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NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG 

1. Vì sao nhà vua lại truyền ngôi báu cho cậu bé?  

A. Vì cậu bé trung thực và dũng cảm. 

B. Vì cậu bé hiền lành.  

C. Vì cậu bé thông minh.  

D. Cả A và B đều đúng.  

 

2. Trong các từ sau, từ nào cùng ý nghĩa với từ “Bệ hạ”?  

A. Tướng quân  

B. Tể tướng  

C. Thừa tướng  

D. Nhà vua  

 

3. Theo em, trung thực là gì?  

A. Nói và làm ngay thẳng, đúng với sự thật, không làm sai lạc đi.  

B. Thương người và sẵn sàng giúp đỡ người khác.  

C. Nhanh trí và khôn khéo, có khả năng ứng xử và đối phó mau lẹ với những tình 

huống phức tạp, bất ngờ.  

D.Cả A, B, C  

 

4. Dòng nào dưới đây chép lại câu văn trong bài tập đọc "Những hạt thóc giống" 

nhưng có mắc lỗi sai chính tả?  

A. Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, rốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng 

nảy mầm.  

B. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không.  

C. Ta sẽ chuyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này. 

D. Cả A và C  
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5. Từ “ hiền minh” trong câu:“Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền 

minh.” được hiểu như thế nào là đúng?  

A. Luôn vui vẻ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh  

B. Có lòng thương người  

C. Có đức độ và sáng suốt  

D. Có sự khôn khéo trong ứng xử  

 

6. Theo em, biểu hiện của trung thực là gì?  

A. Dám nói ra sự thật, dám nhận lỗi  

B. Không làm những việc gian dối  

C. Không tham của người khác  

D. Cả ba ý trên  

 

7. Thành ngữ nào dưới đây nói về tính trung thực?  

A. Thẳng như ruột ngựa  

B. Ăn ốc nói mò  

C. Ăn không nói có  

D. Cả ba ý trên  

 

8. Từ cùng nghĩa với từ “trung thực” là:  

A. Sáng suốt  

B. Thông minh 

C. Thật thà  

D. Tôn trọng  
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9. Nhận định nào dưới đây là đúng?  

A. Từ "sững sờ" trong câu "Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm." là từ ghép 

tổng hợp.  

B. Tất cả các tiếng trong câu "Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói." đều có cấu tạo đầy đủ. 

Kết hợp "Thúng thóc" trong câu "Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc 

về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có 

thóc nộp sẽ bị trừng phạt." là hai từ đơn.  

C. Cả A và B đều đúng.  

 

10. Trong những nhân vật sau, nhân vật nào có đức tính trung thực?  

A. Nhân vật cậu bé Chôm trong truyện “Những hạt thóc giống”.  

B. Ông Tô Hiến Thành trong truyện “Một người chính trực”.  

C. Cả A và B đều đúng 
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