
ÔN TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 6 

Câu 1: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính 

mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội 

được gọi là 

A. tình huống sư phạm. B. tình huống nguy hiểm. 

C. tình huống vận động. D. tình huống phát triển. 

Câu 2: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát 

từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ 

A. con người. B. tự nhiên. C. tin tặc. D. lâm tặc. 

Câu 3: Việc trang bị các kiến thức để ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong cuộc 

sống giúp mỗi cá nhân tránh được hậu quả to lớn do 

A. tình huống nguy hiểm gây ra B. sự nghèo khổ mang lại. 

C. vận đen mang tới cho mình. D. không tin vào may rủi 

Câu 4: Chủ động tìm hiểu, học tập các kỹ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm 

sẽ giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin để thoát khỏi 

A. nguy hiểm B. người tốt. C. bản thân. D. bố mẹ. 

Câu 5: Chủ động tìm hiểu, học tập các kỹ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm 

sẽ giúp chúng ta có thái độ như thế nào khi ứng phó với tình huống nguy hiểm trong cuộc 

sống 

A. Lo sợ và hoảng loạn B. Lo sợ và rụt rè.  

C. Bình tĩnh và tự tin. D. Âm thầm chịu đựng. 

Câu 6: Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ 

con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ 

A. con người. B. ô nhiễm. C. tự nhiên. D. xã hội. 

Câu 7: Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ 

những hiện tượng 

A. tự nhiên. B. nhân tạo. C. đột biến. D. chủ đích. 

Câu 8: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên? 

A.  Sóng thần B.  xúc tiến du lịch. C.  Cứu hộ ngư dân D.  Khắc phục sạt lở. 

Câu 9: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên? 



A.  Cảnh báo sóng thần B.  Lũ ống, sạt lở đất. 

C.  Cảnh báo sạt lở. D.  Thủy điện xả nước 

Câu 10: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên? 

A.  Hướng dẫn kỹ năng phòng chống sét. B.  Dùng ô đi dưới trời mưa, giông sét. 

C.  Sử dụng ô che nắng khi tới trường. D.  Tụ tập đe dọa bạn cùng trường. 

Câu 11: Việc làm nào dưới đây có thể là nguồn gốc gây ra những tình huống nguy hiểm 

từ thiên nhiên ? 

A.  Phòng ngừa sạt lở đất. B.  Khắc phục sạt lở đất. 

C.  Thông báo sạt lở đất. D.  Đứng xem sạt lở đất. 

Câu 12: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức 

A.  của cải vật chất. B.  các truyền thống tốt đẹp. 

C.  các tư tưởng bảo thử D.  lối sống thực dụng. 

Câu 13: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức 

A.  thời gian, tiền bạc. B.  các truyền thống tốt đẹp. 

C.  các tư tưởng bảo thử D.  lối sống thực dụng. 

Câu 14: Câu nói nào dưới đây nói về sự keo kiệt, bủn xỉn? 

A.  Năng nhặt chặt bị B.  Vung tay quá trớn 

C.  Vắt cổ chày ra nước. D.  Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 

Câu 15: Câu nói  “Cơm thừa gạo thiếu” nói đến việc thực hiện chưa tốt phẩm chất đạo 

đức nào dưới đây? 

A.  Lãng phí, thừa thãi. B.  Cần cù, siêng năng. 

C.  Trung thực, thẳng thắn. D.  Tiết kiệm. 

Câu 16: Đối lập với tiết kiệm là 

A.  xa hoa, lãng phí. B.  cần cù, chăm chỉ. 

C.  cẩu thả, hời hợt. D.  trung thực, thẳng thắn. 

Câu 17: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ con người? 

A.  Bắt nạt bạn cùng lớp. B.  Giúp đỡ người khác. 



C.  Nô đùa trên đập tràn. D.  Đứng xem sạt lở đất. 

Câu 18: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ con người? 

A.  Tụ tập, đe dọa bạn cùng trường. B.  Nhắc nhở mọi người phòng dịch. 

C.  Xử phạt người vi phạm phòng dịch. D.  Nô đùa chạy nhảy tại công viên. 

Câu 19: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ con người? 

A.  Tuyên truyền luật an ninh mạng. B.  Phát loa cảnh bảo sạt lở đất. 

C.  Tuyên truyền chống bắt cóc trẻ em. D.  Nô đùa chạy nhảy khi đi cầu thang 

Câu 20: Tình huống nào là tình huống nguy hiểm từ con người gây ra? 

A.  Thủy triều lên xuống. B.  Bão đổ bộ vào đất liền 

C.  Thả diều dưới dây điện D. Cảnh báo sạt lở đất 

Câu 21: Khi gặp hiện tượng lũ ống, lũ quét công dân cần làm gì để tránh nguy hiểm cho 

bản thân? 

A. Tiến lại gần xem cụ thể . B. Tìm nơi an toàn để trú ẩn. 

C. Đóng cửa ở yên trong nhà. D. Tranh thủ vớt củi trên dòng lũ. 

Câu 22: Biện pháp nào dưới đây giúp cá nhân phòng tránh đuối nước khi đi bơi? 

A. Mặc áo phao đầy đủ. B. Đi bơi một mình. 

C. Bơi trên dòng nước lũ. D. Tập bơi ở những chỗ nước sâu 

Câu 23: Khi gặp hiện tượng giông lốc, sét, việc làm nào dưới đây có thể gây nguy hiểm 

cho bản thân? 

A. Lấy được thoại ra chụp hình tia sét. B. Trú ẩn vào các nhà cao tầng. 

C. Rút các thiết bị điện khỏi nguồn. D. Ở lại trường đợi tạnh mưa mới về 

Câu 24: Khi gặp hiện tượng lũ ống, lũ quét việc làm nào dưới đây có thể gây nguy hiểm 

cho bản thân? 

A. Vớt củi trên dòng nước lũ. B. Thông báo để mọi người biết. 

C. Di chuyển ra xa khu vực lũ. D. Giúp đỡ mọi người di tán 

Câu 25: Hành động nào sau đây không thể hiện sự tiết kiệm: 

A.  Tiết kiệm tiền để mua sách. B.  Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp. 

C.  Tận dụng nước đã sử dụng để tưới cây. D. Dùng thời gian rảnh để đọc sách 



Câu 26: Việc làm nào dưới đây không phản ánh ý nghĩa của việc tiết kiệm ? 

A. Tiết kiệm làm cho con người chỉ biết thu vén cho bản thân 

B. Người tiết kiệm là người biết chia sẻ, vì lợi ích chung. 

C. Tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. 

D. Tiết kiệm là một nét đẹp trong hành vi của con người. 

Câu 27: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về tiết kiệm? 

A. Tiết kiệm không mang lại giá trị cho cuộc sống. 

B. Sống tiết kiệm là lối sống tốt đẹp của con người. 

C. Chỉ những người nghèo mới phải sống tiết kiệm. 

D. Người tiết kiệm là người sống keo kiệt. 

Câu 28: Nhận định nào dưới đây là sai khi nói về tiết kiệm? 

A. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng sức lao động. 

B. Người tiết kiệm sẽ tích lũy được nhiều tài sản. 

C. Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý. 

D. Chỉ những người nghèo mới phải tiết kiệm. 

Câu 29: Nhà em và nhà bác Hiệp chung nhau hành lang. Khi đang ngồi chơi trong nhà thì 

em phát hiện khói đen bay từ nhà bác Hiệp. Em vội chạy ra ngoài nhưng cầu thang đã bị 

khói vây kín, đen kịt. Để thoát ra khỏi đám cháy đó, em cần làm gì? 

A. Đứng trong đó chờ người đến cứu. 

B. Dùng khăn ướt bịt miệng và tìm cách đi ra ngoài 

C. Tìm cửa số có ô thoát hiểm để nhảy xuống. 

D. Đứng trong đó gọi điện thoại cho người thân 

Câu 30: Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen 

của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào? 

A.  Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà. 

B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi. 

C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác. 

D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết. 



Câu 31: Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ 

H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ 

làm như thế nào? 

A.  Từ chối không giúp. B. Vui vẻ, nhận lời. 

C. Phân vân, lưỡng lựa. D. Trả nhiều tiền thì giúp. 

Câu 32: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, 

thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ 

nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào? 

A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng. 

B.  Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin. 

C.  Từ chối ngay và chửi mắng người đó là đồ bắt cóc. 

D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai. 

Câu 33: Dù mẹ nhắc hai anh em không được ra suối vớt củi vì mấy hôm nay trời mưa to 

nhưng khi trời vừa nắng lên, hai anh em Quyên lại rủ nhau ra suối vớt củi. VIệc làm của 

hai em có thể dẫn tới tình huống nguy hiểm nào dưới đây? 

A. Không vớt được củi do trời mưa 

B. Bị sạt lở đất, hoặc lũ cuốn. 

C. Không vâng lời cha mẹ. 

D. Vớt được nhiều củi nhưng khó di chuyển 

Câu 34: Tan học, Mai đạp xe về nhà. Bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, mưa rơi 

nặng hạt. Mai thấy một vài người trú tạm vào gốc cây to bên đường, người thì mặc áo 

mưa rồi đi tiếp. Việc làm của những người này có thể dẫn đến nguy hiểm nào dưới đây? 

A. Bị sét đánh gây thương vong. B. Bị muộn giờ làm việc. 

C. Ướt hết tư trang cá nhân. D. Phương tiện đi lại bị hỏng. 

Câu 35: Hôm nay, Lan có nhiều bài tập về nhà cần làm xong nhưng tối có chương trình 

tivi Lan yêu thích. Lan định sáng mai sẽ dậy sớm làm bài. Nhưng do thức khuya, Lan ngủ 

dậy muộn, nên đi học không đúng giờ và không hoàn thành bài tập. Việc làm này thể hiện 

Lan chưa biết tiết kiệm 

A. thời gian. B. tiền bạc. C. công sức. D. sức khỏe 



Câu 36: Một nhóm bạn trong lớp 6A thường để nước tràn lênh láng khi rửa chân tay ở vòi 

nước phía sau khu nhà đang xây dựng trong sân trường. Các bạn ấy còn quên tắt điện, 

quạt trong lớp mỗi khi ra về. Việc làm này thể hiện các bạn chưa có ý thức thực hành lối 

sống 

A. chăm chỉ B. tiết kiệm. C. trung thực. D. siêng năng 

Câu 37: Khi đang chơi trước cửa nhà, Lan thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người 

quen, muốn gặp mẹ Lan để gửi đồ và trao đổi công việc. Lan mở cửa và lễ phép mời người 

phụ nữ lạ mặt vào nhà. Sau đó, Lan cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy 

Lan thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh, trong nhà có nhiều người, có cả công an. Lan lơ 

mơ hiểu ra là nhà mình vừa bị mất trộm. Trong trường hợp nà Lan đã gặp phải tình huống 

nguy hiểm nào 

A. Bị bắt cóc. B. Ép mua hàng. C. Trộm cắp tài sản. D. Bị xâm hại 

Câu 38: Nghỉ hè, Hoa được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi 

cùng mọi người, Hoa bất ngờ bị dòng cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi nên Hoa cố 

gắng thoát ra khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác đang 

bơi ở gần đó thấy Hoa gặp nguy hiểm đã gọi cứu hộ trên biển và Hoa được lực lượng cứu 

hộ đưa lên thuyền. Hãy nhận xét về cách ứng phó của Hoa. 

A. Hoa đã biết cách ứng phó khi bị đuối nước. 

B. Hoa chưa biết ứng phó khi bị đuối nước 

C. Hoa đã có kỹ năng ứng phó tình huống 

D. Hoa thành thạo kỹ năng ứng phó 

Câu 39: Linh và Tùng đang đi xe đạp trên đường về nhà thì bất ngờ gặp một trận mưa to 

có kèm theo sét. Hai bạn loay hoay tìm chỗ trú thì nhìn thấy trước mặt có một gốc cây to, 

tán lá rộng lớn. Tùng liền bảo với Linh: “Tớ có mang theo cái ô to đấy, hay là mình đến 

gốc cây kia rồi bật ô lên để trú mưa”. Linh thấy hợp lý, nên đã làm theo Tùng. Hãy nhận 

xét về việc làm của Linh và Tùng 

A. Tùng có kỹ năng ứng phó thiên tai. 

B. Linh có kỹ năng ứng phó mưa giông. 

C. Hai bạn chưa có kỹ năng ứng phó giông, sét. 

D. Hai bạn thành thạo kỹ năng ứng phó giông sét. 

Câu 40: Nhà em trồng luống rau ở ngoài vườn, hằng ngày em thường thấy bố em lấy nước 

sử dụng trong gia đình để tưới rau trong khi đó trong nhà không có đủ nước sạch để dùng, 



không lấy nước ngoài ao để tưới rau. Em sẽ khuyên bố như thế nào để sử dụng tiết kiệm 

nước ? 

A.  Dùng nước ngoài ao để tưới rau. B.  Không nói gì cả. 

C.  Em đồng tình với việc làm đó của bố. D.  Em lấy nước sạch ra tưới rau giúp bố. 

Câu 41: Những hành vi thể hiện nếp sống văn hóa, quy tắc, quy định nơi công cộng. 

A.  Giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật khi lên xuống tàu, 

xe, qua đường. 

B. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ sinh nơi công cộng.  

C. Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền các hành vi vi pham pháp 

luật, trật tự nơi công cộng. 

D. Tất cả những hành vi trên. 

Câu 42: Những hành vi ứng xử không đúng nơi công cộng? 

A. Cười nói đủ nghe nơi đông người 

B. Xếp hàng theo thứ tự nơi công cộng 

C. Giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên nơi công cộng,… 

D. Chen lấn, xô đẩy nhau nơi công cộng. 

Câu 43: Những hành vi ứng xử đúng nơi công cộng? 

A. Vứt rác bừa bãi nơi công cộng như công viên, bảo tàng, siêu thị,… 

B.Báo cơ quan quản lí, tổ chức có thẩm quyền khi thấy những người vi phạm quy định 

nơi công cộng,… 

B. Cười nói quá to nơi đông người 

C. Chen lấn xô đẩy nơi công cộng. 

Câu 44 : Nếu khoảng cách nói chuyện giữa hai người hơi xa nhau, em cần: 

A. Tiến lại gần bạn hơn để nói.                            B. hét lên để bạn nghe thấy 

 C.   nói thật to để bạn nghe thấy.                          D. Hạn chế trao đổi, trò chuyện. 

Câu 45: Ở một số nơi công cộng đặc thù (như rạp chiếu phim, rạp hát, trên xe buýt, viện 

bảo tàng, đền, chùa, nhà thờ,...), nên:  

A. Nói thì thầm đủ nghe.                           

B. B. Hạn chế trao đổi, trò chuyện. 

C. Trao đổi, trò chuyện với tất cả mọi người.                             

D. Cầm theo điện thoại 

Câu 46: Nhận được điện thoại khi ngồi với nhóm bạn, em sẽ: 

A. Nên đi ra chỗ khác để trò chuyện.        

B. Nói chuyện với âm lượng vừa phải. 

C. Từ chối cuộc gọi. 

D. Đi ra chỗ khác trò chuyện và nói với âm lượng vừa phải.        

Câu 47: Phẩm chất yêu cầu của người làm nghề truyền thống là: 

A. Thận trọng và tuân thủ quy định. 

B. Có trách nhiệm, sáng tạo và hợp tác với mọi người trong công việc. 

C. Trân trọng lao động và sẩn phẩm của lao động. 



D. Tất cả các yêu cầu trên. 

Câu 48: Trách nhiệm giữ gìn các nghề truyền thống là của ai? 

A. Mọi người đều có thể thực hiện một số việc làm góp phần giữ gìn, phát triển nghề 

truyền thống và văn hoá truyền thống của dân tộc. 

B.  Chỉ nghệ nhân làm nghề truyền thống có trách nhiệm giữ gìn. 

C. Học sinh và sinh viên. 

D. Người thợ làm gốm 

Câu 49: Ý nghĩa của các việc làm để giữ gìn nghề truyền thống: 

A. Định hướng nghề nghiệp cho HS, đồng thời góp phần phân luồng HS cũng như phát 

triển nghề truyền thống. 

B. Giúp hồi sinh cho các làng nghề truyền thống, tạo ra những thay đổi, thích ứng phù 

hợp nhằm đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. 

C. Đảm bảo thu nhập, tương lai cho người lao động và làng nghề. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 50 :  Nghề không phải nghề truyền thống là : 

A. Nghề làm tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ. 

B. Nghề nặn tò he ở Phú Xuyên, Hà Nội. 

C. Nghề lập trình thiết kế các trò chơi qua mạng Internet. 

D. Nghề làm nón làng Chuông ở Thanh Oai, Hà Nội. 

Câu 51 : Biến đổi khí hậu sẽ làm mọi khu vực trên Trái Đất nóng lên ? 

A. Đúng     B. Sai 

Câu 52: Dấu hiệu trời sắp mưa, bão: 

A. Bầu trời quang đãng, không khí ơi bức, ngột ngạt, lặng gió kéo dài vài ngày. 

B. Xuất hiện mây vẫn vũ như nếp nhăn, tích tụ phía cuối chân trời. Trên lớp mây này 

thường có quầng mây xuất hiện, mây cứ thấp dần, dày, đen dần, bay nhanh và ngày 

càng nhiều. 

C. Chớp xa xuất hiện liên tục, đều đặn, hướng chớp sáng nhất là hướng đang có bão 

hoạt động. Đối với vùng ven biển nước ta, trước khi bão tới thường xuất hiện chóp ở 

hướng Đông - Nam. 

D. Tất cả các dấu hiệu trên. 

Câu 53: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên? 

A. Đứng đúng hàng. 

B. Ra vào thang máy theo thứ tự. 

C. Chen hàng để được vào thang máy trước. 

D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau  

Câu 54: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia: 

A. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân. 

B. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác. 

C. Tìm kiếm trên internet, thấy hoạt động nào nhiều người là tham gia. 

D. Thích tổ chức nào thì tham gia tổ chức đó. 



Câu 55:  Minh đang ngồi ở trạm chờ xe buýt thì có một bà cụ xuất hiện. Vì đã hết chỗ 

ngồi nên bà chỉ có thể đứng chờ xe. Minh đeo tai nghe, cúi mặt xuống để giả vờ không 

nhìn thấy bà cụ? Em có đồng tình với hành động của Minh không? 

A. Không đồng tình vì hành động của Minh thể hiện sự thiếu tôn trọng, không biết 

giúp đỡ người lớn tuổi. 

B. Đồng tình vì số lượng ghế có hạn, ai đến trước thì người đó ngồi trước. 

C. Minh làm như vậy là đúng vì Minh đã ngồi trước đó.       

D. Minh làm như vậy là đúng, vì coi như không nhìn thấy bà cụ. 

Câu 56: Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công 

cộng? 

A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé. 

B. Không nhường chỗ cho người già ở nhà chờ xe bus. 

C. Vứt rác bừa bãi ở công viên. 

D. Tất cả các hành động trên. 

Câu 57: Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử văn minh nơi công cộng qua phương 

tiện nào? 

   A. Qua báo, đài.         

B. Qua internet. 

   C. Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...                  

D. Qua internet, báo, đài, hoặc các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...  

Câu 58: Tại sao cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh 

mình? 

A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta. 

B. Vì họ giúp đỡ khi ta cần. 

C. Vì họ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi 

ta gặp khó khăn. 

D. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta. 

Câu 59: Đâu là cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước ta? 

A. Cồng chiêng Tây Nguyên. 

B. Dân ca quan họ Bắc Ninh. 

C. Vườn quốc gia Cúc Phương. 

D. Cố đô Huế. 

Câu 60 : Trong số những hoạt động sau, hoạt động nào không giúp giảm thiểu biến đổi 

khí hậu? 

 A. Giảm ùn tắc giao thông. 

 B. Sử dụng điều hòa nhiệt độ 

 C. Tiết kiệm điện. 

 D. Đi xe đạp thay vì đi xe máy 

Câu 61: Trong các loại bóng đèn sau, bóng đèn nào tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất? 

 A. Bóng đèn sợi đốt 



 B. Bóng đèn huỳnh quang 

 C. Bóng đèn LED 

 D. Bóng đèn cao áp 

Câu 62: Hoạt động nào giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu? 

 A. Để đèn sáng khi ra khỏi nhà, khỏi lớp 

 B. Chặt phá rừng 

 C. Sử dụng nhiều túi nilon để đựng đồ 

 D. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 

Câu 63: Những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì 

trong nhiều năm gọi là gì? 

 A. Nóng lên toàn cầu 

 B. Biến đổi khí hậu 

 C. Hiệu ứng nhà kính 

 D. Thiên tai 

Câu 64: Làm thế nào để sử dụng an toàn các dụng cụ lao động khi làm nghề? 

A. Sử dụng dụng cụ phù hợp với vật liệu và thao tác. 

B. Có đồ bảo hộ lao động phù hợp. 

C. Tuyệt đối cẩn thận, không hướng phần sắc nhọn vào mình và người khác. 

D. Tất cả các phương án trên. 

 


