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

BÀI ÔN TẬP SỐ 7
MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 3.

Ngày: ……../03/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

I. Khoanh tròn vào ý đúng với mỗi câu sau:
Câu 1: Khi gặp người lớn hơn tuổi của mình mà là người em quen biết em phải làm gì?
a. Chào hỏi lễ phép
b. Đi qua và không nói gì
c. Hỏi xem họ đi đâu?
Câu 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 6: Em hãy nêu các cách phòng tránh nhiễm virut Covid-19
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

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

BÀI ÔN TẬP SỐ 7
MÔN TNXH - LỚP 3.

Ngày: ……../03/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp?
a. Giữ ấm cơ thể. Giữ vệ sinh mũi họng.
b. Ăn uống đủ chất. Tập thể dục thường xuyên.
c. Giữ nơi ở đủ ấm, thoáng khí tránh gió lùa.
d. Thực hiện tất cả ý trên.
Câu 2: Nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng vì trong mũi có:
a. Lông mũi giúp cản bớt bụi làm không khí vào phổi sạch hơn.
b. Cách mạch máu nhỏ li ti giúp sưởi ấm không khí vào phổi.
c. Các chất nhầy giúp cản bớt bụi, vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi.
d. Cả 3 ý trên.
Câu 3: Tập thở buổi sáng có lợi gì?
a. Buổi sáng sớm không khí thường trong lành, chứa nhiều khí ô xi, ít khói bụi.
b. Thở sâu vào buổi sáng sớm sẽ hít thở được không khí sạch, hấp thụ được nhiều khí
ôxi vào máu, thải được nhiều khí cac bon nic ra ngoài qua phổi.
c. Cả 2 ý trên.
Câu 4: Hàng ngày em làm gì để giữ sạch mũi, họng?
a. Cần lau sạch mũi.
b. Súc miệng bằng nước muối loãng hoặc các loại thuốc sát trùng khác.
c. Cả 2 ý trên.
Câu 5: Cơ quan thực hiện việc trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài là:
a. Cơ quan bài tiết.

c. Cơ quan tuần hoàn.

b. Cơ quan hô hấp.

d. Cơ quan tiêu hóa.

Câu 6: Kể tên các môn học em được học ở trường?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

