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ĐỀ SỐ 1
*Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Mưa từ đâu ra?
a.Từ những luồng không khí lạnh.
b.Bụi và khói.
c.Từ những đám mây chứa nhiều hạt nước nhỏ đọng lại thành các giọt nước lớn hơn, rơi
xuống.
Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành bảng sau:
Lấy vào

Thức ăn, nước uống
...............................

Tên cơ quan trực tiếp thực hiện quá
trình trao đổi chất giữa cơ thể người
với môi trường bên ngoài

................................
Hô hấp
Bài tiết nước tiểu
..............................................

Thải ra

...................................
............................
.............................
Mồ hôi

Câu 3: Các bệnh liên quan đến nước là:
a. Tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, mắt hột,…
b. Viêm phổi, lao, cúm.
c. Các bệnh về tim, mạch, huyết áp cao.
Câu 4: Thành phần nào trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của
con người, động vật ,thực vật:
a. Khí ô-xi
b.Khí ni-tơ
c. Khí các –bô- níc
d. Hơi nước
Câu 5: Cần phải làm gì để đề phòng đuối nước?
a. Không chơi đùa gần hồ,ao, sông, suối. Không lội qua suối khi trời mưa, lũ, dông, bão.
b. Giếng nước cần phải xây thành cao có nắp đậy. Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.
c. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.
d. Thực hiện tất cả những việc trên.
Câu 6: Nêu cảm giác của bạn khi khoẻ? Khi bị bệnh? Khi bị bệnh cần phải làm gì?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………....
Câu 7: Tại sao có gió? Nêu cách phòng chống bão.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....

