TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
Họ và tên: ……………………..
Lớp : ………..

ÔN TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 – ĐỀ 2
Bố mẹ/ anh chị hỗ trợ em hoàn thành bài tập sau

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
1.Trẻ em có bổn phận gì với gia đình?
A. Kính trọng ông bà.
B. Yêu quý gia đình.
C. Vâng lời cha mẹ.
D. Cả 3 ý trên.
2. Đối với em nhỏ, em cần có thái độ như thế nào?
A. Nhường nhịn.
B. Lễ phép.
C. Hiếu thảo.
3. Khi chào cờ, em phải như thế nào?
A. Nói chuyện.
B. Đứng nghiêm.
C. Cúi đầu.
4. Em làm bạn bị ngã, em sẽ làm gì?
A. Bỏ đi.
B. Cười nhạo bạn.
C. Đỡ bạn dậy và xin lỗi bạn.
5. Nếu hôm nay em chưa làm bài tập, em sẽ nói gì với cô giáo?
A. Nói dối là đã làm rồi.
B. Im lặng không nói gì.
C. Xin lỗi cô và hứa về nhà làm đầy đủ.
ĐÁNH DẤU X VÀO
TRƯỚC CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP.
a) Em gái mượn đồ chơi mới của Nam.
Nam cho em mượn và để em chơi một mình.
Nam không cho em mượn.
Nam rủ em gái cùng chơi với mình.
b) Em và Lan cùng đi đến trường, Lan muốn ghé vào tiệm bán đồ chơi.
Em để Lan vào tiệm và đi học một mình.
Em cùng Lan vào tiệm xem đồ chơi.
Em nhắc nhở Lan sắp đến giờ vào lớp.
ĐÁNH DẤU X VÀO TRƯỚC HÌNH ẢNH ĐÚNG KHI CHÀO CỜ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
Họ và tên: ……………………..
Lớp : ………..

ÔN TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 – ĐỀ 1
Bố mẹ/ anh chị hỗ trợ em hoàn thành bài tập sau

KHOANH VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
1. Em là học sinh lớp mấy ?
A. Lớp 1
B. Lớp 2
C. Lớp 3
2. Mấy tuổi em vào lớp 1 ?
A. 5 tuổi
B.7 tuổi
C. 6 tuổi
3. Khi đi học em mặc trang phục như thế nào ?
A. Lôi thôi
B. Gọn gàng, sạch sẽ.
C. Bẩn và rách.
4. Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng học tập ?
A. Sách.
B. Vở.
C. Giày, dép
5. Em cần làm gì để giữ gìn sách vở?
A. Không xé sách vở.
B. Bao sách vở và dán nhãn vở.
C. Không vẽ bậy và bôi bẩn.
D. Cả 3 ý trên.
ĐÚNG GHI Đ, SAI GHI S VÀO TRƯỚC NHỮNG Ý DƯỚI ĐÂY:
Chải đầu tóc gọn gàng trước khi đến lớp.
Mặc quần áo bẩn, nhàu nát, xộc xệch đến lớp.
Không làm bẩn, viết bậy, vẽ bậy ra sách vở.
Không cần nhường nhịn các em nhỏ.
Vâng lời bố mẹ, anh chị.
Chen lấn, xô đẩy nhau khi ra vào lớp.
Dùng thước, bút, cặp …để chơi đùa.
Nói chuyện riêng trong khi chào cờ.
ĐÁNH DẤU X VÀO
TRƯỚC HÌNH ẢNH ĐÚNG

