
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

Họ và tên: ……………….......………….. 

Lớp: 5 ….. 

        Thứ……. ngày…… tháng ….. năm 2018 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2018 - 2019 

Môn: Khoa học – Lớp 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………...................… 

…………………………………………………...................…… 

…………………………………………...................…………… 

GV chấm 

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

         1. Nếu dùng thuốc thấy bị dị ứng thì nên làm gì? 

A. Uống thuốc đó kết hợp với thuốc chữa dị ứng. 

B. Dừng ngay thuốc đó lại. 

C. Vẫn có thể uống tiếp thuốc đó vì dị ứng chỉ một lúc sẽ hết. 

         2. Khi bị đau họng và sốt em sẽ làm gì? 

A. Xin tiền mẹ đi mua ngay một vỉ thuốc kháng sinh và uống theo lời dặn của 

người bán thuốc. 

B. Uống nước trong tủ lạnh vì như thế sẽ làm cho cơ thể hạ nhiệt. 

C. Báo cho mẹ biết để mẹ đưa đến bác sĩ khám bệnh. 

         3. Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào? 

A. Đường hô hấp. B. Đường máu. C. Đường tiêu hóa. D. Qua da. 

    4. Vì sao cao su thường được sử dụng để làm các vật dụng như ống dẫn nước, ủng,  

găng tay, vỏ bọc dây điện? 

A. Vì cao su có hình thức đẹp. 

B. Vì cao su mềm và dẻo, không ngấm nước, cách điện, cách nhiệt tốt. 

C. Vì cao su không cháy, không hút ẩm. 

D. Vì cao su có giá thành thấp. 

         5. Đúng hay sai? 

 Sắt là một kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim. Chấn song sắt, hàng rào    

sắt, đường sắt,…. thực chất được làm bằng thép. 

A. Đúng B. Sai 

Câu 2 (1 điểm): Viết vào ô trống chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai. 

Cách phòng tránh bệnh viêm gan A là: 

 a) Rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. 

 b) Uống nước đã đun sôi, ăn thức ăn đã nấu chín. 

 c) Diệt muỗi, diệt bọ gậy và tránh để muỗi đốt. 

 d) Tiêm phòng vắc-xin viêm gan A.  

 



 

Câu 3 (1 điểm): Hãy viết chữ T vào ô trống trước ý kiến mà em tán thành, chữ K 

trước ý kiến em không tán thành. 

      a) Đi lại một mình ở những nơi tối tăm, vắng vẻ có nguy cơ bị xâm hại cao     

hơn so với nơi đông người qua lại. 

 b) Người lớn có thể ôm ấp, vuốt ve trẻ em một cách thoải mái. 

 c) Chỉ các bạn gái mới có nguy cơ bị xâm hại. 

 d) Trẻ em có thể bị xâm hại bởi chính người quen của mình. 

Câu 4 (1,5 điểm): Điền các từ: trắng xám, ánh kim, hợp kim, loại bớt, dẻo, kim loại 

vào chỗ chấm cho phù hợp. 

 Sắt là (1) ……………….. có tính (2) ………...., dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, 

dập. Sắt màu (3) ………….…………, có (4) …………….…… . 

 Gang, thép là (5) ……………..……. của sắt và các-bon nhưng so với gang, thép 

được (6) ……….………….. các-bon và thêm vào đó một số chất khác.   

Câu 5 (4 điểm): Viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây. 

         a) Nếu em là một dược sĩ bán thuốc, em sẽ chỉ dẫn người mua thuốc cần lưu ý 

những gì? 

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

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

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

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

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

        b) Hãy nêu những điều cần lưu ý đối với người mắc bệnh viêm gan A.  

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

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

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

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

         c) Hãy nêu những việc cần làm trong trường hợp có nguy cơ bị xâm hại.  

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

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

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

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

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

         d) Kể tên một số đồ dùng trong gia đình em được làm từ cao su. Khi sử dụng và 

bảo quản các đồ dùng này cần lưu ý gì? 

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

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

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

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



      

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

Họ và tên: ……………….......………….. 

Lớp: 5 ….. 

     Thứ……. ngày…… tháng ….. năm 2018 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2018 - 2019 

Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………...................… 

…………………………………………………...................…… 

…………………………………………...................…………… 

GV chấm 

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 

         1. Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông du nhằm mục đích gì? 

A. Tạo mối quan hệ tốt đẹp với người Nhật. 

B. Tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản du lịch. 

C. Tranh thủ sự giúp đỡ của một số người Nhật nhằm đào tạo về kĩ thuật, quân sự 

cho thanh niên yêu nước Việt Nam, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp. 

D.  Đề cao Nhật Bản là nước châu Á nhờ cải cách mà trở nên cường thịnh. 
 

         2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào? 

A. 3 - 2 - 1929 B. 3 - 2 - 1930 C. 3 - 2 - 1935 D. 3 - 2 - 1940 

Câu 2: Em hãy nối thời gian ở cột A với nội dung sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng. 

A                    B 

 

 

 

 

 

Câu 3: Viết tiếp vào chỗ trống trong các câu sau đây cho hoàn chỉnh đoạn văn tóm 

tắt nội dung bài học Phan Bội Châu và phong trào Đông du. 

 Phan Bội Châu là một (1) ............................................................... của Việt Nam ở 

đầu thế kỉ XX. Phong trào (2) ........................... do ông cổ động, tổ chức và lãnh đạo 

nhằm đào tạo (3) ....................................... . Nhưng vì Nhật - Pháp thỏa thuận với nhau 

đánh phá nên phong trào đã bị tan rã vào năm (4) ................ . 

Câu 4: Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ chấm (...) cho phù hợp khi 

nói về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

a) Địa điểm: .................................................................................................................................... 

b) Người chủ trì: ........................................................................................................................... 

c) Kết quả của Hội nghị: ............................................................................................................ 

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

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

1. Ngày 18 - 12 - 1946 

2. Đêm 18, rạng sáng 

ngày 19 - 12 - 1946 

3. Sáng 20 - 12 - 1946 

a. Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

b. Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định 

phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp. 

c. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải giải tán lực lượng 

tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng. 



Câu 5: Em hãy điền chữ cái vào mỗi ô trống để biết: 

a. T    H    T    

b. V   Q     Q    
 

a) Tên gọi của một văn bản thể hiện điều kiện buộc đối phương phải chấp nhận, 

nếu không sẽ bị tấn công, tiêu diệt (9 chữ cái). 

b) Tên gọi của Quân đội nhân dân Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (10 chữ cái). 

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm) 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 

         1. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là: 

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. 

B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. 

C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa. 

D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa. 

         2. Vì sao vùng biển nước ta không bị đóng băng? 

A. Có nhiều sông đổ ra biển.   B. Có lượng mưa nhiều. 

C. Nằm trong vùng khí hậu nóng.  D. Là một bộ phận của Biển Đông. 

         3. Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở các phía: 

A. Bắc, đông và nam.    B. Đông, nam và đông nam. 

C. Đông, nam và tây.     D. Đông, nam và tây nam. 

Câu 2: Điền chữ B vào ô trống trước đặc điểm khí hậu của miền Bắc, chữ N trước 

đặc điểm khí hậu của miền Nam nước ta. 

          a) Có mùa hạ nóng và mùa đông lạnh.             b) Nóng quanh năm. 

          c) Có mùa mưa và mùa khô rõ rệt.             d) Có mưa phùn ẩm ướt. 
 

Câu 3: Đánh dấu X vào ô trống trước tên những địa điểm ở nước ta được công nhận là 

di sản thế giới. 

 a) Vịnh Hạ Long.     b) Bãi biển Nha Trang. 

 c) Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.     d) Cố đô Huế. 

 e) Văn Miếu – Quốc Tử Giám.     g) Phố cổ Hội An. 

Câu 4: Điền vào ô trống chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai. 

    Đặc điểm chung của các hoạt động thương mại ở nước ta là: 

a) Có ở khắp nơi trên đất nước ta trong các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị ... 

 b) Chỉ có ở đồng bằng và ven biển, những nơi dân cư đông đúc. 

 c) Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước. 

 d) Chủ yếu nhập khẩu hàng từ nước ngoài, hoạt động xuất khẩu không phát triển. 

Câu 5: Em hãy nêu vai trò của biển nước ta đối với sản xuất và đời sống. 

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

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

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

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

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


