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Câu 1. Đánh dấu       vào        trước câu trả lời đúng nhất. 
Cần làm gì để đảm bảo an toàn khi dùng điện ? 

                  Đề phòng điện giật.  
                  Tránh làm hỏng vật dùng điên. 
                  Tránh làm cháy đường dây. 
                  Cả ba ý trên.
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ÇCâu 2. Viết chữ  N vào        trước việc nên làm. Viết chữ K 
vào        trước việc không nên làm.     

        Chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim     
loại nghi là có điện.  
        Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt. 
        Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật. 
        Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn. 
        Chơi ở những nơi gần đường điện cao thế. 
        Phơi quần áo trên dây điện. 
        Trú mưa dưới trạm điện.
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Câu 3. Viết chữ  Đ vào        trước ý kiến đúng. Viết chữ S 

vào        trước ý kiến sai.     
Tác dụng của cầu chì: 

                  Dẫn nguồn điện đến bóng đèn, quạt, tủ lạnh.  
                  Ngắt mạch điện khi dòng điện quá mạnh. 
                  Ngắt mạch điện do va chạm, chập làm cháy dây dẫn. 
                  Đo năng lượng điện đã dùng.

Câu 4. Viết chữ  Đ vào        trước ý kiến đúng. Viết chữ S 

vào        trước ý kiến sai.     
Để tiết kiệm điện cần: 

                  Chỉ dùng điện khi cần thiết.  
                  Dùng điện theo ý thích. 
                  Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, quạt, tivi. 
                  Hạn chế sử dụng điện trong đun nấu, sưởi, là ủi quần áo.

Câu 5. Đánh dấu       vào        trước câu trả lời đúng nhất. 
Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây ra cháy đường 

dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì? 
                  Một cái quạt.  
                  Một bóng đèn điên. 
                  Một cầu chì. 
                  Một chuông điện.



Câu 6. Đánh dấu       vào        dưới hình ảnh nên làm để 
sử dụng điện an toàn.
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Câu 7. Em sẽ làm gì để tiết kiệm, tránh lãng phí khi sử    
dụng điện nhà và ở trường?
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Chúc các em học tập tốt!


