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NỘI DUNG ÔN TẬP TỪ NGÀY 6/9/2021 - 17/9/2021 

MÔN  KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 

I. Giới thiệu sách khoa học tự nhiên 6 

Sách KHTN 6 có 5 phần  và bao gồm 11 chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  

Nội dung sách khoa học tự nhiên 6 được tích hợp ba lĩnh vực kiến thức về sinh 

học, vật lý, hóa học vô cùng thú vị và sẽ đem đến cho các em nhiều hiểu biết về 

khoa học tự nhiên hữu ích trong cuộc sống. 

II. Phương pháp học tập bộ môn 

- Đối với môn học này các em được tham gia các hoạt động học tập, tìm hiểu, 

khám phá,vận dụng kiến thức, kĩ năng thông qua các hình thức học cá nhân, 

học nhóm, học ở lớp, học theo dự án học tập, tự học,... 

- Các em sử dụng các nguồn tư liệu sách giáo khoa, các học liệu điện tử... 
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- Các em chuẩn bị 2 quyển vở ( 1 quyển vở ghi chép, 1 quyển vở làm bài tập). 

III. Kiểm tra, đánh giá  

 

IV. Ôn tập kiến thức môn khoa học lớp 5 

Trắc nghiệm:  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Để sản xuất ra muối biển từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp 

nào? 

A. Lọc     B. Lắng     C. Chưng cất       D. Phơi nắng 

Câu 2:  Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là gì? 

A. Mặt trời    B. Mặt trăng     C. Gió      D. Cây xanh 

Câu 3. Hợp tử phát triển thành gì? 

A. Hạt     B. Quả      C. Phôi           D. Cây 

Câu 4:  Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? 

A. Sự thụ phấn  B. Sự thụ tinh  C. Sự sinh sản 

Câu 5: Khi nào hổ con có thể sống độc lập? 

A. Từ một tháng đến một năm rưỡi. 

B. Từ hai tháng đến một năm rưỡi. 

C. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi. 

D. Từ hai năm đến hai năm rưỡi tuổi. 

Câu 6:  Loài hươu có tập tính sống như thế nào? 

A. Theo bầy đàn  B. Từng đôi    C. Đơn độc                   D. Riêng rẽ 

Câu 7: Tài nguyên thiên nhiên là gì? 

HÌNH THỨC 

- Đánh giá bằng nhận xét 

- Đánh giá bằng điểm số. 

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

- Giữa và cuối học kì 

- 60 phút - 75 phút/ bài kiểm tra 

ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

- 4 lần / học kì 

- Đánh giá bằng nhận xét. 

- Bằng nhận xét kết hợp điểm số.  

 

                   MỨC 

- 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt 

- Đánh giá cả năm: Theo sự tiến bộ của 

học sinh 
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A. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và 

cộng đồng. 

B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên con người khai thác và sử 

dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. 

C. Cả hai ý trên. 

Câu 8: Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống 

con người? 

A. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở. 

B. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống, sản 

xuất. 

C. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong 

các hoạt động khác của con người. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 9: Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì? 

A. Thức ăn, nước uống. 

B. Nước dùng trong sinh hoạt, công nghiệp. 

C. Chất đốt ( rắn, lỏng, khí) 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 10: Môi trường tự nhiên nhận từ các hoạt động của con người những gì? 

A. Nước tiểu, phân, rác thải. 

B. Khí thải, khói. 

C. Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 11: Chất rắn có đặc diểm gì? 

A. Không có hình dạng nhất định.                  B. Có hình dạng nhất định. 

C. Có hình dạng của vật chứa nó.                 D. Không thể nhìn thấy. 

Câu 12: Trong các vật sau đây, vật nào hoạt động nhờ năng lượng gió? 

A. Quạt điện.                                B. Nhà máy thủy điện. 

C. Pin mặt trời.                             D. Thuyền buồm. 

Câu 13: Câu nào sau đây nói đúng về vai trò của tài nguyên thực vật và động vật: 

A. Cung cấp cho hoạt động sống của con người, thực vật, động vật. 

B. Là môi trường sống của thực vật động vật 

C. Cung cấp thức ăn cho con người, tạo ra chuỗi thức ăn trong tự nhiên, duy trì sự 

sống trên Trái đất. 

D. Tạo môi trường cân bằng trên trái đất. 

Câu 14: Hoa thụ phấn nhờ côn trùng có đặc điểm gì? 

A. Màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt, 
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B. Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, 

C. Đài hoa thường nhỏ hoặc không có. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 15: Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa? 

A. Trâu.               B. Hươu cao cổ.                C. Lợn (heo).                  D. Voi. 

Câu 16: Loài thú nuôi con khi mới sinh bằng cách nào? 

A. Cho con bú.                              C. Kiếm mồi mớm cho con. 

B. Con tự đi kiếm ăn.                     D. Không nuôi con. 

Câu 17: Tài nguyên thiên nhiên là gì? 

A. Là những của cải do con người làm ra để sử ụng cho lợi ích của bản thân và cộng 

đồng. 

B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên. 

D. Con người khai thác, sử dụng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. 

C. Cả ba ý trên đều đúng 

Câu 18: Trong các việc làm sau đây việc làm nào gây ô nhiễm môi trường và 

làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? 

A. Vứt rác và sả nước thải công nghiệp bừa bãi, chặt phá rừng, săn bắn các động 

thực vật quý hiếm… 

B. Vứt rác đúng nơi quy định, trồng cây gây rừng, dùng thuốc nổ để đánh bắt động 

vật quý hiếm. 

C. Xả rác bừa bãi, không đốt rừng. 

D. Không đốt rừng, dùng thuốc nổ để đánh bắt động vật quý hiếm. 

Câu 19: Chất lỏng có đặc điểm gì? 

A. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó. 

B. Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được. 

C. Không có hình dạng nhất định. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 20: Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi 

A. Thích ăn quà vặt, ăn cơm cảm thấy không ngon miệng. 

B. Thời tiết thay đổi, cảm thấy mệt mỏi trong cơ thể. 

C. Thấy người không được khỏe là dùng thuốc và không cần theo sự chỉ định của 

thầy thuốc. 

D. Cần thiết, đúng thuốc, đúng cách, đúng liều lượng và dùng thuốc theo chỉ định 

của bác sĩ. 

 

Chúc các em học tập tốt. 
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Đáp án 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D A C A B A B D D D B D C A C A B A A D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


