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            Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

Phần I: Trách nghiệm 

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Số liền trước của 160 là: 

A. 161        B. 150         C. 159          D. 170 

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là: 

A.24m        B.36 m         C. 10 m          D. 12 cm 

c) 9m 8cm = .... cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 98         B. 908         C. 980           D. 9080 

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được: 

A. 15 lít       B. 49 lít         C. 56 lít          D. 65 lít 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

* Giá trị của biểu thức 

2 + 8 x 5 = 50 □ 

32 : 4 + 4 = 12 □ 

II Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm 

7 x 6 = .......              8 x 7 = ........ 

63 : 9 =.......              64 : 8 =....... 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 

487 + 302         660 – 251         124 x 3            845 : 7 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Bài 3: Tìm X: 

a) X : 6 = 144               b) 5 x X = 375 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Bài 4:Bài toán 

     Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán ¼ số ki-lô-gam đường đó. Hỏi cửa 

hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam đường? 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

Tóm tắt 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

Giải: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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TOÁN 

( Tiết 2) 

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

Bài 1: Kết quả của phép tính 540 – 40 là: 
A. 400 

B. 500 

C. 600 

Bài 2: Kết quả của phép tính 50g x 2 là: 
A. 100 

B. 200 

C. 100g 

Bài 3: Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là: 
A. 9 lần 

B. 9 

C. 8 lần 

Bài 4: Tìm x, biết: 56 : x = 8 

A. x = 5 

B. x = 6 

C. x = 7 

Bài 5: 30 + 60: 6 = ... Kết quả của phép tính là: 
A. 15 

B. 40 

C. 65 

Bài 6: Hình bên có số góc vuông là: 
A. 2 

B. 3 

C. 4 

B. Tự luận:  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 203 x 4 

b) 684: 6 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2: Bài toán 

     Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi 

sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Bài toán 

       Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 

học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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TẬP ĐỌC 

Cây gạo 
      Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng 

sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng 

tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh 

lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. 

Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy. 

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ 

mọng và đầy tiếng chim hót. 

       Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát 

hiền lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho 

những đứa con về thăm quê mẹ. 

(Theo Vũ Tú Nam ) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Bài văn tả cây gạo vào mùa nào trong năm? 
A. Mùa xuân. 

B. Mùa hạ. 

C. Mùa thu 

D. Mùa đông. 

Câu 2: Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì? 
A. Ngọn lửa hồng. 

B. Ngọn nến trong xanh. 

C. Tháp đèn. 

D. Cái ô đỏ 

Câu 3: các loài chim làm gì trên cậy gạo? 
A. Làm tổ. 

B. Bắt sâu. 

C. Ăn quả. 

D. Trò chuyện ríu rít. 

Câu 4: Những chùm hoa gạo có màu sắc như thế nào? 

A. Đỏ chon chót 

B. Đỏ tươi. 

C. Đỏ mọng. 

D. Đỏ rực rỡ. 

Câu 5: Hết mùa hoa, cây gạo như thế nào? 

A. Trở lại tuổi xuân. 

B. Trở nên trơ trọi. 

C. Trở nên xanh tươi. 

D. Trở nên hiền lành. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 
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Câu 6: Em thích hình ảnh nào trong bài văn nhất? Vì sao ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Câu 7: Câu “Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ” được viết theo 

mẫu câu nào? 
A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 8: Bộ phận in đậm trong câu: “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là 

chim” trả lời cho câu hỏi nào? 
A. Là gì? 

B. Làm gì? 

C. Thế nào? 

D. Khi nào? 

Câu 9: Em hãy đặt 1 câu theo mẫu “Ai là gì?” để nói về cây gạo 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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TẬP ĐỌC 

ĐƯỜNG VÀO BẢN 

        Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản hẻo lánh gần biên giới phía Bắc. Con 

đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp. 

        Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối 

to. Nước suối bốn mùa trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những 

mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải 

thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. 

       Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp 

những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa 

dòng…. Bên trên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao 

mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như 

ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây 

trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời… Những con lợn ục ịch đi lại 

ở ven đường, thấy người, giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái 

bụng quét đất. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo 

nhác… 

       Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác xa và cũng đã 

từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân 

đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy thì chắc chắn sẽ hẹn ngày 

quay lại. 

(Theo Vi Hồng - Hồ Thủy Giang) 

1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào? 

A. núi 

B. biển 

C. đồng bằng 

2. Đoạn văn trên tả cảnh gì? 

A. suối 

B. con đường 

C. suối và con đường 

3. Vật gì năm ngang đường vào bản? 

A. ngọn núi 

B. rừng vầu 

C. con suối 

4. Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn thấy gì? 

A. cá, lợn và gà 

B. cá, núi, rừng vầu, cây trám trắng, trám đen, lợn và gà 

C. những cây cổ thụ 
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5. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh? 

A. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như 

ống đũa. 

B. Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. 

C. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo nhác… 

6. Điền dấu phẩy vào câu “Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước 

bốn mùa trong veo bọt tung trắng xóa.” 

A. Đường vào bản tôi, phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo bọt 

tung trắng xóa 

B. Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối, nước bốn mùa trong veo bọt 

tung trắng xóa 

C. Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo, bọt 

tung trắng xóa 

7. Em hiểu gì về câu “Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn 

đất trên con đường thân thuộc ấy thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.” 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Đặt một câu có hình ảnh so sánh: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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ĐẠO ĐỨC 

Câu 1: Năm điều Bác Hồ dạy Thiếu niên ,nhi đồng. Điều thứ hai là: 

a. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

b. Học tập tốt, lao động tốt 

Câu 2: Bác Hồ quê ở đâu? 

a. Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An. 

b. Cao Bằng,Tỉnh Lạng Sơn. 

Câu 3: Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác? 

a. Nguyễn Sinh Cung. 

b. Nguyễn Tất Thành. 

c. Nguyễn Ái Quốc. 

d. Cả 3 tên gọi trên đều đúng 

Câu 4: Đánh dấu X vào ô trước hành vi đúng khi biết giữ lời hứa: 

a) Em xin phép mẹ sang nhà bạn chơi đến 9 giờ sẽ về. Đến giờ hẹn, em vội tạm 

biệt bạn ra về, mặc dù đang chơi vui. 

b) Quý hứa với em bé sau khi học xong bài sẽ chơi đồ hàng. Nhưng khi học xong 

trên TIVI có phim hoạt hình, thế là Quý xem phim, bỏ mặc em chơi một mình. 

Câu 5: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Chỉ nên hứa những điều mình có thể thực hiện được. 

b. Có thể hứa mọi điều, còn thực hiện được hay không không quan trọng. 

Câu 6: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Trẻ em có quyền được Ông bà, cha mẹ chăm sóc. 

b. Trẻ em không cần quan tâm đến mọi người trong gia đình. 

Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Niềm vui và nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẽ cùng ai. 

b. Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. 

Câu 8: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Thờ ơ cười khi bạn đang có chuyện buồn. 

b. Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình. 

c. Chúc mừng bạn khi bạn đạt điểm 10 trong học tập. 

Câu 9: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng là biểu hiện tình làng, nghĩa xóm. 

b. Trẻ em không cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. 

Câu 10: Hành vi nào dưới đây nên làm hay không nên làm? 

a. Đánh nhau với trẻ em hàng xóm. 

b. Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm. 

c. Hái trộm quả trong vườn nhà hàng xóm. 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 


