
 

 

Trường Tiểu học Khánh Yên Trung            Thứ      , ngày    tháng 12 năm 2017 

Họ và tên :.......................................................................                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Lớp : 2  ........                                                                                                                 (Năm học: 2017 – 2018)                                                                                                                                               

                                                                                          Môn: Tự nhiên xã hội 

                                                                                                                                                                                                   

          Điểm                                                       

 

 

                                            Lời nhận xét của thầy cô 

……………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………….. 

 

 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Cơ thể chúng ta vận động được là nhờ bộ xương và hệ cơ ? 

           a. Đúng      b. Sai 

Câu 2:  Để cột sống không bị cong vẹo, em phải tập mang vác vật nặng đúng hay sai ? 

          a. Đúng       b. Sai 

Câu 3: Cơ quan tiêu hóa gồm có : miệng thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu 

hóa đúng hay sai ? 

          a.  Đúng      b. Sai 

Câu 4:  Để cơ thể khỏe mạnh chúng ta ăn nhiều thịt và không nên ăn rau đúng hay sai ? 

          a. Đúng       b. Sai 

Câu 5:  Ăn sạch ,uống sạch dể đề phòng bệnh giun đúng hay sai ? 

         a. Đúng       b. Sai 

Viết tiếp vào chỗ ….. 

Câu 6:  Gia đình em có……… người, đó là:   ………………………………………..... 



 

 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 7:  Em hãy giới thiệu về trường học của em ? 

……………………………………………………………………………………… 

                                          ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

Câu 1: Cơ thể chúng ta vận động được là nhờ bộ xương và hệ cơ  

           a. Đúng      

Câu 2:  Để cột sống không bị cong vẹo, em phải tập mang vác vật nặng đúng hay sai ? 

      b. Sai 

Câu 3: Cơ quan tiêu hóa gồm có : miệng thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu 

hóa đúng hay sai ? 

          a.  Đúng      

Câu 4:  Để cơ thể khỏe mạnh chúng ta ăn nhiều thịt và không nên ăn rau đúng hay sai ? 

          b. Sai 

Câu 5:  Ăn sạch ,uống sạch dể đề phòng bệnh giun đúng hay sai ? 

         a. Đúng  

Câu 6:  Kể đúng gia đình mình có mấy thành viên là những ai… 

Câu 7:  Em hãy giới thiệu về trường học của em  

Giới thiệu tên trường, địa chỉ của trường và giới thiệu ở trường có những ai ngoài thầy cô còn có 

ai. Chúng em cần làm gì để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn họ 

 


