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

ÔN TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 – ĐỀ 3
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
1. Em làm gì khi gặp thầy cô giáo?
A. Tránh mặt thầy cô.

B. Lễ phép chào thầy cô.

C. Im lặng không nói gì.
2. Khi đưa vật gì cho người lớn, em sẽ đưa như thế nào?
A. Đưa bằng 1 tay.

B. Đưa bằng 2 tay.

C. Cả A và B đều đúng.

3. Khi chơi với bạn, hành động nào sau đây không nên làm?
A. Giật tóc bạn.

B. Cùng tô màu.

ĐÚNG GHI Đ, SAI GHI S VÀO

C. Cùng dọn dẹp đồ chơi

TRƯỚC NHỮNG Ý DƯỚI ĐÂY:

Khi đi học, em mặc trang phục nào cũng được.
Vào học lớp 1, em có nhiều bạn mới.
Học xong, em không cần dọn dẹp sách vở.
Em phải chải tóc gọn gàng khi đi học.
Anh chị không cần nhường nhịn em nhỏ.
Mọi người trong gia đình phải luôn yêu thương, giúp đỡ nhau.
NỐI HÌNH ẢNH ĐÚNG VỚI MẶT CƯỜI, HÌNH ẢNH CHƯA
ĐÚNG VỚI MẶT KHÓC

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

ÔN TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 – ĐỀ 4
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
1. Trước khi đi học, em phải chuẩn bị những gì?
A. Sách vở, đồ dùng học tập.
B. Quần áo.
C. Cả A và B đều đúng.
2. Trong giờ học, hành động nào sau đây không đúng?
A. Lắng nghe cô giảng bài.
B. Mượn đồ chơi của bạn.
C. Giơ tay phát biểu.
3 Biểu hiện nào sau đây là vâng lời thầy cô giáo?
A. Làm bài tập đầy đủ.
B. Gọn gàng, sạch sẽ.
C. Yêu thương gia đình.
D. Cả A, B, C đều đúng.
4. Lá cờ của nước Việt Nam có hình dạng, màu sắc như thế nào?
A. Hình chữ nhật màu vàng, ngôi sao ở giữa màu đỏ.
B. Hình chữ nhật màu đỏ, ngôi sao ở giữa màu cam.
C. Hình chữ nhật màu đỏ, ngôi sao ở giữa màu vàng.
ĐÁNH DẤU X VÀO
TRƯỚC Ý EM CHO LÀ PHÙ HỢP
a) Nam xé vở gấp máy bay và rủ em cùng chơi.
Em không đồng ý và bỏ đi.
Em cùng chơi với Nam.
Em không đồng ý và nhắc nhở Nam không được làm vậy.
b) Em đi học muộn và thấy cô giáo trong lớp.
Em nhẹ nhàng vào lớp để cô không nhìn thấy.
Em xin cô vào lớp và hứa sẽ không như vậy nữa.
Em đứng ngoài cửa không dám vào lớp.
ĐÁNH DẤU X VÀO
DƯỚI NHỮNG BẠN NGỒI HỌC ĐÚNG

