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I. Hãy đánh dấu + vào trước ý kiến em cho là đúng.
Câu 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ.
 a) Trẻ em không cần học tập, sinh hoạt đúng giờ.
 b) Học tập đúng giờ giúp em mau tiến bộ.
 c) Cùng một lúc em có thể vừa học vừa chơi.
 d) Sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khỏe.
Câu 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 a) Người biết nhận lỗi là người trung thực, dũng cảm.
 b) Người có lỗi chỉ cần tự sữa lỗi, không cần nhận lỗi
 c) Nếu có lỗi chỉ cần nhận lỗi, không cần sữa lỗi
 d) Cần biết nhận lỗi dù cho mọi người không biết mình có lỗi.
 đ) Cần xin lỗi khi có lỗi với bạn bè và em nhỏ.
 e) Chỉ cần xin lỗi những người mà mình quen biết
Câu 3: Chăm chỉ học tập.
 a) Chỉ những bạn không giỏi mới cần chăm chỉ.
 b) Cần chăm học hằng ngày và khi chuẩn bị kiểm tra
 c) Chăm chỉ học tập là góp phần vào thành tích học tập của tổ, của lớp.
 d) Chăm chỉ học tập là hằng ngày phải học đến khuya.
Câu 4: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
 a) Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khỏe.
 b) Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn.
 c) Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi học sinh.
 d) Giữ gìn trường lớp sạch đẹp thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp.
 e) Vệ sinh trường lớp chỉ là trách nhiệm của bác lao công.
Câu 5: Cần quan tâm, giúp đỡ bạn vì:
 a) Em yêu mến các bạn.
 b) Bạn cho em đồ chơi.
 c) Bạn nhắc bài cho em trong giờ kiểm tra.
 d) Em làm theo lời của thầy giáo, cô giáo.
 đ) Bạn che dấu khuyết điểm cho em.
 e) Bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 6: Trả lại của rơi
 a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng.
 b) Trả lại của rơi là ngốc.
 c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình.
 d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.
 e) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền.
Câu 7: Những việc làm ở nơi công cộng mà em tán thành:
 a) Giữ yên lặng, đi nhẹ, nói khẽ.
 b) Đá bóng trên đường giao thông.
 c) Xếp hàng khi cần thiết.
 d) Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
 e) Ném hoa quả, bánh kẹo bừa bãi vào chuồng thú.

