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Trường Tiểu học “A” Mỹ Hội Đông 

Lớp :   5……… 

Học sinh: ……………………………………………… 

 

Điểm 

 

 

 

Thứ …….ngày….tháng…năm 2017 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN:  KHOA HỌC   –   LỚP 5 

Năm học : 2017 – 2018 

Thời gian làm bài: 35 phút 

Nhận xét:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                           

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

Đề : 

 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

    Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1 (1 điểm): Phụ nữ có thai cần nên tránh sử dụng chất nào dưới đây?  

  A. Chất đạm        B. Chất kích thích 

 C. Chất béo        D. Vi-ta-min và muối khoáng 

Câu 2 (1 điểm): Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là: 

            A. Thụ thai                                   B. Sự thụ tinh 

            C. Hợp tử                                     D. Bào thai 

Câu 3 (1 điểm): HIV không lây qua đường nào? 

           A. Tiếp xúc thông thường 

           B. Đường máu 

           C. Đường tình dục                           

           D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con 

Câu 4 (1 điểm):  Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết: 

            A. Do vi rút                                  B. Do một loại kí sinh trùng 

            C. Muỗi A- nô- phen.                   D. Muỗi vằn 

Câu 5 (1 điểm): Cao su tự nhiên có nguồn gốc từ:   

            A. Than đá - dầu mỏ                    B. Nhựa cây cao su 

            C. Nhà máy sản xuất cao su         D. Tất cả các ý trên 

Câu 6 (1 điểm): Trong tự nhiên, sắt có ở đâu? 

            A. Quặng sắt                                B. Thiên thạch rơi xuống Trái Đất 

            C. Lò luyện sắt                             D. Ý a và b đúng  

Câu 7 (1 điểm): Gạch, ngói được làm từ gì? 

            A. Cao su                                     B. Thủy tinh                                                          
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            C. Đá vôi                                     D. Đất sét     

 

 

 PHẦN II : TỰ LUẬN : (3 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Em có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 2 : (1 điểm) Em hãy nêu tính chất của đá  vôi? Đá vôi dùng để làm gì? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ MỚI  

TRƯỜNG TIỂU HỌC “ A” MỸ HỘI ĐÔNG 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN : KHOA HỌC – LỚP 5  

NĂM HỌC: 2017 – 2018  

 

HƯỚNG DẪN 

ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm ) 

Câu 1: B ( 1 điểm)    

Câu 2: B ( 1 điểm)    

Câu 3: A ( 1 điểm)    

Câu 4: A ( 1 điểm)    

Câu 5: B ( 1 điểm)    

Câu 6: D ( 1 điểm)    

Câu 7: D ( 1 điểm)    

PHẦN II : TỰ LUẬN  ( 2 điểm) 

Câu 1: ( 2 điểm) Em có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại? 

Trả lời: Một số điểm cần chú ý để tránh bị xâm hại: 

- Không đi chơi 1 mình nơi tối tăm, vắng vẻ. 

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ. 

- Không nhận tiền quà, sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không biết lí do. 

- Không đi nhờ xe người lạ 

- Không để người lạ vào nhà nhất là khi ở nhà một mình. 

Câu 2: ( 1 điểm) Em hãy nêu tính chất của đá  vôi ? Đá vôi dùng để làm gì ?  

Trả lời: Đá vôi không cứng lắm, dưới tác dụng của axít đá vôi sủi bọt. 

- Đá vôi được dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, 

làm phấn viết…. 

 

Ghi chú:   

          Điểm kiểm tra định kì được tính là một số nguyên theo nguyên tắc làm tròn 

0,5 thành 1. 

 


