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1. Ngày nghỉ gia đình em thường làm gì?
a. Đến thăm ông bà nội, ngoại
b. Dọn dẹp nhà cửa
c. Cả hai ý trên
2. Mọi người trong gia đình phải đối xử như thế nào?
a. Thương yêu, quan tâm, giúp đỡ, kính trọng và yêu quý
b. Quan tâm
c. Kính trọng và yêu quý
3. Em nên làm gì để giữ sạch môi trường?
a. Khạc nhổ bừa bãi
b. Bỏ rác vào thùng có nắp đậy
c. Vứt rác ra đường
4. Giữ gìn môi trường xung quanh nhà ở đem lại lợi ích gì?
a. Đảm bảo được sức khỏe
b. Phòng trách được nhiều bệnh tật
c. Cả hai ý trên
5. Kể tên những thứ có thể gây ngộ độc qua đường ăn, uống?
a. Thuốc trừ sâu, dầu hỏa
b. Thuốc tây, thức ăn ôi thiu
c. Cả hai ý trên
6. Em sẽ làm gì nếu em hoặc người khác bị ngộ độc?
a. Khóc ầm lên
b. Báo cho người lớn biết
c. Không làm gì
7. Vì sao một số người bị ngộ độc?
a. Ăn thức ăn có ruồi đậu vào
b. Ăn rau, quả chưa rửa sạch
c. Cả hai ý trên
8. Trong giờ chơi, các em nên làm gì để phòng tránh té ngã?
a. Lên xuống cầu thang lộn xộn
b. Đi lên xuống cầu thang theo hàng lối ngay ngắn
c. Chạy đuổi nhau trong sân trường
9. Chơi những trò chơi gì bổ ích?
a. Nhảy dây, bắn bi
b. Trèo cây
c. Cả hai ý trên
10. Em nên làm gì để giữ cho trường học luôn sạch, đẹp?
a. Đi tiêu, đi tiểu đúng nơi quy định
b. Vứt rác bừa bãi
c. Bẻ cành, hái hoa

