4: Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nghèo thể hiện? 

A. Người vô cảm. 

B. Người có trách nhiệm. 

C. Người tốt bụng. 

D. Người hòa đồng. 

Câu 5:Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình thể hiện? 

A. Người ích kỷ.  

B. Người có trách nhiệm. 

C. Người tốt bụng. 

D. Người hòa đồng. 

Câu 6: Tích cực là luôn luôn …học tập, làm việc và rèn luyện? Trong 

dấu “…” đó là ? 

A. Ý thức, tích cực, kiên trì. 
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B. Cố gắng, ý thức, kiên trì. 

C. Tích cực, vượt khó, kiên trì. 

D. Cố gắng, vượt khó, kiên trì. 

Câu 7: Ý nghĩa của việc tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt 

động xã hội là ? 

A. Mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt, được mọi người tôn trọng, quý mến. 

B. Rèn luyện được kỉ năng cần thiết của bản thân . 

C. Góp phần xây dựng quan hệ tập thể lành mạnh, thân ái. 

D. Cả A,B,C. 

Câu 8: Vào dịp 20/11 nhà trường phát động phong trào viết báo tường, 

tại lớp em có bạn D không tham gia viết báo tường với lớp. Trong tình 

huống này em sẽ làm gì ? 

A. Không quan tâm. 

B. Khuyên bạn tham gia các hoạt động tập thể để hoàn thiện mình hơn. 

C. Khuyên bạn chỉ cần học giỏi không cần tham gia các hoạt động 

chung. 

D. Nói xấu bạn để cả lớp tẩy chay. 

Câu 9:  Mặc dù bạn P bị ốm nhưng bạn vẫn đến cổ vũ văn nghệ cho lớp. 

Theo em bạn P là người như thế nào ? 

A. Bạn P là người cần cù, chăm chỉ. 

B. Bạn P là người siêng năng, cần cù. 

C. Bạn P là người có ý thức. 

D. Bạn P là người tích cực, tự giác trong các hoạt động chung. 

Câu 10: Bạn E giả vờ ốm để xin cô giáo nghỉ lao động. Hành động đó 

của E nói lên điều gì? 

A. E là người vô trách nhiệm. 

B. E là người vô tâm. 

C. E là người ích kỷ. 

D. E là người không tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. 

Câu 11: 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 12: Ai không phải là anh hùng liệt sỹ? 

A. Văn Cao. 

B. Võ Thị Sáu. 

C. Nông Văn Dền. 

D. Trần Quốc Toản. 

Câu 13: 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 14: 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 15: Nông Văn Dền còn có tên gọi là? 

A. Kim Đồng. 

B. Trần Quốc Toản. 

C. Lý Tự Trọng. 

D. Trần Quốc Tuấn. 

Câu 16: Những việc em cần phải sự giúp đỡ của bố mẹ là? 

A. Nấu cơm. 

B. Rửa bát. 

C. Thay bóng đèn. 

D. Giặt quần áo. 
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Câu 17: Biểu hiện của tự làm lấy việc của mình là? 

A. Trông em giúp mẹ. 

B. Vệ sinh cá nhân. 

C. Lau bàn ghế. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 18: Biểu hiện của việc không tự làm lấy việc của mình là? 

A. Quần áo để bố mẹ gấp vào tủ. 

B. Bố mẹ gọi đi học. 

C. Bố mẹ dọn cơm sau bữa ăn. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 19: Khi xe đạp em bị hỏng trên đường đi học về em sẽ ? 

A. Tự dắt xe về nhà. 

B. Chờ bố mẹ đến đón. 

C. Chờ bạn bè giúp đỡ. 

D. Nhờ bạn sửa hộ. 

Câu 20: Chỉ cần tự làm lấy những việc mà mình yêu thích thể hiện ? 

A. Sự ích kỉ. 

B. Sự lãng phí. 

C. Sự tiết kiệm. 

D. Sự hòa đồng. 
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ĐÁP ÁN 

 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 A 11 D 

2 A 12 A 

3 A 13 A 

4 D 14 B 

5 A 15 A 

6 D 16 C 

7 D 17 D 

8 B 18 D 

9 D 19 A 

10 D 20 A 

 


