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Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

 

*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất của các câu 1,2,3 

Câu 1:(1điểm-M1) Vật nào sau đây tự phát sáng?   

A. Tấm gương.                B. Mặt trời                  C. Mặt trăng.           D. Tờ giấy trắng.                                     

Câu 2:(1điểm-M2) Một cái chuông đồng hồ báo thức đang phát ra tiếng kêu thì được 

cho vào một túi ni lông rồi bịt kín. Điều gì sẽ xảy ra? 
 

A. Vẫn nghe thấy tiếng chuông vì âm thanh có thể lan truyền qua túi ni lông. 

B. Trong túi sẽ hết không khí vì chuông kêu sẽ hút hết không khí. 

C. Không thể nghe được tiếng chuông vì không khí không lọt qua túi. 

D. Âm thanh sẽ làm vỡ túi vì bị dồn nén. 

Câu 3:(0,5điểm-M3) Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá?  

A.Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá.                  B.Để cung cấp khí ni-tơ cho cá. 

C.Để cung cấp khí ô-xi cho cá.                            D.Để cung cấp hơi nước cho cá. 

Câu 4:(1điểm-M1)Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, viết chữ S vào ô trống trước ý 

sai. 

A. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, con người và động vật khỏe mạnh.  

  B. Ánh sáng giúp động vật nhìn rõ mọi vật. 

  C. Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng Mặt trời.  

  D. Ánh sáng Mặt trời đem lại sự sống cho thực vật.  
 

Câu 5:(1điểm-M2) Viết tên các chất còn thiếu vào ô trống để hoàn thành “Sơ đồ trao 

đổi thức ăn ở thực vật” dưới đây. 

                                                                                          Ánh sáng mặt trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thực  

vật 

Hấp thụ 

………………………………

…. 

………………………………

… 

Thải ra 

…………………………….. 

Hơi nước 

………………………………

……………………………… 

 

Các chất khoáng 



Câu 6:(1điểm-M1) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.  

A  B 

Đồng, nhôm, inox  Không dẫn nhiệt 

Bông, len, không khí  Dẫn nhiệt tốt 

  Dẫn nhiệt kém 
 

Câu 7:(1điểm-M2) Viết tên các đồ vật sau: quyển sách, thước kẻ mi-ca, mặt kính 

trong, thùng giấy các-tông vào nhóm thích hợp. 
 

Đồ vật cho ánh sáng truyền qua Đồ vật không cho ánh sáng truyền qua 
 

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

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

 

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

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

 

Câu 8:(0,5điểm-M1) Điền từ thích hợp vào chỗ .... cho phù hợp. 

 Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí..........................và thải ra 

khí....................... 

Câu 9:(1điểm-M3) Tại sao quai soong thường làm bằng chất dẫn nhiệt kém còn soong 

thường làm bằng chất dẫn nhiệt tốt?  (M3) 
 

  
 

 

Câu 10:(0,5điểm-M4) Nhà bạn Nam quay về hướng Đông. Buổi chiều hè Nam và các bạn ngồi 

chơi ở bên ngoài nhà. Để nhờ bóng của nhà che nắng thì các bạn nên chọn ngôi ở vị trí nào?  

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời em chọn.  

A. Phía trước nhà.                   B. Phía sau nhà 

C. Phía phải của ngôi nhà.      D. Phía trái của ngôi nhà. 

 

 
 

Câu 11:(0,5điểm-M4) Tại sao khi đun nước, không nên đổ đầy nước vào ấm?  
 

 
 

Câu 12:(1điểm-M3) Hãy nêu 4 việc cần làm để bảo vệ đôi mắt khi ngồi học?  

 
 
 

 
 

GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 1 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 2 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 


