
 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 
 

Họ và tên HS:........................................... 

Lớp: 5A....... 

        Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II 

Năm học 2017 - 2018 

MÔN KHOA HỌC – LỚP 5 
( Thời gian: 40 phút ) 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất của các câu 1,2,3,4 

Câu 1:(M1- 0,5điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là: 

 A . Gió                  B . Điện                    C . Khí đốt tự nhiên                     D. Mặt trời   

Câu 2:(M1 - 0,5điểm) Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng khi sử 

dụng sẽ tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường là: 

A. Năng lượng mặt trời.         

B. Năng lượng nước chảy.   

C. Năng lượng gió.       

D. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt,…     

Câu 3:(M1- 0,5điểm) Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và 

cháy nhà người ta lắp thêm vào mạch điện:  

 A. Một cái quạt                                                       B. Một cầu chì    

      C. Một chuông điện                                                D. Một bóng đèn         

Câu 4: (M2 – 0,5 điểm) Việc nên làm để phòng tránh bị điện giật là:  

A. Chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện. 

B. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện. 

C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật và báo cho người lớn 

biết khi thấy dây điện bị đứt. 

D. Chơi ở những nơi gần đường điện cao thế. 

 Câu 5: (M2- 1 điểm) Nối đặc tính nuôi và dạy con của hổ và hươu cho phù hợp 
 

Hổ 
 Nuôi con bằng sữa 

 Ở bên cạnh con suốt một tuần đầu sau khi sinh 

Hươu 
 Dạy con tập chạy khi được 20 ngày tuổi 

 Thường đẻ mỗi lứa 1 con 

Câu 6:(M3 -1điểm) Điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau 

Đa số các loài động vật chia thành hai giống đực và cái, con đực có cơ quan sinh dục 

đực tạo ra ..................................., con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ...................... Hiện 

tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là .......................................... Hợp tử phân chia 

nhiều lần và phát triển thành ......................................mang những đặc tính của cả bố và mẹ.  

Câu 7:(M2-1điểm) Điền vào ô trống chữ Đ trước ý đúng và chữ S trước ý sai. 

A. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người. 

B. Tài nguyên trên trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái. 

     

     

 



C. Phá rừng làm cho đất bị xói mòn, bạc màu, lũ lụt, hạn hán và ảnh hưởng tới đời 

sống của các loài động vật, thực vật quý hiếm. 

D. Cần tăng cường sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu để cải thiện môi trường đất 

đem lại năng suất cây trồng cao. 

Câu 8:(M2- 1điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu sau: 

a) Cơ quan sinh dục đực của hoa gọi là ………… , cơ quan sinh dục cái gọi là ……….. 

b) Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của 

noãn gọi là……………………………. 

c) Sau quá trình thụ tinh hợp tử phát triển thành ……..…, noãn phát triển thành hạt, bầu 

nhụy phát triển thành quả chứa hạt.  

Câu 9 :(M2 -1điểm) Hãy cho biết các cây dưới đây mọc lên từ bộ phận nào của cây mẹ? 

                                                           

 Cây rau ngót                    Cây gừng                        Cây mía                       Cây lá bỏng 

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

Câu 10:(M3-1điểm)Hãy nêu 2 ví dụ chứng tỏ nhiệt độ có tác dụng làm biến đổi hóa học 

của một số chất. 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 11:(M3-1điểm) Hãy nêu 4 việc em cần làm để tiết kiệm điện. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 12: (M4 -1điểm) Em hãy giải thích tại sao dây điện được làm bằng đồng còn chất 

dẻo được dùng để bọc dây điện?  
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

  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) 

 

     

     

 


