
S��T ��A L�M KHÓ M��H R��
NH�NG�CÂU�H�I����C
TI�N�S��WHY�CHO�RẰNG

V� sao khi l�nh, chúng ta l�i run r�y?

B�t �èn khi ng� kh�ng có l�i cho s�c kho� sao?

V� sao khi x� c�u h� ��n g�n, ti�ng còi báo r�t to, khi x� �i 

qua, ti�ng còi báo nh� l�i?

M�ng nh�n có bao gi� h�t kh�ng?

V� sao có ng��i u�ng s�a l�i b� �au b�ng?

V� sao chim ��u tr�n d�y �i�n kh�ng b� �i�n gi�t?

V� sao xà b�ng l�i n�i b�t?

Nh�ng n�i càng cao th� càng g�n m�t tr�i, t�i sao l�i càng 

l�nh h�n?

V� sao mu�i và ���ng �� l�u mà kh�ng b� h�ng?

C�y c�ng có ch�t kháng sinh sao? 

V� sao hoa qu� �� l�u s� chín h�n?

Cá n��c ng�t và cá n��c m�n có g� khác nhau?

V� sao c�c t�y kh�ng th� t�y ���c ch� vi�t b�ng bút bi?

V� sao ng�c r�t qu�?

V� sao con ng��i c�n khí �-xi?
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G���TH��U��H����T

C��b�
��u���

M�n g�i các b�n nh� tr�n Trái ��t�

Chào các b�n� T� là ��u ��. T� và �m trai ��u Xanh c�a t� ��n t� hành tinh TOP. 

Ch� �m t� ��n Trái ��t và qu�n ���c nh�ng ng��i b�n r�t t�t là ��u ��n, ��u ��i 

C��ng và ��u Ti�u M�. Chúng t� thích nh�t là ��n nhà Ti�n s� Why �n �i�m t�m và 

t�m hi�u nh�ng �i�u m�i l�, h�p d�n� ��i chút n�a Ti�n s� Why mang �� �n ��n, t� 

s� ��a ra 100 c�u mà các b�n h�c sinh tr�n Trái ��t hay h�i nh�t �� ki�m tra Ti�n 

s� x�m sao� �� x�m Ti�n s� Why thi�n tài có b� chúng t� làm khó kh�ng nhé�

Sinh nh�t: ngày 4 tháng 1.

Cung hoàng ��o: cung Ma K�t.

Nhóm máu: A.

Tính cách: hi�u k�, h�i nhút nhát, 

thích t� làm m�i vi�c nh�ng nhi�u 

lúc l�i kh�ng bi�t ph�i làm nh� th� 

nào, thích nh�t là ���c �i thám 

hi�m kh�p m�i n�i.

Sinh nh�t: ngày 23 tháng 7.

Cung hoàng ��o: cung S� T�.

Nhóm máu: O.

Tính cách: th�ng minh, d�ng c�m, 

thích qu�n nhi�u chuy�n tr�n tr�i 

d��i b�, có ��i lúc kh�ng d�u dàng 

l�m, y�u thích ��ng v�t nh�.
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T��n�s��Wh�

��u�T��u�M�

Sinh nh�t: ????

Cung hoàng ��o: ch�c là cung B�o B�nh.

Nhóm máu: có v� gi�ng nhóm máu B.

Tính cách: có ��i chút “ng�ng�, l�i có chút 

tu� h�ng, thích �i�u tra, t�m hi�u g�c r� 

c�a m�i v�n ��, v� c�ng uy�n bác.

Sinh nh�t: ngày 11 tháng 11.

Cung hoàng ��o: cung Thi�n Y�t (hay còn g�i 

là cung B� C�p�.

Nhóm máu: O.

Tính cách: gan to b�ng tr�i, r�t có ch� ki�n, 

ghét nh�t b� ng��i khác qu�n l�.

Sinh nh�t: ngày 3 tháng 3.

Cung hoàng ��o: cung Song Ng�.

Nhóm máu: AB.

Tính cách: d�u dàng, �áng y�u, 

hay c��i, hay khóc, tuy nhi�n h�i 

nhát gan, l�i có chút nh�y c�m.

Sinh nh�t: ngày 1 tháng 12.

Cung hoàng ��o: cung Nh�n M�.

Nhóm máu: B.

Tính cách: vui v�, hoà ��ng, c�ng b�ng, 

chính tr�c, y�u thích v�n ��ng nh�ng l�i 

hay nói sai.
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C�� �h�� �� g� kh�ng h��� th� �� 

h�� b�� nh��

���n s� �h� ��� �h�ng �h�� �� 

nh��� ���� m��n h�� b�� l�m�
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V��SAO�C�A�H�NG�B�N�HOA�QU��

th��ng�TR�O�T���N�LON���NG�N��C�

TR��C�QU���

Mu�i và ru�i ��u thích ánh sáng y�u, kh�ng thích ánh sáng 

m�nh. Khi ánh sáng m�t tr�i ho�c ánh �èn chi�u qua túi nilon 

��ng n��c, s� ph�n chi�u ra m�t lo�i ánh sáng m�nh khi�n mu�i 

và ru�i c�m th�y kh�ng tho�i mái. Chúng kh�ng dám l�i g�n qu�y 

hoa qu� n�a.

Ch�m�s�c
s�c�kho��

Khoa�h�c
Tr�i���t

��ng�v�t,
th�c�v�t

Cu�c�s�ng
VẬT�L�,
HOÁ�H�C



A
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T�� l��

Câu

NG����X�A����C�NGH��KH��N�O�

Ng��i Trung Qu�c c� ��i, t�ng l�p b�nh d�n làm vi�c ch� ���c 

ngh� vào các ngày l� l�n trong n�m nh� T�t Âm l�ch và t�t �oan Ng�. 

Tuy nhi�n, c�ng ch�c nhà n��c v�n có ngày ngh� ��nh k� �ó nhé�

T� th�i nhà Hán ��n th�i nhà Tu�, c�ng ch�c nhà n��c c�  

làm vi�c n�m ngày th� ���c ngh� m�t ngày. T� th�i nhà ���ng ��n 

th�i nhà Nguy�n th� h� ph�i làm m��i ngày m�i ���c ngh� m�t ngày. 

Ngày này ���c g�i là ngày “ngh� ng�i, t�m r�a�. T� th�i nhà Minh 

��n th�i nhà Thanh, c�ng ch�c nhà n��c trong m�t n�m s� ���c 

ngh� m�t tháng.

Ng��i ph��ng T�y c� ��i tính m�t tu�n b�y ngày s� ���c 

ngh� làm vào ngày ch� nh�t.

Ch�m�s�c
s�c�kho��
Khoa�h�c
Tr�i���t
��ng�v�t,
th�c�v�t
Cu�c�s�ng

2
VẬT�L�,
HOÁ�H�C
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Ch�m�s�c
s�c�kho��

Khoa�h�c
Tr�i���t

��ng�v�t,
th�c�v�t

Cu�c�s�ng
VẬT�L�,
HOÁ�H�C

L�M�TH��N�O�

����PH�T�TR��N�CH��U�CAO�

 Có r�t nhi�u th�c ph�m ch�a các ch�t dinh d��ng giúp c� 

th� chúng ta phát tri�n chi�u cao nh�: rau xanh, hoa qu�, các lo�i 

th�t, tr�ng gà và các ch� ph�m t� ��u. V� v�y, n�u mu�n cao l�n, 

chúng ta c�n �n u�ng �� ch�t và ch�m ch� v�n ��ng.

Ngoài ra, ng� �� gi�c c�ng r�t quan tr�ng nhé� Các nhà khoa 

h�c phát hi�n ra r�ng khi ng�, c� th� sinh ra r�t nhi�u n�t ti�t t� sinh 

tr��ng, thúc ��y quá tr�nh d�y th� c�a chúng ta.

Ch� c�n �n u�ng �i�u ��, �� ch�t, ch�m v�n ��ng, ng� �� 

gi�c, bác tin r�ng cháu c�ng có th� l�n l�n cao to, v�m v� �ó.


