UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TH. PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP SỐ 3
MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 3.

Ngày: ……../02/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

Khoanh tròn vào ý đúng với mỗi câu sau:
Câu 1: Đi học về gần đến nhà, gặp chú thương binh đang đi tìm nhà người quen. Em sẽ
làm gì?
a. Vẫn đi tiếp về nhà.
b. Giúp chú tìm nhà người quen.
Câu 2: Em tán thành với ý kiến nào sau đây, khi gặp đám tang?
a. Chạy theo xem, chỉ trỏ.
b. Cười đùa.
c. Nhường đường.
Câu 3: Tôn trọng đám tang là:
a. Biểu hiện nếp sống văn minh.
b. Chỉ cần tôn trọng đám tang những người mình quen biết.
Câu 4: Ý kiến nào em tán thành trong việc tôn trọng tài sản của người khác?
a. Tự ý sử dụng dù chưa được cho phép.
b. Hỏi mượn khi cần.
c. Sử dụng trước, hỏi mượn sau.
Câu 5: Em tán thành với việc làm nào sau đây khi sang nhà bạn chơi thấy có nhiều đồ
chơi đẹp?
a. Mượn đồ chơi của bạn, chơi xong trả lại.
b. Tự ý lấy đồ chơi của bạn mang về nhà chơi một mình.
Câu 6: Nhằm bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước, theo em hành động nào sau đây là đúng?
a. Đổ rác thải xuống sông, suối ao hồ.
b. Xả nước tràn bể, không khóa lại sau khi dùng.
c. Lấy đủ lượng nước cần dùng.

UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TH. PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP SỐ 4
MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 3.

Ngày: ……../02/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

Khoanh tròn vào ý đúng với mỗi câu sau:
Câu 1: Những việc làm nào sau đây được xem là hành động tốt nhằm bảo vệ nguồn
nước?
a. Tắm giặt tại bể nước công cộng.
b. Bỏ rác vào thùng chứa rác
c. Phóng uế bừa bãi, đỗ nước bẩn tràn ra mặt đất.
Câu 2: Em làm gì để chăm sóc con vật nuôi trong tình huống khi đang vui chơi cùng
bạn, mẹ nhắc về cho lợn ăn?
a. Em vẫn tiếp tục chơi.
b. Nghe lời mẹ về cho lợn ăn ngay.
c. Chơi hết buổi rồi mới về cho lợn ăn sau.
Câu 3: Để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp em đã có những hành động sau:
a. Tham gia chăm sóc cây xanh trong vườn trường.
b. Bẻ trộm hoa trên các bồn hoa .
c. Phá cây cảnh trong sân trường.
Câu 4: Em sẽ làm gì khi gặp các cô chú nhân viên ( bác bảo vệ, cô dọn vệ sinh, cô kế
toán ...) trong nhà trường?
a. Chạy đi luôn, xem như không quen biết.
b. Dừng lại, chảo hỏi các cô chú đó một cách lễ phép.
c. Chỉ chào khi được cô giáo nhắc nhở.
Câu 5: Viết Đ hoặc S vào các ô vuông:
a. Khi gặp thầy cô giáo bất cứ ở đâu em cũng vòng tay chào lễ phép
b. Cần chào hỏi lễ phép dù đó là các cô chú nhân viên trong trường.
c. Chỉ chào thầy cô giáo dạy mình.
d. Nếu gặp bất cứ ai là người lớn trong trường cũng chào

