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GV chấm 

Câu 1 (2,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 

1. Để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta không nên 
làm gì? 
A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.    B. Sử dụng thuốc lá, bia. 
C. Ăn uống đủ chất.    D. Tập thể thao. 

2. Phát biểu nào sau đây về bệnh sốt rét không đúng? 
A. Là bệnh truyền nhiễm. 
B. Là bệnh hiện không có thuốc chữa. 
C. Cần giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh để phòng bệnh này. 
D. Bệnh này do kí sinh trùng gây ra. 

3. Thủy tinh được chế tạo từ nguyên liệu gì? 
A. Cát và một số chất khác. 

B. Cát trắng và một số chất khác. 

C. Đất sét và một số chất khác. 

4. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của thủy tinh chất lượng cao? 
A. Rất trong. 
B. Bền, khó vỡ. 
C. Không chịu được nóng, lạnh. 
D. Không gỉ, không hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn, không cháy. 

5. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của thủy tinh thông thường? 
A. Trong suốt. 

B. Không gỉ, không hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn, không cháy. 

C. Dễ vỡ. 

D. Khó vỡ. 

Câu 2 (1 điểm): Đánh dấu x vào       trước câu trả lời đúng nhất. 

1. Khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu,... chúng ta có thể: 

     A. Tự mình tìm cách giải quyết. 
     B. Chia sẻ, tâm sự với người đáng tin cậy để tìm kiếm sự giúp đỡ. 
     C. Không muốn người khác can thiệp. 
     D. Cả ba ý trên. 
2. Bạn cần làm gì khi có kẻ muốn xâm hại mình? 
      A. Tránh xa kẻ đó, không cho đụng vào người mình. 
      B. Bỏ đi ngay, không tạo cơ hội cho kẻ đó làm quen. 
 



 
      C. Hét to lên cho mọi người xung quanh biết. 
      D.Thực hiện những điều trên cho phù hợp với từng hoàn cảnh. 

Câu 3 (0,5 điểm): Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp. 

   A        B 
(1) Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là gì?  (a) Muỗi a-nô-phen. 
   
(2) Con vật trung gian truyền bệnh sốt rét từ 
người bệnh sang người lành tên là gì? 

 
(b) Một loại kí sinh trùng. 

Câu 4 (1điểm): Hãy viết vào      chữ N trước việc nên làm và chữ K trước việc 
không nên làm. 
 Để phòng tránh bị xâm hại, trẻ em cần:   
    a) Không đi nhờ xe người lạ.                

    b) Để người lạ vào nhà. 

    c) Nhận quà hoặc sự giúp đỡ của người khác mà không rõ lí do. 

    d) Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.      

Câu 5 (1,5 điểm): Điền từ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh nội dung cần ghi nhớ. 

 Ở tuổi dậy thì, chúng ta cần ăn uống ................................. (1), tăng cường luyện 

tập .......................................... (2), vui chơi giải trí ............................. (3); tuyệt đối không sử 

dụng các ........................................ (4) như thuốc lá, rượu; không xem ............................. (5) 

hoặc sách báo ............................................ (6). 

Câu 6 (3,5 điểm): Trả lời các câu hỏi sau. 

1. Nêu 2 việc làm để ngăn chặn không cho muỗi sinh sản. 

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

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

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

2. Để phòng tránh bệnh sốt rét cần làm gì? 

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

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

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

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

3. Loại thủy tinh chất lượng cao thường được dùng để làm gì? 

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

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

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

4. Hãy nêu cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh.    

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

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

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


