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( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

.K hoanh vào đáp án em cho là đúng 

Bài 1 
a) Số 130km đọc là: 

A. Một trăm ba mươi B. Một trăm ba ki-lô-mét 

C. Một trăm ba D. Một trăm ba mươi ki-lô-mét 

b) 6 x 5 = ... 

A. 28 B. 30 C . 33 D. 34 

Bài2 
a) 1/5 của 20 kg là: 

A. 10 B. 100 kg C . 10 kg D. 4 kg 

b) 9 gấp lên 4 lần 

A. 32               B. 34               C.36              D. 38 

Bài 3  
a) 12dm x 4 =.... 

A. 48dm B. 24dm C. 24 D. 48 

b) 5km = …. m. 

A. 50 m B. 500 m C. 5000 m D. 5m 

Bài 4  Chu vi hình chữ nhật lần lượt có các cạnh là 3 cm, 2 cm là: 

A. 10            B. 11           C. 12 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

467 + 319           916 - 24          22 x 4             936 : 3 
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Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.  
a) 32 + 12 - 9 = ...................... 

b) 6 x 7 : 6 = ...................... 

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

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

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

 

Bài 3: Bài toán 
       Một đội đồng diễn thể dục có 120 học sinh, trong đó số học sinh nam là 1/3 

tổng số học sinh. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ? 
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.. 

Bài 4: 
      Tìm thương của số chẵn lớn nhất có ba chữ số với số chẵn bé nhất có một chữ 

số. 
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TẬP ĐỌC 

………………………............................................................................................. 

Đọc thầm bài: "Cửa Tùng" sau đó khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi 

câu hỏi sau. 

Cửa Tùng 
       Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử 

một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và 

những rặng phi lao rì rào gió thổi. 

     Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả 

mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi 

cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay trong 

một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc 

thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, 

nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. 

Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào 

mái tóc bạch kim của sóng biển. 

Theo Thuỵ Chương 

Đọc thầm bài Cửa Tùng, sau đó khoanh vào ý trả lời đúng nhất: 

1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp?  

a. Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, những rặng phi lao rì rào gió thổi. 

b. Những cánh đồng lúa trải dài đôi bờ. 

c. Những chiếc thuyền cặp bến hai bờ sông. 

2. Những từ ngữ nào miêu tả ba sắc màu nước biển trong một ngày?  

a. Xanh thẫm, vàng tươi, đỏ rực. 

b. Xanh nhạt, đỏ tươi, vàng hoe. 

c. Hồng nhạt, xanh lơ, xanh lục. 

3. Bờ biển Cửa Tùng được so sánh với hình ảnh nào?  

a. Một dòng sông. 

b. Một tấm vải khổng lồ. 

c. Một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim. 

4. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động?  

a. Thuyền 

b. Thổi 

c. Đỏ 

5. Bộ phận nào trong câu: "Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển." trả lời câu hỏi 

Ai (con gì, cái gì)? 

a. Cửa Tùng. 
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b. Có ba sắc màu nước biển 

c. Nước biển. 

Câu 6: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "là gì?" trong câu: "Câu lạc bộ thiếu 

nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tâp.” 

Câu 7: Đặt câu "Ai thế nào?"  

2. Tập làm văn (2 điểm) 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) kể những điều em biết về nông 

thôn (hoặc thành thị). 

Gợi ý: 

 Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể .....)? 

 Cảnh vật, con người ở nông thôn (hoặc thành thị) có gì đáng yêu? 

 Em thích nhất điều gì? 

 Tình cảm của em về cảnh vật và con người ở nông thôn (hoặc thành thị)? 
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 TRẮC NGHIỆM  

1. 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  

Câu 1: (2điểm): 
Chọn từ (hình ảnh, âm thanh) thích hợp vào chỗ trống: 
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Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng…………….và 

dạng…….......... 

 

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

 

. 
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TRẮC NGHIỆM 
Khoanh vào đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: 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. 

Câu 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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 9: 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. 
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b. Bỏ rác vào thùng chứa rác 

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

Câu 10: 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 11: 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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. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng 

1. Nguyên nhân dẫn đến bệnh đường hô hấp là: 
a. Do bị nhiễm lạnh. 

b. Do biến chứng của các bệnh chuyền nhiễm. (cúm, sởi,…) 

c. Do nhiễm trùng của đường hô hấp 

2. Người mắc bệnh lao thường có những biểu hiện: 
a. Sốt nhẹ vào buổi chiều, ăn không ngon miệng. 

b. Người gầy đi, có thể ho ra máu. 

c. Ăn thấy ngon miệng, đau họng. 

3. Vai trò của não là: 
a. Điều khiển mắt 

b. Điều khiển mọi hoạt động của cơ thể . 

c. Điều khiển cơ quan hô hấp. 

4. Trẻ nhỏ cần: 
a. Ăn mọi thứ càng nhiều càng tốt. 

b. Ngủ nhiều để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 

c. Ăn ngủ đủ chất và hợp lý. 

5. Đề phòng cháy khi chúng ta đun nấu là: 
a. Trông coi khi đun nấu. 

b. Để những thứ dễ cháy ở gần bếp. 

c. Không quan tâm đến việc đang nấu. 

6. Nguyên nhân dẫn đến bệnh lao phổi. 
a. Do nhiễm lạnh 

b. Do nhiêm trùng đường hô hấp 

c. Do vi khuẩn lao gây ra 

7. Những thứ gây hại cho cơ quan thần kinh là: 

a. Ma túy, rượu           b. Thuốc lá             c. Ý a,b đúng 

8. Cơ sở thông tin liên lạc là: 
a. Bưu điện, nhà máy. 

b. Bưu điện, đài phát thanh truyền hình. 

c. Bưu điện, trường học. 

9. Những hoạt động nông nghiệp là: 
a. Trồng lúa, sản xuất vải. 

b. Khai thác than. 

c. Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, trồng rừng. 

10. Người đi xe đạp phải: 
a. Đi bên phải            b. Đi bên trái            c. Cả 2 ý trên 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 


