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

Câu 1: (0,5điểm) Quan sát các vật bằng đồng và hợp kim của đồng xung quanh em và cho 

biết đồng và hợp kim của đồng được sử dụng để làm gì? (M1) 

A. Làm bàn ghế, đồ mĩ nghệ  

B. Làm đường ray tàu hỏa 

C. Làm đường dây điện, nhạc cụ, đúc tượng  

D. Làm vỏ đồ hộp. 

Câu 2:(0,5điểm)  Để cung cấp vi-ta-min cho cơ thể, em ưu tiên chọn cách nào trước? (M1) 

A. Uống vi-ta-min hàng ngày  

B. Ăn thức ăn chứa nhiều vi-ta-min hàng ngày để bổ sung thường xuyên vi-ta- min cho cơ thể. 

C. Truyền vi –ta- min và đạm thường xuyên 

D. Tiêm vi-ta-min khi cảm thấy cơ thể bị thiếu vi –ta-min. 

Câu 3:(0,5 điểm) Trong tự nhiên sắt có ở đâu? (M1) 

A. Trong các thiên thạch.  

B. Trong không khí     

C.  Trong các quặng sắt và trong các thiên thạch 

D. Trong nước.  

Câu 4:(1,5 điểm) Nối những việc nên làm và không nên làm để phòng tránh bị xâm hại (M2) 

 

 Nên 

 Khi có người lạ lôi kéo cần hét to cho mọi người biết.   

 Không dám kêu lên vì sợ và xấu hổ. 

 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.  

 Tránh xa và chạy ngay không để người lạ đụng được đến 

người mình.  

 Không đi một mình nơi tối tăm vắng vẻ. 

                                                                                                 

Câu 5:(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 6:(1điểm) Điền chữ Đ vào chỗ trống trước câu đúng và chữ S trước câu sai (M2) 

A. Rượu, bia có thể gây ra những bệnh về đường tiêu hoá, về tim mạch, về thần kinh. 

B. Bệnh viêm não lây truyền qua đường tiêu hóa. 

C. Khi bị bệnh ta có thể mô tả bệnh cho nhân viên nhà thuốc để họ bán thuốc điều trị 

cho ta. 

D. Cách phòng bệnh chung cho các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não là: dọn vệ 

sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ gậy, tránh để muỗi đốt. 

Câu 7:(1điểm) Hãy điền tên kim loại đúng với tính chất của nó vào chỗ chấm: (M2)  

a/ Có màu nâu đỏ, ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, có độ bền cao, dễ dát mỏng, kéo sợi, dập 

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 8:(2 điểm) Con hãy nêu 4 việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông? (M3) 
 

 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 9:(1điểm)Con hãy nêu 4 biện pháp cần làm để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết? (M3) 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 10:(1điểm) Hiện nay, để phòng tránh dịch Covid 19 Bộ Y tế tuyên truyền thông điệp 

5K, con hãy nêu rõ bản thân con đã thực hiện được những nội dung nào?  (M4) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                   

                 

                 

                 

 


