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

Câu 1:(0,5điểm) Từ đất sét muốn làm thành gạch, ngói cần có điều kiện gì? (M1) 

A. Nung             B. Sấy khô                   C. Phơi nắng       D. Nung ở nhiệt độ cao              

Câu 2:(0,5điểm) Phát biểu nào sau đây không đúng về đá vôi ? (M1) 

A. Đá vôi bị sủi bọt khi có a-xit nhỏ vào.  

B. Đá vôi được dùng để sản xuất xi măng.   

C. Đá vôi được dùng để làm ra phấn viết.  

D. Đá vôi cứng hơn đá cuội 

Câu 3:(0,5điểm) Sau khi trộn với nước, xi măng sẽ có đặc điểm gì? (M2) 

A. Chóng khô nhưng dễ vỡ như thủy tinh. 

B. Xi măng tan luôn trong nước. 

C. Dẻo, rất chóng bị khô, kết thành tảng, cứng như đá. 

D. Dẻo, khó khô, có thể nặn thành bất kì hình dạng nào. 

Câu 4:(1điểm) Nối những việc nên làm và không nên làm để phòng tránh bị xâm hại (M2) 
 

 Nên 
 Không đi nhờ xe người lạ  

 Để người lạ vào nhà hoặc để người lớn ôm ấp vuốt ve 

 Không nên 
 Nhận quà hoặc sự giúp đỡ của người khác mà không lí do.  

 Không đi một mình nơi tối tăm vắng vẻ. 
     

Câu 5:(1điểm) Hãy điền tên chất liệu để làm ra các sản phẩm dưới đây (M1) 
 

   
 

 

………………………. 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

…………………… 
 

Câu 6:(1điểm) Điền tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (M2) 

  HIV là một loại ………………..khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm ……………….. 

khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể. ………………..là giai đoạn phát bệnh của người 

nhiễm HIV. Để phát hiện người bị nhiễm HIV cần ……………………..máu. 

Câu 7:(1điểm) Điền chữ Đ vào chỗ trống trước câu đúng và chữ S trước câu sai (M2) 

 



A. Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng cơ quan sinh 

dục.  

B. Tác nhân gây bệnh viêm não là do một loại vi-rút có trong máu gia súc và động 

vật hoang dã như khỉ, chuột, chim,… gây ra.  

C. Sơ đồ đúng về quá trình hình thành con người là:  

Trứng kết hợp với tinh trùng  Phôi Hợp tử  Bào thai  Em bé 

D. HIV có thể lây truyền qua đường máu, đường sinh sản. 
 

Câu 8:(1điểm) Hãy điền tên kim loại đúng với tính chất của nó vào chỗ chấm: (M2)  

a/ Màu trắng bạc, có ánh kim, có thể dát mỏng, kéo thành sợi, không bị gỉ, có tính dẫn 

nhiệt, dẫn điện tốt là tính chất của ………………… 

b/ Màu trắng xám, có ánh kim, có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo sợi, dễ rèn dập là tính chất 

của………………………………………………... 
 

Câu 9:(1,5điểm) Hãy nêu 3 cách bảo quản một số vật dụng được làm bằng đồng, nhôm. 

(M3) 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 10:(1điểm)    sao không nên s  dụng các chất gây nghiện? (M3) 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 11: (1điểm) Hãy nêu 4 nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông hiện nay. (M4) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                   

                 

                 

                 

  GV coi thi                    GV chấm lần 1       GV chấm lần 2               Cha mẹ học sinh 

 (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên) 

 


