ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CD 6
Câu 1: Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp vơi thiên nhiên.
Câu 2:
a.Khái niệm tôn trọng kỉ luật?
b. Ý nghĩa?
Câu 3:
a.Khái niệm biết ơn. ?
b.Ý nghĩa cũa sự biết ơn? Học sinh phải làm gì để rèn luyện tính biết ơn?
c. Hãy nêu chủ đề và ý nghĩa của những ngày kỉ niệm sau:
- Ngày 20 tháng 10
- Ngày 20 tháng 11
- Ngày 27 tháng 7
- Ngày 10 tháng 3 ( âm lịch)
- Ngày 19 tháng 5
Câu 4. Điền từ. (1 điểm)
Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho phù hợp.
Lễ độ là cách......(1)đúng mực của.....(2) trong khi.....(3)với......(4)
1...................... 2.....................
3...................
4...................
Câu 6. Đánh dấu (X) vào cột tương ứng. (1.0 điểm) .
Đánh dấu (X) vào cột tương ứng với mỗi việc làm trong bảng dưới
đây.
Việc làm

Bảo vệ
thiên
nhiên

Phá hoại
thiên
nhiên

1. Khai thác rừng có kế hoạch.
2. Chăm sóc cây xanh trong sân trƣờng.
3. Ngắt hoa, phá hoại cây xanh trong công viên.
4. Đổ chất thải xuống ao, hồ, sông, suối.
Câu 7: Thế nào là mục đích học tập của học sinh?
- Học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, ngƣời
công dân tốt.
- Trở thành con ngƣời chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập
nghiệp và góp phần xây dựng quê hƣơng đất nƣớc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa.
Câu 8: Để có cuộc sống nhƣ hôm nay chúng ta cần phải thề hiện lòng
biết với những ai? Vì sao? Để có cuộc sống như ngày hôm nay chúng ta phải
thể hiện lòng biết ơn đối với:
- Tổ tiên, ông bà, cha mẹ: Những ngƣời đã sinh thành, nuôi dƣỡng...
chúng ta.
- Thầy, cô giáo: Đã dạy dỗ chúng điều hay lẽ phải...
- Những ngƣời đã giúp đỡ ta khi khó khăn, hoạn nạn.

- Những anh hùng, liệt sĩ: Những ngƣời đã chiến đấu và hy sinh trong các
cuộc chiến chống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nƣớc, dem lại cuộc
sống hòa bình nhƣ ngày nay.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam và Bác Hồ: Đã trực tiếp lãnh đạo và đem lại
độc lập, đem lại cuộc sống hòa bình nhƣ ngày nay.
Câu 9: Em sẽ làm gì để thực hiện lối sống chan hòa với mọi ngƣời khi
bắt gặp tình huống sau:
Cô giáo lớp em bị ốm phải nằm viện. Hôm nay cô mới trở lại trƣờng để
dạy học nhƣng trông cô có vẻ rất mệt mỏi...
- Đề nghị đại diện lớp lên hỏi thăm tình hình của cô giáo sau giờ học
hoặc cử đại diện đến nhà thăm cô để thể hiện tình cảm quan tâm của lớp. Nếu có
thể thì giúp đỡ cô giáo đối với những việc vừa với sức của mình....
Câu 10: Thế nào là tự chăm sóc rèn luyện sức khỏe?
Câu 11: Thế nào là tiết kiệm? Nêu ý nghĩa của tiết kiệm.
Câu 12: Nêu biểu hiện của sống chan hòa với mọi ngƣời.
Câu 13: Em hiểu thế nào là “ Tiên học lễ, hậu học văn”
Câu 14: Em hãy kể một số danh lam thắng cảnh ở Đồng Nai mà em biết.
Câu 15: Thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống của chung ta nhƣ thế nào?

