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Câu 1 (2đ-M1) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

a/ Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra 

chất riêng cho cơ thể và thải ra những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là 

quá trình gì? 

A. Quá trình hô hấp.     C. Quá trình bài tiết.  

B. Quá trình tiêu hóa.        D. Quá trình trao đổi chất. 

b/ Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng về vai trò của chất béo? 

A. Tham gia vào việc xây dựng và đổi mới cơ thể. 

B. Không có giá trị dinh dưỡng nhưng cần thiết đối với hoạt động tiêu hóa. 

C. Giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A, D, E, K. 

D. Tạo ra tế bào mới, làm cho cơ thể chóng lớn và thay thế tế bào già. 

c/ Để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa chúng ta cần làm gì?  

A. Giữ gìn vệ sinh cá nhân                             C. Giữ vệ sinh khi ăn uống. 

B. Giữ vệ sinh môi trường.                             D. Cả 3 ý trên đều đúng. 

d/ Nước có hình dạng nhất định khi ở thể nào? 

A. Thể lỏng  B. Thể rắn  C. Thể khí  D. Cả 3 thể. 

Câu 2 (1đ-M1) Điền các từ ngữ: hợp vệ sinh, nhiễm khuẩn, chất dinh dưỡng, ngộ độc  

vào những chỗ chấm trong đoạn thông tin sau cho thích hợp.  

Thực phẩm sạch và an toàn là thực phẩm giữ được (1)………………..………………., được 

nuôi trồng, bảo quản và chế biến (2)……………..……..….………….; không bị 

(3)……….……………….…., hóa chất, không gây (4)…………….…..……..…….….. hoặc gây 

hại lâu dài cho sức khỏe của người sử dụng. 

Câu 3 (1đ-M2) Chọn tên các thức ăn: rau cải, cà chua, cua, tôm, dầu vừng,dừa và điền 

vào chỗ trống trong bảng sau cho phù hợp. 
 

Chứa nhiều chất đạm Chứa nhiều chất béo 

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



Câu 4 (1đ-M2) Viết vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.  
 

A. Thói quen ăn mặn dễ bị bệnh huyết áp cao.    

B. Khi bị bệnh cần ăn uống đủ chất, thức ăn dễ tiêu hóa. 

C. Thiếu chất đạm, cơ thể sẽ phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ.  

D. Sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm sẽ phát sinh các bệnh như: tả lị, thương hàn, tiêu     

chảy, bại liệt, viêm gan, đau mắt hột.   

Câu 5 (1đ-M2) Điền các từ: rắn, khí, ngưng tụ, nóng chảy vào chỗ chấm cho thích 

hợp: 

 

                  Bay hơi  ............................(2) 

        

                                                                                                                         

 

 

              

    ............................(4)                                                                                 Đông đặc  

                                                                    
 

 

Câu 6 (1đ-M3) Nêu 2 điều em nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước? 
 
 

 

 

 

 
 

Câu 7 (2đ-M3) Em hãy nêu 4 việc cần làm để bảo vệ nguồn nước. 
 

 

 

 

 

 
 

Câu 8 (1đ-M4)  

a/ Em hãy viết 1 câu thông điệp kêu gọi mọi người hãy bảo vệ nguồn nước. 

 

 
 

 

b/ Em hãy nêu thông điệp 5K trong phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáocủa Bộ y 

tế. 
 

 

 
 

      

       

 

 

Nước ở thể………...  (3) 

 

Nước ở thể………...  (1) 

Nước ở thể lỏng 

 
Nước ở thể lỏng   

 


