UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TH. PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP SỐ 5
MÔN TNXH - LỚP 3.

Ngày: ……../03/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra bệnh thấp tim?
a. Do ăn uống không đủ chất
b. Do một loại vi khuẩn gây nên
c. Do bị viêm họng, viêm A-pi-đan kéo dài hoặc bị thấp khớp cấp
d. Tất cả các ý trên
Câu 2: Cơ quan thần kinh có chức năng:
a. Dẫn khí và trao đổi khí.
b. Vận chuyển máu đi khắp cơ thể.
c. Điều khiển mọi suy nghĩ và hoạt động của cơ thể .
Câu 3: Cơ quan bài tiết nước tiểu có mấy bộ phận?
a. 2 bộ phận

c. 4 bộ phận

b. 3 bộ phận

d. 5 bộ phận

Câu 4: Bệnh nào dưới đây không phải là bệnh ở cơ quan bài tiết nước tiểu?
a. Nhiễm trùng ống đái

c. Thấp tim

b. Viêm thận

d. Sỏi thận

Câu 5: Lông mũi và chất nhầy trong mũi có tác dụng gì?
a. Cản bụi làm không khí vào phổi sạch hơn.
b. Diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi.
c. Sưởi ấm không khí vào phổi.
d. Cản bụi, diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi.
Câu 6: Vì sao chúng ta không nên nhịn đi tiểu ? Viết ý kiến của em vào chỗ ...
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TH. PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP SỐ 6
MÔN TNXH - LỚP 3.

Ngày: ……../03/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp?
a. Giữ ấm cơ thể. Giữ vệ sinh mũi họng.
b. Ăn uống đủ chất. Tập thể dục thường xuyên.
c. Giữ nơi ở đủ ấm, thoáng khí tránh gió lùa.
d. Thực hiện tất cả ý trên.
Câu 2: Gia đinh 3 thế hệ là gia đình có:
a. Vợ và chồng cùng chung sống
b. Bố mẹ và các con cùng chung sống
c. Ông , Bà , Bố mẹ và các con cùng chung sống.
Câu 3: Cơ sở nào dưới đây là cơ sở thông tin liên lạc?
a. Đài phát thanh.
b. Nhà máy
c. Trường học.
Câu 4: Thân cây có chức năng gì?
a. Vận chuyển các chất trong cây
b. Nâng đỡ tán lá.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 5: Rễ cây có chức năng gì?
a. Hút nước
b. Hút các chất khoáng hòa tan
c. Bám chặt vào đất để giữ cho cây không bị đỗ
d. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm : Chất thải, ô nhiễm, mầm bệnh
a. Phân và nước tiểu là ....................... của quá trình tiêu hóa và bài tiết.
b. Phân và nước tiểu có mùi hôi thối, chứa nhiều ......................... và gây ..........................
môi trường xung quanh.

