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                        Thứ tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020. 

Em hãy đọc câu chuyện dưới đây và bày tỏ ý kiến của mình nhé! 

Chuyện hàng xóm. 

Ba bạn Hải, Việt, Toàn đang chơi với nhau thì nhìn thấy một bà cụ đang đứng 

ngoài cửa nhà chú Thái. Ba bạn không biết bà cụ đó là ai, chỉ nghe thấy bà cụ gọi: 

“Thái ơi, vợ chồng Thái có nhà không con?”. 

À, chắc đây có thể là mẹ của chú Thái. Phải làm gì bây giờ nhỉ? 

Hải nói: “Chú Thái là hàng xóm của chúng mình. Hay là mình mời bà cụ – chắc 

là mẹ của chú Thái vào nhà mình nghỉ tạm rồi ngồi đợi chú Thái về”. 

Việt nói chen vào: “Tớ sợ lắm. Nhỡ đó không phải là mẹ chú Thái mà chỉ là một 

bà cụ giã vờ thì sao. Dạo này có nhiều kẻ lừa đảo lắm. Mình cho bà cụ vào, không 

khéo... ”. 

Toàn chặc lưỡi: “Thôi, cãi nhau làm gì. Việc của hàng xóm, tốt nhất là mặc kệ thì 

chả ảnh hưởng đến ai cả. Chúng mình cứ tiếp tục chơi tiếp đi”. 

============== 

Câu 1: Em đồng ý với cách xử lý của bạn nào? Vì sao? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câu 2: Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câu 3: Điền đúng (Đ) Sai (S) vào . 

 Giúp đỡ hàng xóm là việc làm cần thiết. 

 Không nên giúp hàng xóm lúc họ gặp khó khăn vì như thế càng làm cho 

công việc của họ thêm rắc rối. 

 Giúp đỡ hàng xóm sẽ gắn chặt hơn tình cảm giữa mọi người với nhau. 

 Chỉ quan tâm, giúp đỡ hàng xóm khi họ yêu cầu mình giúp đỡ. 

 Không được tự ý giúp đỡ hàng xóm vì như thế là vi phạm quyền tự do cá 

nhân của mỗi người. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và 
nhận được nhiều phiếu thưởng nhé! 


