
BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - TỔNG TỰA 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, 
    Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu được Hiếu 

thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

 

1 Mát-xa cho bố mẹ  11 Dọn dẹp phòng ốc  

2 Đấm lưng  12 Cọ rửa nhà tắm  

3 Rửa rau  13 Tưới hoa  

4 Vo gạo nấu cơm  14 Rửa ấm chén  

5 Dọn ăn, rửa bát  15 Phơi quần áo, gấp quần áo  

6 Thu dọn bát đũa  16 Lau chùi bàn ghế, tủ  

7 Quét nhà, lau nhà  17 Nói lời cảm ơn với cha mẹ  

8 Pha trà rót nước  18 Thuyết phục bố bỏ thuốc  

9 Đổ rác  19 Giúp cha mẹ, người lớn rửa chân  

10 Chăm sóc anh chị em  20 Khác:                                 

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

                                    

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - Ở NHÀ PHẢI HIẾU 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, 



    Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu được Hiếu 

thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Cha mẹ gọi, trả lời ngay 
Người lớn gọi, ta lập tức trả lời ngay. Không phải là phản ứng chậm rì 
rì. Lúc Bố mẹ (thầy cô giáo) gọi thì phải lập tức hướng về phía trước 
nói: "Dạ (bố mẹ, chú, bác...), con đây ạ, thưa có việc gì không ạ?"  

   

2 Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. 

Người lớn có việc giao cho ta, phải lập tức đi làm, không được câu kéo 
thời gian hoặc lười biếng, đồng thời nói: "Có con ạ, con lập tức làm 
luôn ạ!". Làm xong rồi phải quay lại gặp người lớn và nói: "Dạ thưa 
(bố mẹ, chú, bác...), còn việc gì nữa không ạ?" 

   

3 Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Khi người lớn dạy dỗ ta, ta phải tiến lên cung kính lắng nghe    

4 Cha mẹ trách, phải thừa nhận 
Chính mình làm sai việc gì đó thì mới bị người lớn trách mắng, phải 
thuận theo tiếp thu, không được cãi lại. Khi người lớn dạy dỗ ta xong 
rồi thì phải nói: "Con xin lỗi, con sai rồi. Con cảm ơn bố mẹ ạ!". 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 
◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố 
bỏ thuốc; 5. Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà 
tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Khác:                            

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - Ở NHÀ PHẢI HIẾU 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, 



    Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu được Hiếu 

thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Đông phải ấm, hạ phải mát 
Phụng dưỡng cha mẹ phải dụng tâm để chăm sóc: trời mùa đông lạnh 
rét thì có thể trước hết giúp cha mẹ ấm áp, mùa hè trời nắng nóng thì 
có thể giúp cha mẹ mở máy lạnh hoặc quạt. 

   

2 Sáng phải thăm, tối phải viếng. 

Buổi sáng mỗi ngày sau khi thức dậy, trước hết liền hướng về cha mẹ 
nói "Con chào buổi sáng bố mẹ ạ!", rồi hỏi bố mẹ: "Bố mẹ ngủ có 
ngon không ạ?". Buổi tối mỗi ngày sau khi về nhà, hướng về cha mẹ 
báo cáo xem hôm nay học tập có phát sinh việc gì không, để cho cha 
mẹ được an tâm. 

   

3 Đi phải thưa, về phải trình. 
Bước ra khỏi cửa liền nói với cha mẹ: "Thưa bố mẹ con đi đây ạ!"; lúc 
trở về nhà liền báo với bố mẹ: "Thưa bố mẹ con đã về rồi ạ!" 

   

4 Ở ổn định, nghề không đổi. 
Bình thường trong cuộc sống, sinh hoạt phải theo các quy định thông 
thường, làm việc thì phải theo quy luật, không được tự ý thay đổi. 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 
◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố 
bỏ thuốc; 5. Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà 
tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Khác:                            

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - Ở NHÀ PHẢI HIẾU 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt 



tốt đẹp này, hiểu được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh 
dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Việc tuy nhỏ, chớ tự làm 
Nếu đã làm, thiếu đạo con 

Một việc tuy rằng nhỏ cũng phải báo cáo với cha mẹ, không được tuỳ 
tiện làm bậy. Nếu như làm những việc bất hảo sẽ làm cho cha mẹ lo 
lắng, chính là hành vi bất hiếu.  

   

2 
Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng 
Nếu cất riêng, cha mẹ buồn 

Đồ vật của người khác tuy nhỏ, cũng không được cất giấu để làm của 
riêng. Nếu như cất giấu làm của riêng, phẩm đức sẽ khiếm khuyết, sẽ 
làm tổn thương đến tâm của cha mẹ.  

   

3 Cha mẹ gọi, trả lời ngay 
Người lớn gọi, ta lập tức trả lời ngay. Không phải là phản ứng chậm rì 
rì. Lúc Bố mẹ (thầy cô giáo) gọi thì phải lập tức hướng về phía trước 
nói: " Dạ (bố mẹ, chú, bác...), con đây ạ, thưa có việc gì không ạ?"  

   

4 Cha mẹ bảo, chớ làm biếng 

Người lớn có việc giao cho ta, phải lập tức đi làm, không được câu kéo 
thời gian hoặc lười biếng, đồng thời nói: "Có con ạ, con lập tức làm 
luôn ạ!". Làm xong rồi phải quay lại gặp người lớn và nói: "Dạ thưa 
(bố mẹ, chú, bác...), còn việc gì nữa không ạ?" 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 
◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố 
bỏ thuốc; 5. Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà 
tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Khác:                            

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - Ở NHÀ PHẢI HIẾU 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt 



tốt đẹp này, hiểu được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh 
dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Cha mẹ thích, dốc lòng làm 
Những gì mà cha mẹ, người thân yêu thích, hoặc sự việc mong muốn ta đi làm, ta 
phải hết sức chuẩn bị hoặc làm cho tốt. 

   

2 Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ 
Những gì mà cha mẹ, người thân không thích, trước tiên ta phải hỗ trợ họ xử lý đi, 
những việc mà họ không mong muốn ta làm, ta nhất định không được làm. 

   

3 Thân bị thương, cha mẹ lo. Chúng ta phải tự chăm sóc thân thể mình cho tốt, không được làm cho cha mẹ lo lắng.    

4 Đức tổn thương, cha mẹ tủi. 
Không được làm những việc xấu, không được để cho cha mẹ người thân vì ta mà phải 
tủi hổ, mất mặt.  

   

5 
Cha mẹ thương, hiếu đâu khó 
Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. 

Cha mẹ, người thân rất thương yêu ta, hiếu thuận với họ vốn dĩ là sự việc đương 
nhiên. Nếu như có lúc cha mẹ, người thân vì nguyên nhân nào đó khiến cho ta giận, 
thì ta cũng phải hiếu thuận với họ, cái này phải nỗ lực học tập.  

   

6 Cha mẹ gọi, trả lời ngay 
Người lớn gọi, ta lập tức trả lời ngay. Không phải là phản ứng chậm rì rì. Lúc Bố mẹ 
(thầy cô giáo) gọi thì phải lập tức hướng về phía trước nói: " Dạ (bố mẹ, chú, bác...), 
con đây ạ, thưa có việc gì không ạ?"  

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 
◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố 
bỏ thuốc; 5. Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà 
tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Khác:                            

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - Ở NHÀ PHẢI HIẾU 
Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 



TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi 
Mặt ta vui, lời ta dịu 

Có lúc cha mẹ người thân làm ra những việc không đúng, ta phải dùng khẩu khí ôn tồn, 
âm thanh nhẹ nhàng, lời nói cặn kẽ để khuyên nhủ họ. 

   

2 
Khuyên không nghe,  
vui can tiếp 

Nếu như cha mẹ, người thân không nghe những lời khuyên nhủ của ta, thì ta chờ lúc 
tâm tình của họ đã tốt hơn rồi ta lại khuyên nhủ tiếp.  

   

 
Dùng khóc khuyên,  
đánh không giận 

Cho dù rằng cha mẹ, người thân vì điều đó mà nổi giận hay đánh mắng ta, ta cũng không 
được oán hận.  

   

3 Cha mẹ gọi, trả lời ngay 
Người lớn gọi, ta lập tức trả lời ngay. Không phải là phản ứng chậm rì rì. Lúc Bố mẹ 
(thầy cô giáo) gọi thì phải lập tức hướng về phía trước nói: " Dạ (bố mẹ, chú, bác...), 
con đây ạ, thưa có việc gì không ạ?"  

   

4 Cha mẹ bảo, chớ làm biếng 
Người lớn có việc giao cho ta, phải lập tức đi làm, không được câu kéo thời gian hoặc 
lười biếng, đồng thời nói: "Có con ạ, con lập tức làm luôn ạ!". Làm xong rồi phải quay 
lại gặp người lớn và nói: "Dạ còn việc gì nữa không ạ?" 

   

5 
Sáng phải thăm, tối phải 
viếng. 

Buổi sáng mỗi ngày sau khi thức dậy, trước hết liền hướng về cha mẹ nói "Con chào 
buổi sáng bố mẹ ạ!", rồi hỏi bố mẹ: "Bố mẹ ngủ có ngon không ạ?". Buổi tối mỗi ngày 
sau khi về nhà, hướng về cha mẹ báo cáo xem hôm nay học tập có phát sinh việc gì 
không, để cho cha mẹ được an tâm. 

   

※Ý kiến của cha mẹ: 

※Cảm tưởng của bản thân: 

※Nhận xét của Thầy cô: 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố 
bỏ thuốc; 5. Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà 
tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ; 17. Chăm sóc anh chị em; 18. Khác:                            

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - Ở NHÀ PHẢI HIẾU 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 



được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước 
Khi cha mẹ, người thân bị bệnh, chúng ta phải quan tâm xem họ uống thuốc 
như thế nào rồi. 

   

2 Ngày đêm hầu, không rời giường 
Khi cha mẹ, người thân không thoải mái, chúng ta phải thường xuyên hỏi 
thăm họ, đồng thời thường ở bên cạnh để chăm sóc cho họ. 

   

3 Cha mẹ gọi, trả lời ngay 
Người lớn gọi, ta lập tức trả lời ngay. Không phải là phản ứng chậm rì rì. Lúc 
Bố mẹ (thầy cô giáo) gọi thì phải lập tức hướng về phía trước nói: " Dạ (bố 
mẹ, chú, bác...), con đây ạ, thưa có việc gì không ạ?"  

   

4 Cha mẹ bảo, chớ làm biếng 
Người lớn có việc giao cho ta, phải lập tức đi làm, không được câu kéo thời 
gian hoặc lười biếng, đồng thời nói: "Có con ạ, con lập tức làm luôn ạ!". Làm 
xong rồi phải quay lại gặp người lớn và nói: "Dạ còn việc gì nữa không ạ?" 

   

5 Sáng phải thăm, tối phải viếng. 

Buổi sáng mỗi ngày sau khi thức dậy, trước hết liền hướng về cha mẹ nói 
"Con chào buổi sáng bố mẹ ạ!", rồi hỏi cha mẹ: "Bố mẹ ngủ có ngon không 
ạ?". Buổi tối mỗi ngày sau khi về nhà, hướng về cha mẹ báo cáo xem hôm 
nay học tập có phát sinh việc gì không, để cho cha mẹ được an tâm. 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 
◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 
Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 
chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                  

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BIỂU HIỆN NGƯỜI EM 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 



được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Anh thương em, em kính anh 
Anh em thuận, Hiếu trong đó 

Anh chị em đương nhiên phải đối xử với nhau rất tốt, thì mới tính là hiếu 
thuận với cha mẹ. 

   

2 
Tiền của nhẹ, oán nào sanh 
 

Giữa anh chị em không được tính toán về tiền bạc hay tranh giành đồ chơi, 
thì mới có thể đối xử với nhau rất tốt được, mới không oán hận lẫn nhau. 

   

3 Lời nhường nhịn, tức giận mất 
Khi đối xử với nhau thì lời nói phải giữ thái độ ôn hoà thân thiện (giữ hoà 
khí), nhường nhịn, nhẫn nại với nhau, tự nhiên sẽ không cãi nhau nữa. 

   

4 Cha mẹ gọi, trả lời ngay 
Người lớn gọi, ta lập tức trả lời ngay. Không phải là phản ứng chậm rì rì. Lúc Bố 
mẹ (thầy cô giáo) gọi thì phải lập tức hướng về phía trước nói: " Dạ (bố mẹ, chú, 
bác...), con đây ạ, thưa có việc gì không ạ?"  

   

5 Cha mẹ bảo, chớ làm biếng 
Người lớn có việc giao cho ta, phải lập tức đi làm, không được câu kéo thời gian 
hoặc lười biếng, đồng thời nói: "Có con ạ, con lập tức làm luôn ạ!". Làm xong rồi 
phải quay lại gặp người lớn và nói: "Dạ còn việc gì nữa không ạ?" 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BIỂU HIỆN NGƯỜI EM 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 



1 
Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng 
Người lớn trước, người nhỏ sau 

Lúc ăn cơm, vào chỗ ngồi, đi đứng phải nhường cho người lớn trước, 
chúng ta phải đi theo sau.  

   

2 Lớn gọi người, liền gọi thay 
Khi người lớn (trưởng bối) gọi người khác, ta liền nhanh chóng chuyển lời 
hoặc đi tìm người đó giúp người lớn.  

   

3 Người không có, mình làm thay 
Nếu như người mà trưởng bối tìm không có ở đó, ta liền chủ động đi đến 
trước mặt trưởng bối nói cho trưởng bối biết đồng thời hỏi: "Dạ thưa bác, 
bác có việc gì cần cháu làm giúp không ạ?" 

   

4 Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Khi người lớn dạy dỗ ta, ta phải tiến lên cung kính lắng nghe    

5 Cha mẹ trách, phải thừa nhận 
Chính mình làm sai việc gì đó thì mới bị người lớn trách mắng, phải thuận 
theo tiếp thu, không được cãi lại. Khi người lớn dạy dỗ ta xong rồi thì phải 
nói: "Con xin lỗi, con sai rồi. Con cảm ơn bố mẹ ạ!". 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BIỂU HIỆN NGƯỜI EM 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Gọi người lớn, chớ gọi tên, Xưng hô với người lớn không được phép trực tiếp gọi tên họ của người lớn.    

2 Với người lớn, chớ khoe tài 
Đứng trước người lớn phải khiêm hư có lễ phép, không được khoe khoang 
tài năng của mình. 

   



3 
Gặp trên đường, nhanh đến chào 
Người không nói, kính lui đứng 

Khi đang đi trên đường mà gặp người lớn, ta phải hướng về phía trước mà 
cung kính chào hỏi, người lớn nếu như không nói lại, ta liền lùi lại một 
bước đứng sang bên để chờ. 

   

4 Phải xuống ngựa, phải xuống xe 
Lúc đang ngồi lái xe hoặc ngồi trên xe mà gặp người lớn thì phải dừng lại 
xuống đến chào hỏi. 

   

5 Đợi người đi, hơn trăm bước 
Sau khi người lớn phải rời đi, chúng ta phải dõi theo tiễn đưa người lớn đi 
đến khi không nhìn thấy bóng hình của họ nữa, thì ta mới được rời đi. 

   

6 Đông phải ấm, hạ phải mát 
Phụng dưỡng cha mẹ phải dụng tâm để chăm sóc: trời mùa đông lạnh rét 
thì có thể trước hết giúp cha mẹ ấm áp, mùa hè trời nắng nóng thì có thể 
giúp cha mẹ mở máy lạnh hoặc quạt. 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BIỂU HIỆN NGƯỜI EM 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi Lúc người lớn đang đứng thì ta phải nhường chỗ ngồi cho người lớn.    

2 Người lớn ngồi, cho phép ngồi 
Khi người lớn ngồi rồi, phải để cho người lớn đồng ý thì ta mới có thể ngồi 
xuống. 

   

3 Trước người lớn, phải nói nhỏ Khi đang ở trước người lớn, âm thanh không được quá lớn, nhưng cũng    



Nhỏ không nghe, không đúng phép không được quá nhỏ làm cho người lớn nghe không được rõ ràng. 

4 Sáng phải thăm, tối phải viếng. 

Buổi sáng mỗi ngày sau khi thức dậy, trước hết liền hướng về cha mẹ nói 
"Con chào buổi sáng bố mẹ ạ!", rồi hỏi cha mẹ: "Bố mẹ ngủ có ngon không 
ạ?". Buổi tối mỗi ngày sau khi về nhà, hướng về cha mẹ báo cáo xem hôm 
nay học tập có phát sinh việc gì không, để cho cha mẹ được an tâm. 

   

5 Đi phải thưa, về phải trình. 
Bước ra khỏi cửa liền nói với cha mẹ: "Thưa bố mẹ con đi đây ạ!"; lúc trở 
về nhà liền báo với bố mẹ: "Thưa bố mẹ con đã về rồi ạ!" 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BIỂU HIỆN NGƯỜI EM 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Đến phải nhanh, lui phải chậm 
Khi có việc phải tìm trưởng bối thì phải bước đi thật nhanh đến trước, lúc 
rời đi thì phải từ từ mà rời.  

   

2 Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng Khi người khác hỏi đáp với ta thì mắt của ta phải nhìn vào đối phương.    

3 
Việc chú bác như việc cha, 
Việc anh họ như anh ruột 

Những gì mà ta đối đã với người lớn đều phải giống như là đối đãi với cha 
mẹ của mình; đối đãi với những người lớn tuổi hơn ta, ta phải đối đãi cung 
kính giống như với anh của mình, chị của mình. 

   



4 Ở ổn định, nghề không đổi. 
Bình thường trong cuộc sống, sinh hoạt phải theo các quy định thông 
thường, làm việc thì phải theo quy luật, không được tự ý thay đổi. 

   

5 
Việc tuy nhỏ, chớ tự làm 
Nếu đã làm, thiếu đạo con 

Một việc tuy rằng nhỏ cũng phải báo cáo với cha mẹ, không được tuỳ tiện 
làm bậy. Nếu như làm những việc bất hảo sẽ làm cho cha mẹ lo lắng, chính 
là hành vi bất hiếu.  

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 
※	Buổi học tiếp theo, các con hãy nhớ mang theo khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc nước súc miệng, và một cái gương nhỏ.  

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CẨN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ 
Buổi sáng phải thức dậy sớm, buổi tối không được thức thâu đêm hay ngủ 
quá muộn. 

   

2 Lúc chưa già, quý thời gian 
Phải yêu quý thời gian, phải cố gắng học tập thật sự, không được lãng phí 
quá nhiều thời gian vào việc vui chơi. 

   

3 Sáng rửa mặt, phải đánh răng Buổi sáng thức dậy phải trước tiên rửa mặt, đánh răng, súc miệng.    

4 Tiểu tiện xong, rửa tay sạch Sau khi đi vệ sinh xong, phải nhớ rửa tay sạch.    



5 
Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng 
Nếu cất riêng, cha mẹ buồn 

Đồ vật của người khác tuy nhỏ, cũng không được cất giấu để làm của 
riêng. Nếu như cất giấu làm của riêng, phẩm đức sẽ khiếm khuyết, sẽ làm 
tổn thương đến tâm của cha mẹ.  

   

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 
※	Buổi học tiếp theo, hãy nhớ mang theo một bộ quần áo (kiểu nào cũng được) 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CẨN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Mũ phải ngay, nút phải cài, 
Vớ và giày, mang chỉnh tề 

Mũ phải đội vào ngay ngắn, nút áo (cúc áo, khuy áo) phải gài vào cẩn thận, 
vớ (tất) và giày dép phải đi vào gọn gàng, chỉnh tề. 

   

2 
Nón quần áo, để cố định, 
Chớ để bừa, tránh dơ bẩn 

Mỗi ngày, mặc quần áo phải để cố định vào đúng chỗ của nó, không được 
ném (vứt) bừa bãi, làm cho lộn xộn, dơ bẩn. 

   

3 Cha mẹ thích, dốc lòng làm 
Những gì mà cha mẹ, người thân yêu thích, hoặc sự việc mong muốn ta đi làm, ta 
phải hết sức chuẩn bị hoặc làm cho tốt. 

   

4 Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ 
Những gì mà cha mẹ, người thân không thích, trước tiên ta phải hỗ trợ họ xử lý đi, 
những việc mà họ không mong muốn ta làm, ta nhất định không được làm. 

   

5 Sáng phải thăm, tối phải viếng. 
Buổi sáng mỗi ngày sau khi thức dậy, trước hết liền hướng về cha mẹ nói "Con 
chào buổi sáng bố mẹ ạ!", rồi hỏi cha mẹ: "Bố mẹ ngủ có ngon không ạ?". Buổi tối 

   



mỗi ngày sau khi về nhà, hướng về cha mẹ báo cáo xem hôm nay học tập có phát 
sinh việc gì không, để cho cha mẹ được an tâm. 

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CẨN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Áo quý sạch, không quý đắt, 
Hợp thân phận, hợp gia đình 

Mặc quần áo phải chú trọng sạch sẽ chỉnh tề, không nhất định phải mua 
hàng hiệu đắt tiền, đồng thời theo thân phận của mình là học sinh mà mặc 
quần áo, không được mặc những trang phục kì dị.  

   

2 Với ăn uống, chớ kén chọn Khi ăn uống ở đâu đều không được kén chọn này kia, phải chú ý đến dinh dưỡng.    

3 Ăn vừa đủ, chớ quá no. Ăn uống chỉ cần no đến 8 phần, không cần phải ăn quá nhiều.     

4 
Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, 
Uống say rồi, rất là xấu. 

Học sinh không đưọc uống rượu, khi uống rượu say thường nói năng linh 
tinh, trông rất là không tốt. 

   

5 Thân bị thương, cha mẹ lo. 
Chúng ta phải tự chăm sóc thân thể mình cho tốt, không được làm cho cha 
mẹ lo lắng. 

   

6 Đức tổn thương, cha mẹ tủi. Không được làm những việc xấu, không được để cho cha mẹ người thân vì    



ta mà phải tủi hổ, mất mặt.  

※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CẨN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Đi thong thả, đứng ngay thẳng. 
Lúc đi trên đường, chân bước đi không được hấp tấp, không được vội vàng, 
phải đi từ từ, khi đứng thì phải đứng cho ngay thẳng, không nghiêng vẹo. 

   

2 Chào cúi sâu, lạy cung kính Lúc thăm hỏi người khác, thì phải cúi sâu 90 độ, thái độ phải cung kính.    

3 Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng 
Lúc bước vào cửa thì chân không được đạp lên bậc cửa, lúc đứng thì thân thể cũng 
không được nghiêng nghiêng lệch lệch.  

   

4 Chớ ngồi dang, không rung đùi Khi ngồi hai chân không được dang ra ngoài, cũng không được rung rung.     

5 
Cha mẹ thương, hiếu đâu khó 
Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. 

Cha mẹ, người thân rất thương yêu ta, hiếu thuận với họ vốn dĩ là sự việc đương 
nhiên. Nếu như có lúc cha mẹ, người thân vì nguyên nhân nào đó khiến cho ta 
giận, thì ta cũng phải hiếu thuận với họ, cái này phải nỗ lực học tập.  

   



※Ý kiến của cha mẹ： 

※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CẨN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Vén rèm cửa, chớ ra tiếng 
Khi bước vào phòng, bất luận là kéo rèm hay mở cửa, động tác đều phải 
nhẹ nhàng, không được phát ra âm thanh quá lớn. 

   

2 Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. 
Khi đi qua chỗ quẹo góc thì phải cẩn thận đi từ từ, phải tránh đụng vào góc tường 
hoặc góc bàn ghế. 

   

3 Cầm vật rỗng, như vật đầy 
Cầm nắm đồ vật mà trong không có gì, phải giống như là bên trong đựng đầy đồ 
vậy, phải cẩn thận mà cầm. 

   

4 Vào phòng trống, như có người 
Bước vào trong phòng mà không có người, cũng phải giống như bên trong đó có 
người vậy, động tác không được phép tuỳ tiện.  

   

5 
Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi 
Mặt ta vui, lời ta dịu 

Có lúc cha mẹ người thân làm ra những việc không đúng, ta phải dùng khẩu khí ôn 
tồn, âm thanh nhẹ nhàng, lời nói cặn kẽ để khuyên nhủ họ. 

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CẨN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Chớ làm vội, vội sai nhiều 
Làm việc không cần phải sốt ruột vội vàng, hấp tấp khẩn trương, bởi vì 
trong vội vàng dễ sinh ra sai sót. 

   

2 Không sợ khó, chớ qua loa 
Làm việc không được sợ khổ sợ khó mà do dự chùn bước, cũng không được 
phép cẩu thả qua loa, tuỳ tiện ứng phó cho xong. 

   

3 Nơi ồn náo, chớ đến gần Những nơi bất lương dễ phát sinh cãi cọ đánh nhau, ta không được đến gần.    

4 Việc không tốt, quyết chớ hỏi Những sự việc mà không tốt, ta không được tuỳ tiện hỏi han.    

5 
Khuyên không nghe,  
vui can tiếp 

Nếu như cha mẹ, người thân không nghe những lời khuyên nhủ của ta, thì ta chờ 
lúc tâm tình của họ đã tốt hơn rồi ta lại khuyên nhủ tiếp.  

   

6 
Dùng khóc khuyên,  
đánh không giận 

Cho dù rằng cha mẹ, người thân vì điều đó mà nổi giận hay đánh mắng ta, ta cũng 
không được oán hận.  

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CẨN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Sắp vào cửa, hỏi có ai, 
Sắp vào nhà, cất tiếng lớn 

Trước khi muốn vào nhà người khác, trước tiên phải hỏi: "Có ai ở đó không ạ?" 
Không được tự tiện lỗ mãng mà bước vào. Khi vào phòng khách nhà người, trước 
hết phải lớn tiếng mà hỏi, để cho người trong phòng biết được có người đang đến.  

   

2 
Người hỏi ai, nên nói tên, 
Nói ta tôi, không rõ ràng 

Nếu như người ở trong nhà hỏi: "Là ai đó?" thì cần phải đáp lại tên họ của chúng ta, 
mà không được kêu cộc lốc "Tôi! Tôi", làm cho người không biết được bạn là ai. 

   

3 
Dùng đồ người, cần mượn rõ, 
Nếu không hỏi, tức là trộm 

Mượn đồ dùng của bất kỳ người nào, nhất định trước tiên phải nói: "Xin hỏi mình 
có thể mượn được không?", khi người khác cho phép rồi thì mới có thể cầm, nếu 
không vậy thì bị hiểu lầm là hành vi trộm cắp. 

   

4 
Mượn đồ người, trả đúng hẹn, 
Sau có cần, mượn không khó 

Vật phẩm mà mượn rồi, phải sử dụng trân quý, đồng thời đúng thời gian thì phải 
trả lại, sau đó nếu có cần dùng đến, lại mượn thì sẽ không khó. 

   

5 Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước 
Khi cha mẹ, người thân bị bệnh, chúng ta phải quan tâm xem họ uống thuốc như 
thế nào rồi. 

   

6 Ngày đêm hầu, không rời giường 
Khi cha mẹ, người thân không thoải mái, chúng ta phải thường xuyên hỏi thăm họ, 
đồng thời thường ở bên cạnh để chăm sóc cho họ. 

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô: 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - TÍN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Phàm nói ra, tín trước tiên 
Mở miệng nói chuyện phải lấy thành tín làm đầu, việc hứa hẹn với người 
khác nhất định phải giữ chữ tín mà tuân theo đáp ứng, việc nếu như không 
có năng lực làm được thì không được tuỳ tiện hứa hẹn. 

   

2 Lời dối trá, sao nói được Những lời nói không thật dối trá người khác, chúng ta càng không được phép nói    

3 Nói nhiều lời, không bằng ít 
Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng, nói lời phải vừa đủ mới 
tốt, đáng nói thì nói, không đáng nói thì tuyệt đối không nói.  

   

4 Phải nói thật, chớ xảo nịnh 
Ta không được nói lời đường mật gỉan dối, nói một đống lời chẳng thật để đón ý 
lấy lòng người khác. 

   

5 
Lời gian xảo, từ bẩn thỉu 
Thói tầm thường, phải trừ bỏ 

Lời nói, từ ngữ gian trá khôn khéo trục lợi, lời nói thô lỗ cho đến thói thô tục, ta 
đều không được học tập theo.  

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - TÍN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Thấy chưa thật, chớ nói bừa, 
Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền 

Trước bất kỳ sự việc nào nếu không nhìn đến được chân tướng thì không 
được coi thường mà phát biểu ý kiến. Đối với sự việc mà không hiểu được 
rõ ràng minh bạch thì không được phép tự ý tuyên truyền, bằng không sẽ 
gây ra hậu quả không tốt. 

   

2 
Việc không tốt, chớ dễ nhận, 
Nếu dễ nhận, tiến lui sai. 

Không hợp với đạo nghĩa thì không được xem thường mà hứa hẹn, đến lúc làm 
không được, thì khiến cho tự mình thiến lui đều khó. 

   

3 
Phàm nói chuyện, nói trọng điểm, 
Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. 

Lúc nói chuyện thì miệng phải phát âm cho rõ ràng, từng từ phát ra phải thật rõ, từ 
từ mà nói, không được quá nhanh, lại càng không được mơ hồ chẳng rõ.  

   

4 
Đây nói phải, kia nói quấy, 
Không liên quan, chớ để ý 

Có người vẫn nói chuyện vô ích với người khác, chúng ta phải có trí tuệ phán 
đoán, không được để chịu ảnh hưởng, đối với chính mình không liên quan thì 
không được quan tâm nhiều đến những việc vô ích. 

   

5 
Anh thương em, em kính anh 
Anh em thuận, Hiếu trong đó 

Anh chị em đương nhiên phải đối xử với nhau rất tốt, thì mới tính là hiếu 
thuận với cha mẹ. 

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô: 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - TÍN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Thấy người tốt, nên sửa mình, 
Dù còn xa, cũng dần kịp 

Nhìn thấy ưu điểm của người khác hoặc hành vi tốt của người khác, phải 
lập tức học tập, cho dù trước mắt năng lực còn kém xa rất nhiều, cũng phải 
hạ quyết tâm, dần dần sẽ đuổi theo kịp. 

   

2 
Thấy người xấu, tự kiểm điểm, 
Có thì sửa, không cảnh giác 

Nhìn thấy khuyết điểm của người khác hoặc những hành vi không tốt, phải tự 
mình phản tỉnh, kiểm điểm lại bản thân mình có phạm phải hay không, nếu là có 
thì phải sửa lỗi, còn như không có thì phải tự cảnh tỉnh bản thân mình không được 
phép phạm phải lỗi lầm giống như thế.  

   

3 
Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, 
Không bằng người, phải tự gắng 

Phẩm đức, học vấn và tài năng kỹ nghệ của chính mình, nếu như không bằng nơi 
người khác, phải tự mình khích lệ cố gắng. 

   

4 
Nếu quần áo, hoặc ăn uống, 
Không bằng người, không nên buồn 

Những thứ mặc ở bên ngoài, hoặc giả như ăn uống mà không bằng người khác, 
cũng không cần phải bận tâm, càng không cần phải lo buồn, tự ti.  

   

5 
Tiền của nhẹ, oán nào sanh 
 

Giữa anh chị em không được tính toán về tiền bạc hay tranh giành đồ chơi, thì 
mới có thể đối xử với nhau rất tốt được, mới không oán hận lẫn nhau. 

   

6 Lời nhường nhịn, tức giận mất 
Khi đối xử với nhau thì lời nói phải giữ thái độ ôn hoà thân thiện (giữ hoà 
khí), nhường nhịn, nhẫn nại với nhau, tự nhiên sẽ không cãi nhau nữa. 

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân: 

※Nhận xét của Thầy cô: 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - TÍN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Nghe lỗi giận, nghe khen vui, 
Bạn xấu đến, bạn hiền đi 

Nếu như một người nghe được người khác nói ra khuyết điểm của mình 
mà nổi giận, nghe thấy người khác khen ngợi mình mà hoan hỉ, như vậy 
thì bạn bè xấu sẽ đến tiếp cận bạn, những bạn bè chân chính và tốt bụng 
ngược lại sẽ dần dần rời xa bạn.  

   

2 
Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, 
Người hiền lương, dần gần gũi 

Cho nên ta nghe được người khác khen ngợi ta, chẳng những không được đắc ý 
mà quên mất mình là ai, ngược lại phải tự mình phản tỉnh, tiếp tục nỗ lực. Khi 
người khác phê bình ta, không những không nổi giẩn, mà còn vui vẻ tiếp nhận, 
làm cho người chính trực, sẽ tự nguyện thân cận cùng ta.  

   

3 
Lỗi vô ý, gọi là sai, 
Lỗi cố ý, gọi là tội 

Ta biết rằng ta không cẩn thận làm ra việc sai lầm, thì gọi là "phạm lỗi", thế nhưng 
nếu là cố ý đi làm việc đó, thì gọi là "tội" làm hỏng việc. 

   

4 
Biết sửa lỗi, không còn lỗi, 
Nếu che dấu, lỗi chồng thêm 

Làm ra việc sai lầm có thể sửa đổi, thì sai lầm đó tự nhiên dần dần giảm đi mất, 
còn nếu như đối mặt với nó rồi mà không thừa nhận sai lầm, lại còn tìm cách che 
đậy giấu giếm đi, thì đó gọi là tội chồng thêm tội.  

   

5 
Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, 
Người lớn trước, người nhỏ sau 

Lúc ăn cơm, vào chỗ ngồi, đi đứng phải nhường cho người lớn trước, 
chúng ta phải đi theo sau.  

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân: 

※Nhận xét của Thầy cô: 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BÌNH ĐẲNG YÊU THƯƠNG 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Phàm là người, đều yêu thương, 
Che cùng trời, ở cùng đất 

Chỉ cần là người, không phân biệt dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng, đều phải 
tương thân tương ái. Bởi vì đều là sinh ra lớn lên ở cùng trời đất này, cho 
nên phải giúp đỡ lẫn nhau. 

   

2 
Người hạnh cao, danh tự cao, 
Mọi người trọng, không bề ngoài 

Người có phẩm đức tốt, tự nhiên sẽ có danh vọng. Mọi người đều kính trọng 
những người có phẩm đức, không phải là do khoa trương lên ở bề ngoài. 

   

3 
Người tài năng, tiếng tự cao, 
Mọi người phục, chẳng do khoe 

Người có tài năng, có thể xử lý được nhiều việc, tự nhiên sẽ có danh vọng, mọi 
người bội phục năng lực xử lý công việc của họ, mà không phải là do họ tự mình 
khoe khoang nhiều. 

   

4 Lớn gọi người, liền gọi thay 
Khi người lớn (trưởng bối) gọi người khác, ta liền nhanh chóng chuyển lời 
hoặc đi tìm người đó giúp người lớn.  

   

5 Người không có, mình làm thay 
Nếu như người mà trưởng bối tìm không có ở đó, ta liền chủ động đi đến 
trước mặt trưởng bối nói cho trưởng bối biết đồng thời hỏi: "Dạ thưa bác, 
bác có việc gì cần cháu làm giúp không ạ?" 

   



※Ý kiến của cha mẹ 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 
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BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BÌNH ĐẲNG YÊU THƯƠNG 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Mình có tài, chớ dùng riêng 
Khi chúng ta có năng lực có thể phục vụ được cho người khác, thì không 
được tự tư tự lợi, phải nhiệt tâm giúp đỡ người khác. 

   

2 Người có tài, không chỉ trích 
Người khác có tài năng và biểu hiện tốt, chúng ta phải nên vui vẻ học tập và khen 
ngợi họ mà không được phê bình, hoặc là nói những lời phá hoại sau lưng họ. 

   

3 Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo 
Không được đi cố gắng đón ý lấy lòng người có tiền của, cũng không được trước 
người nghèo khổ mà khiêu ngạo tự đại, hoặc là xem thường họ.  

   

4 Chớ ghét cũ, không thích mới 
Không được nhìn thấy đồ vật mới rồi, lại đem đồ vật cũ bỏ đi, phải trân quý 
như những người bạn lâu năm. 

   

5 
Người không rảnh, chớ não phiền 
Người bất an, không quấy nhiễu. 

Lúc người khác đang trong lúc bận rộn, chúng ta không được đến làm 
phiền, khi người khác tâm tình không được tốt, không được nói những lời 
vô ích, tăng thêm phiền não và bất an cho họ. 

   

6 Gọi người lớn, chớ gọi tên, Xưng hô với người lớn không được phép trực tiếp gọi tên họ của người lớn.    

7 Trước người lớn, chớ khoe tài 
Đứng trước người lớn phải khiêm hư có lễ phép, không được khoe khoang 
tài năng của mình. 
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TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Người có lỗi, chớ vạch trần, 
Việc riêng người, chớ nói truyền 

Khuyết điểm của người khác, chúng ta không được đem nói trắng ra, việc 
riêng của người khác, cũng không được phép đem đi nói bừa bãi khắp nơi. 

   

2 
Khen người tốt, tức là tốt, 
Người biết được, càng tốt hơn 

Khen ngợi những việc làm tốt đẹp mà người khác làm ra chính là làm việc thiện. 
Bởi vì khi đối phương nghe được chúng ta khen ngợi họ rồi, nhất định họ sẽ lại 
càng thêm nỗ lực để làm việc tốt. 

   

3 
Khen người ác, chính là ác, 
Ác cùng cực, tai hoạ đến 

Đem những sai lầm hoặc khuyết điểm của người khác đi rêu rao thì chính là đã 
làm ra một việc tội lỗi rồi. Nếu như tự mình mà lại nói lỗi đó quá lên, thì sẽ tự chiêu 
cảm đến những tai hoạ. (Không nói truyền những lời vô ích của người khác) 

   

4 
Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, 
Lỗi không ngăn, đôi bên sai 

Giữa bạn bè cần phải giúp nhau ngăn lỗi khuyến thiện, hai người như thế 
đều có thể kiến lập được phẩm đức tốt đẹp. Nếu như có lỗi mà không thể 
giúp nhau khuyến cáo, phẩm đức của cả hai người đều bị lùi một bước. 

   

5 
Gặp trên đường, nhanh đến chào 
Người không nói, kính lui đứng 

Khi đang đi trên đường mà gặp người lớn, ta phải hướng về phía trước mà 
cung kính chào hỏi, người lớn nếu như không nói lại, ta liền lùi lại một 
bước đứng sang bên để chờ. 

   



※Ý kiến của cha mẹ 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 
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BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BÌNH ĐẲNG YÊU THƯƠNG 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Hễ nhận cho, phân biệt rõ, 
Cho nên nhiều, nhận nên ít. 

Khi mà được chia hay chia tài vật với người khác, nhất định phải rõ ràng 
minh bạch, thà cho người phần nhiều, tự mình lấy phần ít, chứ không được 
chiếm tiện nghi của người khác. 

   

2 
Sắp cho người, trước hỏi mình, 
Mình không thích, phải mau ngưng. 

Đối với thái độ của người khác hoặc trước khi nhờ vả người khác làm việc gì, đầu 
tiên phải nghĩ rằng: "Nếu như đổi lại đó là ta, người khác có hoan hỉ hay không 
đối với ta hay với sự việc này?" Nếu như thấy tiếp tục mà mình không vui vẻ, thì 
phải lập tức dừng lại. 

   

3 
Ân phải báo, oán phải quên, 
Báo oán ngắn, báo ân dài. 

Người khác đối với chúng ta có ân, phải thường thường nghĩ để mà báo đáp, người 
khác làm điều có việc có lỗi với ta, thì phải quên nó đi. Việc mà khiến cho ta oán 
hận bất bình không được nghĩ quá nhiều, quá khứ đã qua rồi, mà người khác đối 
với chúng ta có ân huệ, phải vĩnh viễn ghi nhớ, thường suy nghĩ cách báo đáp. 

   

4 Phải xuống ngựa, phải xuống xe 
Lúc đang ngồi lái xe hoặc ngồi trên xe mà gặp người lớn thì phải dừng lại 
xuống đến chào hỏi. 

   

5 Đợi người đi, hơn trăm bước 
Sau khi người lớn phải rời đi, chúng ta phải dõi theo tiễn đưa người lớn đi 
đến khi không nhìn thấy bóng hình của họ nữa, thì ta mới được rời đi. 

   



※Ý kiến của cha mẹ 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô: 
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BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - BÌNH ĐẲNG YÊU THƯƠNG 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
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TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Đối người ở, thân đoan chánh 
Đối đãi với người giúp việc trong nhà, phải chú trọng vào phẩm hạnh của 
mình đoan chánh, đồng thời lấy thân mình làm gương. 

   

2 Tuy đoan chánh, lòng độ lượng 
Mặc dù phẩm hạnh đoan chánh rất quan trọng, thế nhưng đối đãi với người 
khác cũng phải nhân từ rộng lượng. 

   

3 
Thế phục người, người không phục 
Lý phục người, tâm mới phục 

Nếu như sử dụng vũ lực hoặc dùng sức mạnh. quyền lực xấu ác mà ép người khác 
phải phục tùng, đối phương chỉ khẩu phục mà tâm không phục. Chỉ có sử dụng 
đạo lý để khiến cho người khác phục tùng, thì người ta mới tâm phục khẩu phục. 

   

4 Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi Lúc người lớn đang đứng thì ta phải nhường chỗ ngồi cho người lớn.    

5 Người lớn ngồi, cho phép ngồi 
Khi người lớn ngồi rồi, phải để cho người lớn đồng ý thì ta mới có thể ngồi 
xuống. 

   

6 
Trước người lớn, phải nói nhỏ 
Nhỏ không nghe, không đúng phép 

Khi đang ở trước người lớn, âm thanh không được quá lớn, nhưng cũng 
không được quá nhỏ làm cho người lớn nghe không được rõ ràng. 
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Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - GẦN NGƯỜI HIỀN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Cùng là người, khác tộc loại, 
Thô tục nhiều, nhân từ ít 

Cùng là người như nhau, thiện ác chánh tà, tâm trí cao thấp lại đều chẳng 
giống nhau. Số người tiếp nhận sự ảnh hưởng phong khí xã hội không tốt 
nhiều, còn người nhân từ bác ái thì lại ít.  

   

2 
Đúng người nhân, người kính sợ, 
Nói thẳng lời, không dẻ nịnh 

Nếu như là người có nhân đức chân thật, mọi người tự nhiên sẽ tôn kính họ, bởi 
vì họ nói chuyện công chính vô tư không có lấp liếm, lại không nói những lời 
hợp ý để lấy lòng người khác. 

   

3 
Gần người hiền, tốt vô hạn, 
Đức tiến dần, lỗi ngày giảm 

Có thể thân cận người có nhân đức, hướng về họ mà học tập, chân thật là không 
còn gì hơn, bởi vì họ sẽ khiến cho đức hạnh của chúng ta mỗi ngày một tiến bộ 
hơn một bước, lỗi lầm cũng theo đó giảm ít dần.   

   

4 
Không gần hiền, hại vô cùng, 
Tiểu nhân đến, trăm việc hư 

Nếu như không chịu thân cận với người nhân đức, thì liền có việc sai lầm 
phát sinh, bởi vì tiểu nhân sẽ nhân cơ hội đó mà tiếp cận chúng ta, chúng ta 
lại bị chịu sự ảnh hưởng, làm việc gì cũng chẳng được hành công. 

   

5 Đến phải nhanh, lui phải chậm 
Khi có việc phải tìm trưởng bối thì phải bước đi thật nhanh đến trước, lúc 
rời đi thì phải từ từ mà rời.  

   



※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô: 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CÓ THỪA SỨC THÌ HỌC VĂN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Không gắng làm, chỉ học văn, 
Chỉ bề ngoài, thành người nào 

Không làm nổi được các bổn phận Hiếu, Đễ, Cẩn, Tín, Bình đẳng yêu 
thương, Gần người nhân mà chỉ mãi lo đọc sách thì cho dù có được tri 
thức, cũng chỉ làm tăng trưởng thêm tập khí phù hoa chẳng thật của mình, 
biến thành một người không có chút thực tế. 

   

2 
Nếu gắng làm, không học văn, 
Theo ý mình, mù lẽ phải 

Ngược lại, nếu như chỉ là một người lo đi thực hành, mà không chịu đọc 
sách học tập, chỉ y theo phương pháp mà mình nghĩ ra để làm, đây cũng là 
không đúng. 

   

3 
Việc chú bác như việc cha 
Việc anh họ như anh ruột 

Những gì mà ta đối đã với người lớn đều phải giống như là đối đãi với cha 
mẹ của mình; đối đãi với những người lớn tuổi hơn ta, ta phải đối đãi cung 
kính giống như với anh của mình, chị của mình. 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 



 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                
 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CÓ THỪA SỨC THÌ HỌC VĂN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Cách đọc sách, có ba điểm, 
Tâm mắt miệng, tin đều trọng 

Phương pháp đọc sách phải chú trọng vào ba điểm: Mắt, Miệng, Tâm. Ba 
điểm này không được phép thiếu một điểm nào, như thế mới có thể có hiệu 
quả tốt. 

   

2 
Mới đọc đây, chớ thích kia, 
Đây chưa xong, kia chớ đọc 

Cuốn sách này mới bắt đầu đọc chưa được lâu, thì không được nghĩ đến 
xem cuốn sách khác, cần phải đem cuối sách này đọc xong rồi, thì mới đọc 
một cuốn sách khác.  

   

3 Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ 
Buổi sáng phải thức dậy sớm, buổi tối không được thức thâu đêm hay ngủ 
quá muộn. 

   

4 Lúc chưa già, quý thời gian 
Phải yêu quý thời gian, phải cố gắng học tập thật sự, không được lãng phí 
quá nhiều thời gian vào việc vui chơi. 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 



Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CÓ THỪA SỨC THÌ HỌC VĂN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Thời gian ít, cần chăm chỉ 
Sau khi lên kế hoạch dự định đọc sách rồi, tiến độ phải sắp xếp nới lỏng 
một chút, nhưng lúc đọc sách, phải dụng công không ngừng, nghiêm chỉnh 
chấp hành, không được phép lười nhác. 

   

2 Công phu đủ, đọc liền thông 
Thời gian càng lâu thì công phu càng sâu, những chỗ mới đầu mắc mứu 
chẳng thông chẳng hiểu, thì tự nhiên lại hiểu rõ được.  

   

3 
Tâm có nghi, thì chép lại, 
Học hỏi người, mong chính xác 

Trong lúc cầu học, trong tâm mà có nghi vấn, nên lập tức lấy bút viết ra, 
một khi có cơ hội, liền hướng về người khác thỉnh giáo, phải thực sự hiểu 
rõ ràng đạo lý đó. 

   

4 Sáng rửa mặt, phải đánh răng Buổi sáng thức dậy phải trước tiên rửa mặt, đánh răng, súc miệng.    

5 Tiểu tiện xong, rửa tay sạch Sau khi đi vệ sinh xong, phải nhớ rửa tay sạch.    

※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô: 



◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CÓ THỪA SỨC THÌ HỌC VĂN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 Gian phòng sạch, vách tường sạch Gian phòng phải chỉnh đốn cho sạch sẽ, vách tường phải giữ gìn sạch sẽ.    

2 Bàn học sạch, bút nghiên ngay 
Lúc đọc sách, sách vở, dụng cụ học tập trên bàn phải sắp xếp chỉnh tề, không 
được phép để lộn xộn ngả nghiêng, như thế mới có thể lắng được tâm xuống mà 
đọc sách. 

   

3 Mực mài nghiêng, tâm bất chánh 
Người xưa viết chữ là sử dụng bút lông, khi viết chữ trước tiên phải mài mực, nếu 
như không chuyên tâm, mực liền bị mài lệch ngay. (khi viết chữ trước tiên phải 
đem đồ dùng chuẩn bị cho tốt) 

   

4 Chữ viết ẩu, tâm không ngay 
Khi viết chữ, nếu như nghiêng nghiêng lệch lệch thì biểu thị rằng tâm 
chúng ta không định xuống được. 

   

5 
Mũ phải ngay, nút phải cài 
Vớ và giày, mang chỉnh tề 

Mũ phải đội vào ngay ngắn, nút áo (cúc áo, khuy áo) phải gài vào cẩn thận, 
vớ (tất) và giày dép phải đi vào gọn gàng, chỉnh tề. 

   

6 
Nón quần áo, để cố định, 
Chớ để bừa, tránh dơ bẩn 

Mỗi ngày, mặc quần áo phải để cố định vào đúng chỗ của nó, không được 
ném (vứt) bừa bãi, làm cho lộn xộn, dơ bẩn. 

   

※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô: 



◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CÓ THỪA SỨC THÌ HỌC VĂN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Xếp sách vở, chỗ cố định, 
Đọc xem xong, trả chỗ cũ 

Phân loại sách vở theo từng môn học, sắp xếp chỉnh tề, đặt ở vị trí cố định, 
sau khi xem xong rồi phải đặt vào đúng vị trí cũ.  

   

2 Tuy có gấp, xếp ngay ngắn Tuy có việc gấp, cũng phải đem sách vở xếp lại ngay ngắn rồi mới rời đi.    

3 Có sai hư, liền tu bổ 
Sách vở là kết tinh của trí tuệ, nếu như có bị rách hỏng thì phải đem chúng 
sửa lại cho tốt, phải giữ gìn sách vở cho toàn vẹn. (Phải yêu quý sách vở) 

   

4 
Áo quý sạch, không quý đắt, 
Hợp thân phận, hợp gia đình 

Mặc quần áo phải chú trọng sạch sẽ chỉnh tề, không nhất định phải mua 
hàng hiệu đắt tiền, đồng thời theo thân phận của mình là học sinh mà mặc 
quần áo, không được mặc những trang phục kì dị.  

   

※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 



chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                

BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY - CÓ THỪA SỨC THÌ HỌC VĂN 

Họ tên: .....................................................      Phụ huynh ký, ghi rõ Họ tên: ......................................................... 

 
Xin chào các bậc phụ huynh, Để hiểu rõ được việc các con trong nhà có thực sự giúp đỡ làm việc nhà hay không, để có được thái độ cũng như phẩm đức sinh hoạt tốt đẹp này, hiểu 
được Hiếu thuận với cha mẹ, kính mong các bậc phụ huynh đánh giá biểu hiện của các con trong tuần này, hạng mục nào làm được, vui lòng đánh dấu vào. Xin cảm ơn. 
 

TT Nội dung Giải thích 
Hoàn toàn 
làm được 

Làm được 
một phần 

Chưa làm 
được 

1 
Không sách thánh, bỏ không xem, 
Che thông minh, hư tâm trí 

Không phải là sách tốt, cho đến các loại sách bất lương có hại đến sức 
khoẻ thân tâm, đều không được xem, để tránh thân tâm bị ô nhiễm, trí tuệ 
bị che lấp, tâm chí rối loạn không được mạnh khoẻ. 

   

2 
Chớ tự chê, đừng tự bỏ, 
Thánh và hiền, dần làm được 

Lúc gặp khó khăn hoặc vấp ngã, không được tự chê tự bỏ, phải nên nỗ lực 
hướng lên trên mà học tập, cảnh giới của Thánh Hiền tuy cao, nhưng tuần 
tự dần dần tiến lên, cũng có thể đạt được. 

   

3 Với ăn uống, chớ kén chọn 
Khi ăn uống ở đâu đều không được kén chọn này kia, phải chú ý đến dinh 
dưỡng. 

   

4 Ăn vừa đủ, chớ quá no. Ăn uống chỉ cần no đến 8 phần, không cần phải ăn quá nhiều.     

※Ý kiến của cha mẹ： 
※Cảm tưởng của bản thân： 

※Nhận xét của Thầy cô： 

◎ Bổ sung: Bạn làm được bao nhiêu việc trong những việc sau (khoanh tròn việc làm được): 1. Mát-xa cho bố mẹ; 2. Đấm lưng; 3. Rửa chân; 4. Thuyết phục bố bỏ thuốc; 5. 

Rửa rau; 6. Vo gạo nấu cơm; 7. Dọn cơm rửa bát; 8. Xếp gọn bát đũa; 9. Quét nhà lau nhà; 10. Pha trà rót nước; 11. Dọn dẹp phòng; 12. Cọ rửa nhà tắm; 13. Tưới hoa; 14. Rửa ấm 

chén; 15. Phơi đồ gấp đồ; 16. Lau bàn ghế giường tủ;17. Chăm sóc anh chị em; 18. Quần áo, cặp sách gọn gàng chỉnh tề.  19.Khác:                                                                



 


