
 

 

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN GDCD 6 

Câu 1: Việc làm thể hiện việc không chăm sóc sức khỏe là: 

A. Hút thuốc lá. 

B. Chơi cầu lông. 

C. Đánh răng trước khi đi ngủ. 

D. Chơi đá bóng. 

Câu 2: Bạn A nói chuyện với em bạn bị ho ra máu nhiều lần và kéo dài, em sẽ 

khuyên bạn như thế nào? 

A. Khuyên bạn đi viện khám để kiểm tra sức khỏe. 

B. Không quan tâm. 

C. Lặng im. 

D. Nói với bạn là không phải đi khám, không có gì nguy hiểm. 

Câu 3: Ngày thế giới vì sức khỏe là: 

A. 7/4. 

B. 4/7. 

C. 7/5. 

D. 5/7. 

Câu 4: Ngày thế giới phòng chống ma túy là: 

A. 24.6. 

B. 25/6. 

C. 26/6. 

D. 27/6. 

Câu 5: Sau khi em đi chơi đá bóng về mồ hôi đầm đìa, quần áo bị lấm bẩn em sẽ: 

A. Đi tắm ngay cho mát. 

B. Ngồi nghỉ một lát rồi mới đi tắm. 



 

 

C. Đi thay quần áo cho đỡ bẩn. 

D. Bật điều hòa ngồi cho mát rồi đi tắm. 

Câu 6: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm? 

A. Tiết kiệm tiền để mua sách. 

B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp. 

C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng. 

D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi. 

Câu 7: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to 

để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ 

chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức 

cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q? 

A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí. 

C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật. 

Câu 8: Nhà em trồng luống rau ở ngoài vườn, hằng ngày em thường thấy bố em 

lấy nước sử dụng trong gia đình để tưới rau trong khi đó trong nhà không có đủ 

nước sạch để dùng, không lấy nước ngoài ao để tưới rau. Sau khi học xong bài 

này, em sẽ khuyên bố như thế nào ? 

A. Khuyên bố dùng nước ngoài ao để tưới rau, nước trong nhà để dùng cho sinh 

hoạt gia đình. 

B. Không nói gì cả. 

C. Em đồng tình với việc làm đó của bố. 

D. Em lấy nước sạch ra tưới rau giúp bố. 

Câu 9: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào 

? 

A. Nhân phẩm. 

B. Sức khỏe. 



 

 

C. Lời nói. 

D. Danh dự. 

 

Câu 10: Biết ơn có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ? 

A. Tạo nên môi trường lành mạnh. 

B. Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người. 

C. Giúp mỗi người hoàn thiện mình hơn. 

D. Giúp đất nước phát triển. 

Câu 11: Vào dịp Tết Nguyên Đán, bạn Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ ông bà nội, 

ông bà ngoại. Hành động đó thể hiện ? 

A. Sự biết ơn tới đấng sinh thành. 

B. Sự tiếc nuối tới đấng sinh thành. 

C. Sự lo lắng tới đấng sinh thành. 

D. Sự vô ơn với đấng sinh thành. 

Câu 12: Sắp đến ngày 20/11 em chăm ngoan, cố gắng học giỏi để dâng những 

bông hoa điểm 9,10. Hành động đó thể hiện điều gì ? 

A. Lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo. 

B. Lòng trung thành đối với các thầy cô giáo. 

C. Tình đoàn kết đối với các thầy cô giáo. 

D. Sự vô ơn đối với các thầy cô giáo 

Câu 13: Bạn N cho rằng học chỉ để cho nặng đầu, thà đi làm công ty còn hơn. Em 

sẽ khuyên bạn N như thế nào? 

A. Khuyên bạn tích cực học tập để trau dồi kiến thức và có cơ hội phát triển. 

B. Mặc kệ bạn. 

C. Khuyên bạn bỏ học đi làm công ty mới kiếm được nhiều tiền. 

D. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. 



 

 

Câu 14: Hoạt động nào thể hiện học sinh không có mục đích học tập? 

A. Học bài cũ và soạn bài mới. 

B. Học tiếng anh thông qua bài hát và phim. 

C. Bỏ học đi chơi điện tử. 

D. Nhờ bạn giảng bài khó. 

Câu 15: T đến nhà H và thấy bạn đang đọc báo Thiếu niên, T cho rằng: Không 

nên đọc báo vì sẽ mất thời gian, ảnh hưởng đến học tập. Quan điểm của T thể hiện 

điều gì? 

A. T là người có quan điểm không toàn diện trong việc học và chơi. 

B. T là người không có hiểu biết. 

C. T là người vô ý thức. 

D. T là người lười biếng. 

Câu 16: Để học tập tốt học sinh cần phải làm gì? 

A. Xác định đúng đắn mục đích học tập. 

B. Dành nhiều thời gian để vui chơi. 

C. Dành nhiều thời gian để học. 

D. Siêng năng, kiên trì. 

Câu 17: Việc tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội có ý 

nghĩa như thế nào? 

A. Giúp phát triển nhân cách toàn diện. 

B. Giúp đất nước phát triển. 

C. Giúp phát triển văn hóa toàn diện. 

D. Giúp đất nước ngày càng tươi đẹp. 

Câu 18: Hành động A nói thì thầm với bạn cùng bàn về việc nói xấu bạn B là 

hành động thể hiện điều gì? 

A. Mất lịch sự, tế nhị. 



 

 

B. Lịch sự, tế nhị. 

C. Vô lễ. 

D. Sống chan hòa với mọi người. 

Câu 19: Biểu hiện của lịch sự ? 

A. Nói quá to. 

B. Nói trống không. 

C. Cãi nhau với bạn cùng lớp. 

D. Nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. 

Câu 20: Hành động hút thuốc lá trong bệnh viện nói đến điều gì? 

A. Hành động đẹp. 

B. Hành động lịch sự 

C. Hành động tế nhị. 

D. Hành động mất lịch sự, tế nhị. 

----------------HẾT------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


