
 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

 Câu 1: (0,5 điểm) Tài nguyên thiên nhiên là gì? 

A. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và cộng 

đồng 

B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên. Con người khai thác và sử 

dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng 

C. Là của cải do Nhà nước làm ra 

D. Là tất cả những gì tồn tại xung quanh ta 

Câu 2: (0,5 điểm) Cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có 

hoa là gì? 

A. Đài hoa và cánh hoa B. Đài hoa và bao phấn 

C. Nhụy và nhị D. Nhụy hoa và cánh hoa 

Câu 3: (0,5 điểm) Nguyên nhân nào làm cho đất trồng bị ô nhiễm? 

A. Tăng cường dùng phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ 

B. Xử lí phân và rác thải không hợp vệ sinh 

C. Xử lí nước thải công nghiệp không đảm bảo tiêu chuẩn 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 4: (0,5điểm) Ruồi thường đẻ trứng ở đâu? 

A. Nơi có phân, rác thải, xác động vật chết 

B. Ở xó bếp, tủ quần áo 

C. Trên các lá các cây rau 

D. Ở các nơi có chứa nước đọng  

Câu 5: (0,5điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí? 

A. Khí thải từ các nhà máy và phương tiện giao thông 

B. Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, công trường xây dựng và các nhà máy 

C. Mùi hôi thối bốc lên từ các đống rác, bãi rác 

D. Do cháy rừng, khí thải từ việc dùng bếp than 

E. Tất cả các nguyên nhân trên 

Câu 6: (0,5 điểm) Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người 

A. Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí 

B. Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống 

C. Nhà cửa, các phương tiện giao thông 

D. Cả A và B 
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Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  

A. Con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi thì tài nguyên sẽ 

hết và phải chịu nhiều thiên tai. 

B. Thuyền buồm hoạt động được là nhờ sử dụng năng lượng pin mặt trời. 

  C. Ếch thường đẻ trứng trên bờ. 

  D. Cách sinh sản của động vật là đẻ trứng và đẻ con. 

Câu 8: (1,5 điểm) Viết chữ cái thích hợp chỉ tên của từng bộ phận của nhị và nhụy
  

 

Chữ cái Tên bộ phận 

a  

b  

c  

d  

e  

g  

Câu 9: (1,5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm. 

          Đa số loài vật chia thành hai giống: …………………(1)Con đực có cơ quan sinh 

dục đực tạo ra………………(2) Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra (3)……………. 

Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự……………(4) Hợp tử phân chia nhiều 

lần và phát triển thành…………………(5), mang những ……………(6) của bố và mẹ. 

Câu 10: (1điểm) Vẽ chiều mũi tên thể hiện chu trình sinh sản của ếch. 

 

Trứng  
Nòng nọc có thêm  

2 chân trước 
 

Ếch con có đuôi 

ngắn dần 

     

Nòng nọc con  
Nòng nọc có  

2 chân sau 
 Ếch trưởng thành 

Câu 11: (1 điểm) Hãy nêu nguyên nhân làm cho môi trường đất trồng ngày càng bị 

thu hẹp và suy thoái? 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

Câu 12: (1điểm): Theo em, mỗi chúng ta có thể làm gì để góp phần làm giảm biến 

đổi khí hậu, giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu  

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 


