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Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất của các câu 1,2,3,4,5,7 

Câu 1:(M1- 0,5điểm) Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng có đặc điểm gì?  

A. Có màu sắc sặc sỡ.                                          C. Không có màu sắc. 

B. Có màu sắc sặc sỡ và có hương thơm             D. Không có hương thơm. 

Câu 2:(M1- 0,5điểm)Sự biến đổi hóa học nào sẽ xảy ra nếu ta thực hiện các việc sau? 

A. Lấy xi măng trộn với cát.                                C. Thổi thủy tinh. 

B. Xé giấy thành những mảnh vụn.                       D. Cho vôi sống vào nước. 

Câu 3:(M1 - 0,5điểm) Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào 

khi sử dụng sẽ tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường? 

A. Năng lượng mặt trời.                       C. Năng lượng gió.       

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

Câu 4:(M1- 0,5điểm) Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có 

hoa là gì?  

A. Đài hoa và cánh hoa.      B. Đài hoa và bao phấn.    

C. Nhuỵ và nhị                                 D. Nhuỵ hoa và cánh hoa.  

Câu 5: (M2 – 0,5 điểm) Việc nào dưới đây nên làm để phòng tránh bị điện giật ? 

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

đem lại năng suất cây trồng cao . 

D. 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 . 

 Câu 7: (M2- 0,5 điểm) Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy 

con tập chạy?  

            A.  Hươu con tập chạy để kiếm được nhiều thức ăn.   

            B.  Hươu con tập chạy để cho cơ thể khoẻ mạnh, mau lớn.                    

            C.  Hươu con tập chạy là cách tốt nhất để trốn tránh kẻ thù. 

            D.  Hươu con tập chạy để đuổi những con vật khác. 

     

     

     

     

 



Câu 8:(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 9: (M2- 1điểm) Xếp các loài động vật  cá sấu, rùa, thỏ, báo, chim cánh cụt, trâu,  

ếch, chó  thành hai nhóm 

 a) Nhóm động vật đẻ trứng: …………………………………………………………… 

 b) Nhóm động vật đẻ con:……………………………………………………………… 

Câu 10 :(M2 -1điểm) Hãy cho biết các cây dưới đây mọc lên từ bộ phận nào của cây mẹ? 

                                                              

   Cây rau cải                      Cây mía                            Cây lá bỏng                  Cây gừng                         

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

Câu 11:(M3 - 2điểm)  

a/ Hãy nêu 4 việc cần làm để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

b/ Nêu 2 việc em đã làm để phòng chống dịch Covid-19.  
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 12:(M4 -1điểm) Hãy nêu 2 ví dụ chứng tỏ nhiệt độ có tác dụng làm biến đổi hóa học 

của một số chất. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

  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) 

 

 


