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*Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Lớp không khí bao quanh Trái Đất gọi là:
a. Khí quyển.
b. Không gian.
c. Thủy quyển
Câu 2: Viết chữ Đ vào
trước câu đúng, chữ S vào
trước câu sai
Cha mẹ cho rằng con càng bụ bẫm, càng khỏe nên thường khuyến khích hoặc thậm
chí nài ép trẻ ăn thật nhiều thức ăn bổ dưỡng.
Trẻ ăn quá nhiều thức ăn bổ dưỡng kéo dài, nhưng hoạt động quá ít có thể dẫn đến
béo phì.
Để phòng bệnh béo phì, hằng ngày cần thực hiện chế độ ăn uống hợp lí như ăn đủ
đạm, bột đường, vi-ta-min, chất khoáng; tăng cường các hoạt động vận động.
Câu 3: Khi tham gia giao thông đường thủy, việc làm sau đây không nên làm?
a. Mặc áo phao.
b. Tuân thủ mọi quy định về an toàn giao thông đường thủy.
c. Ngồi dồn về một bên của tàu, thuyền.
Câu 4: Nước có thể hòa tan những chất nào sau đây:
a. Đất, cát.
b. Kim loại, thủy tinh.
c. Đường, muối.
Câu 5: Quả bóng bay bị thủng một chỗ. Hãy chọn một phương án thích hợp nhất
để kiểm tra xem quả bong bóng bị thủng chỗ nào ?
a. Nhúng bóng ngập nước xem nước chảy vào bóng ở đâu.
b. Thổi bóng rồi xoay quả bóng cho các phần của nó lần lượt chạm vào nước trong một
cái chậu. Khi tới chỗ thủng ta sẽ thấy chậu nước sủi bọt .
c. Quạt lần lượt theo quả bóng, đến vị trí nào bóng căng lên thì đó là vị trí chỗ thủng.
Câu 6: Để phòng bệnh béo phì, cần phải làm gì?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................
Câu 7: Viết tên ba loại thức ăn em thường ăn hàng ngày có chứa nhiều vi-ta-min,
chất khoáng và chất xơ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................

