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( Tiết 1) 

TOÁN 

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 

 

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau 

a) 150 + 120 – 34 

b) 42 x 2 : 3 

c) 40 + 32 + 45 

d) 150 : 3 : 2 

e) 21 x 3 x 5 
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Trong mỗi biểu thức trên chỉ có phép tính cộng – trừ hoặc phép tính nhân – chia 

nên ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải 

Bài 2: Nối biểu thức với giá trị đúng của nó 

a) 45 x 10 x 2 1. 47 

b) 82 : 2 x 5 2. 12 

c) 32 +5 x 3 3. 900 

d) 18 x 2 : 3 4. 23 

e) 11 + 36 : 3 4. 3 

f) 36 : 3 : 4 5. 205 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



a) 37 + (35 x 2) 

b) (32 + 36) x 3 

c) 42 : (15 + 6) 

d) 32 - 20 : (12 : 6 + 3) 

e) 15 + 17 x (21 : 7 +2)  
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Bài 4: Bài toán 

     Có 120 quả bóng xếp đều vào 5 hộp, mỗi hộp có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao 

nhiêu quả bóng.? 
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Câu 1: Câu nào dưới đây không có hình ảnh so sánh? 
a. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn 

bướm múa lượn giữa trời xanh. 

b. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm 

duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng 

tiên biển múa vui. 

c. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. 

d. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như 

những hạt lạc ai đem rắc lên trên. 

Câu 2: Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai làm gì? 

b. Ai thế nào? 

c. Ai là gì? 

d. Khi nào? 

Câu 3: Điền đúng dấu “chấm hay dấu phẩy” thích hợp vào ô trống đoạn văn 

sau: 
Loanh quanh trong rừng chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại một thành phố nấm 

lúp xúp dưới bóng cây thưa 

Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 
Đàn chim én đang sải cánh trên bầu trời xanh. 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 

Câu 5: Hãy đặt một câu theo mẫu câu: Ai là gì? 
............................................................................................................................... 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Máy tính gồm những bộ phận chính nào? 
A. Màn hình, thân máy 

B. Màn hình, thân máy, bàn phím 

C. Màn hình, thân máy, chuột 

D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột 

Câu 2: Các loại máy tính mà các em thường thấy là: 

A. Máy tính xách tay 

B. Máy tính để bàn 

C. Máy tính bảng 

D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn 

Câu 3: Các dạng thông tin thường gặp là: 
A. Thông tin dạng hình ảnh 

B. Thông tin dạng âm thanh 

C. Thông tin dạng văn bản 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím? 
A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 5: Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón 

tay khi gõ? 
A. Hàng phím trên 

B. Hàng phím số 

C. Hàng phím cơ sở 

D. Hàng phím dưới 

Câu 6: Phần mềm Blocks giúp em: 
A. Luyện dùng chuột và trí nhớ. 

B. Nghe nhạc. 

C. Xem phim. 

D. Trí nhớ. 

II. TỰ LUẬN 2  

Câu 1: (2điểm): 
Chọn từ (hình ảnh, âm thanh) thích hợp vào chỗ trống: 

Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng…………….và 

dạng…….......... 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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ĐẠO ĐỨC 

Câu 1: Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ Liệt sĩ, mấy hôm nay bà bị ốm nặng. Em sẽ 

làm gì? 

a. Cùng mẹ đếm chăm sóc bà. 

b. Mặc kệ bà, không liên quan gì đến mình. 

Câu 2: Đi học về gần đến nhà, gặp chú thương binh đang đi tìm nhà người quen. 

Em sẽ làm gì? 

a. Vẫn đi tiếp về nhà. 

b. Giúp chú tìm nhà người quen. 

Câu 3: Em tán thành với ý kiến nào sau đây, khi gặp đám tang? 

a. Chạy theo xem, chỉ trỏ. 

b. Cười đùa. 

c. Nhường đường. 

Câu 4: Tôn trọng đám tang là: 

a. Biểu hiện nếp sống văn minh. 

b. Chỉ cần tôn trọng đám tang những người mình quen biết. 

Câu 5: Ý kiến nào em tán thành trong việc tôn trọng tài sản của người khác? 

a. Tự ý sử dụng dù chưa được cho phép. 

b. Hỏi mượn khi cần. 

c. Sử dụng trước, hỏi mượn sau. 

Câu 6: Em tán thành với việc làm nào sau đây khi sang nhà bạn chơi thấy có nhiều 

đồ chơi 

đẹp? 

a. Mượn đồ chơi của bạn, chơi xong trả lại. 

b. Tự ý lấy đồ chơi của bạn mang về nhà chơi một mình. 

Câu 7: Nhằm bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước, theo em hành động nào sau đây là 

đúng? 

a. Đổ rác thải xuống sông, suối ao hồ. 

b. Xả nước tràn bể, không khóa lại sau khi dùng. 

c. Lấy đủ lượng nước cần dùng 

Câu 8: Những việc làm nào sau đây được xem là hành động tốt nhằm bảo vệ 

nguồn nước? 

a. Tắm giặt tại bể nước công cộng. 

b. Bỏ rác vào thùng chứa rác 

c. Phóng uế bừa bãi, đỗ nước bẩn tràn ra mặt đất. 

Câu 9: Em làm gì để chăm sóc con vật nuôi trong tình huống khi đang vui chơi 

cùng bạn, mẹ nhắc về cho lợn ăn? 

a. Em vẫn tiếp tục chơi. 

b. Nghe lời mẹ về cho Lợn ăn ngay. 

c. Chơi hết buổi rồi mới về cho Lợn ăn sau. 



Câu 10: Để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp em đã có những hành 

động sau: 

a. Tham gia chăm sóc cây xanh trong vườn trường. 

b. Bẻ trộm hoa trên các bồn hoa . 

c. Phá cây cảnh trong sân trường. 
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Phần 1: Trắc nghiệm  
Câu 1: (1 điểm) Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất 

Nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng vì trong mũi có: 

a. Lông mũi giúp cản bớt bụi làm không khí vào phổi sạch hơn. 

b. Cách mạch máu nhỏ li ti giúp sưởi ấm không khí vào phổi. 

c. Các chất nhầy giúp cản bớt bụi, vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi. 

d. Cả 3 ý trên. 

Câu 2: 

- Viết chữ Đ vào trước câu trả lời đúng. 

- Viết chữ S vào trước câu trả lời sai. 

Để phòng cháy khi đun nấu, chúng ta cần làm gì? 

a. Tắt bếp khi sử dụng xong. 

b. Không trông coi khi đun nấu. 

c. Để những thứ dễ cháy ở gần bếp. 

Câu 3:  Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất. 

Tại sao cần uống đủ nước? 

a. Để bù nước cho quá trình mất nước do việc thải nước tiểu ra hàng ngày. 

b. Để tránh bệnh sỏi thận. 

c. Cả 2 ý trên. 

Câu 4: Đánh dấu x vào trước câu trả lời phù hợp với ý kiến của em 

Em sẽ làm gì khi thấy các bạn khác chơi những trò chơi nguy hiểm? 

a. Không làm gì? 

b. Cùng tham gia chơi trò chơi đó. 

c. Báo cho thầy cô giáo và người lớn biết. 

d. Khuyên bạn không nên chơi trò chơi đó. 

Phần 2: Tự luận  
Câu 1: Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ…. cho phù hợp. 

Tủy sống, cột sống, hộp sọ, các dây thần kinh, dây thần kinh não, dây thần 

kinh tuỷ, não. 

a) Cơ quan thần kinh gồm có:……………………………. 

và………………………. 

b) Não được bảo vệ trong……………………………. Từ não có một số dây thần 

kinh đi thẳng tới các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó 

được gọi là các…………………… 

c) Tuỷ sống nằm trong………………………. Từ tuỷ sống có rất nhiều dây thần 

kinh đi tới tất cả các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó 

được gọi là các……………………. 

Câu 2:  

Để phòng tránh bệnh thấp tim, chúng ta cần làm gì? 

https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-3
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Câu 3:  

Kể tên 2 hoạt động nông nghiệp mà em biết. Nêu lợi ích của các hoạt động đó? 

................................................................................................................................. 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 


