
 

 

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1 – GDCD 8 

Khoanh vào những đáp án em cho là đúng. 

Câu 1: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung 

của xã hội được gọi là ? 

A. Khiêm tốn. B. Lẽ phải.  C. Công bằng. D. Trung thực. 

Câu 2: Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều 

chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm 

những việc sai trái được gọi là ? 

A. Tôn trọng lẽ phải.  B. Tiết kiệm.  C. Lẽ phải.  D. 

Khiêm tốn. 

Câu 3: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là? 

A. Ủng hộ người nghèo.    B. Trồng cây để bảo vệ môi trường. 

C. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

D. Gây gổ đánh nhau với các bạn trong lớp. 

Câu 4: Biểu hiện của không tôn trọng lẽ phải là? 

A. Chặt rừng lấy gỗ làm nhà.   B. Dung túng cho kẻ giết người. 

C. Đánh chửi cha mẹ.    D. Không vứt rác bừa bãi 

Câu 5: Trên đường đi học về, em nhìn thấy một thanh niên đi xe máy phóng 

nhanh, vượt ẩu, gây tai nạn khiến một em học sinh bị ngã gãy tay. Trong tình 

huống đó em sẽ làm gì? 

A. Lờ đi chỗ khác và coi như không biết vì sợ mọi người nghi ngờ mình là gây tai 

nạn. 

B. Nhờ sự giúp đỡ của người lớn, đưa em bé đó đến bệnh viện và gọi điện cho gia 

đình của em. 

C. Đèo em bé đó đến gặp công an để trình báo và nhờ sự giúp đỡ. 

D. Đạp thật nhanh về nhà và kể cho bố mẹ nghe về vụ tai nạn ấy. 



 

 

Câu 6: Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng. Các 

bạn trong lớp không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này, em sẽ 

làm gì? 

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

C. Cùng với A đánh B cho vui. 

D. Chạy đi chỗ khác chơi. 

Câu 7: Các hành vi: Chơi ma túy, dùng thuốc lắc, buôn bán các chất gây nghiện 

là những hành vi như thế nào? 

A. Không tôn trọng lẽ phải.  B. Tôn trọng lẽ phải. 

C. Sống thực dụng.   D. Sống vô cảm. 

Câu 8: Câu thành ngữ: “Gió chiều nào theo chiều ấy” nói về người như thế 

nào? 

A. Không tôn trọng lẽ phải.  B. Không trung thực. 

C. Không chín chắn.   D. Không có ý thức. 

 

Câu 9: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ? 

A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp. 

B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 

C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển. 

D. Làm cho mọi người xa lánh mình. 

Câu 10: Phát hiện có một tên trộm nhảy sang nhà hàng xóm bằng cách leo từ 

cây đu vào lan can để vào nhà ăn trộm,  em sẽ làm gì? 

A. Báo với chủ nhà để chủ nhà đề phòng và báo với công an kịp thời. 

B. Mặc kệ vì không phải nhà mình. 

C. Theo dõi xem tên trộm đó lấy những gì. 

D. Hô thật to là có trộm để mọi người vây bắt. 



 

 

Câu 11: Sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc 

khuyết điểm nói về đức tính nào ? 

A. Đức tính giản dị.   B. Đức tính khiêm tốn. 

C. Đức tính tiết kiệm.   D. Đức tính trung thực. 

Câu 12: Sếc – xpia đã từng nói: “Phải thành thật với mình, có thế mới không 

dối trá với người khác”. Câu nói đó nói đến điều gì? 

A. Đức tính giản dị.   B. Đức tính khiêm tốn. 

C. Đức tính tiết kiệm.   D. Đức tính trung thực. 

Câu 13: Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ? 

A. Giản dị.   B. Tiết kiệm. C. Trung thực.  D. Khiêm tốn. 

Câu 14 : Những biểu hiện của đức tính trung thực là? 

A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất. 

B. Không coi cóp trong giờ kiểm tra. 

C. Nói năng ngắn gọn, dễ hiểu. 

D. Coi trọng lời hứa của mình với người khác. 

Câu 15 : Những biểu hiện của không trung thực là? 

A. Giả vờ ốm để không phải đi học. 

B. Nói dối mẹ để đi chơi game. 

C. Tung tin bịa đặt nói xấu bạn trên facebook. 

D. Nhận lỗi khi làm hỏng đồ của bạn. 

Câu 16: Trái với trung thực là? 

A. Lừa lọc, giả dối. B. Tiết kiệm. C. Chăm chỉ.  D. Khiêm tốn. 

Câu 17: Trên đường đi học về, em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và 

các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu. 



 

 

B. Mang tiền về cho bố mẹ. 

C. Mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại. 

D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác. 

Câu 18: Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn A đang sử dụng tài 

liệu trong giờ. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

A. Coi như không biết.   B. Bắt chước bạn để đạt điểm cao. 

C. Nói với cô giáo để bạn bị kỉ luật. D. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm 

như vậy.  

Câu 19: Hoàn thành bảng sau:  

Biểu hiện của trung thực Biểu hiện của thiếu trung thực 

  

  

  

  

  

  

  

Câu 20: Hoàn thành bảng sau: 

Lợi ích của trung thực Tác hại của thiếu trung thực 

  

  

  

  

  

 


