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            Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

. A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1.Số lớn nhất trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là: 

a. 1345 

b. 1435 

c. 1354 

d. 1543 

Câu 2.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 7m2cm = … cm là: 
a. 72cm 

b. 702cm 

c. 720cm 

d. 725cm 

Câu 3. Một phần tư (1/4 ) của 12m là: 
a. 48m 

b. 3m 

c. 16m 

d. 8m 

Câu 4. Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7? 
a. 28 : 7 

b. 48 : 6 

c. 81 : 9 

d. 56 : 8 

Câu 5: x : 6 = 3 (dư 2), giá trị của x là: 
a. 18 

b. 2 

c. 20 

d. 21 

B/ Phần tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

235 + 312 

692 – 579 

128 x 4 

168: 6 

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

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

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

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

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



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

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

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

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

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 
a) 84 : (23 - 20) 

b) 276 + 17 x 3 

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

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

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

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

.Bài 3: Bài toán 

    Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó chia đều cho 9 

thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 4: 
    Tìm một số, biết rằng lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 8 và dư là 7 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................. 
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TẬP ĐỌC 

Ba điều uớc 

      Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một tiên ông tặng cho 

ba điều ước. Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. 

Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy 

ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi. Lần kia, gặp một người 

đi buôn, tiền bạc nhiều vô kế, Rít lại ước có thật nhiều tiền. Điều ước được thực 

hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm 

chàng vui. Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những trời, Rít ước bay được như 

mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển.          Nhưng mãi rồi 

cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê. 

       Lò rèn của Rít lại đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. Sống giữa sự quý trọng 

của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng mơ ước. 

TRUYỆN CỔ TÍCH BA- NA 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Chàng Rít được tiên ông tặng cho những gì ? 
A. Vàng bạc 

B. Lò rèn mới. 

C. Ba điều ước 

Câu 2: Chuyện gì xảy ra với Rít khi chàng có của ?  
A. Chán cảnh ăn không ngồi rồi 

B. Luôn bị bọn cướp rình rập 

C. Làm chàng vui 

Câu 3:Trong bài có mấy hình ảnh so sánh? Là những hình ảnh nào?  
A. 1 hình ảnh là: 

……………………………………………………………………………………

……………. 

B. 2 hình ảnh là : 

……………………………………………………………………………………

……………. 

C. 3 hình ảnh là: 

……………………………………………………………………………………

……………. 

Câu 4: Câu chuyện trên muốn nói với ta điều gì?  

……………………………………………………………………………………

……………. 

Câu 5. Gạch chân dưới 2 từ chỉ hoạt động trong câu văn sau:  
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Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển. 

Câu 6. Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu sau cho thích hợp:  

a) Điều gì mới là quan trọng đối với chàng Rít 

b) Ba điều ước của chàng Rít không làm chàng vui 

Câu 7: Tìm và ghi lại một câu theo mẫu “Ai thế nào?” trong bài 

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
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được nhiều phiếu thưởng nhé! 



                                                                        

PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020. 

 

TRẮC NGHIỆM 

 Câu 1: Khoanh tròn trước ý kiến, hành vi em cho là đúng : 

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

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. 

Câu 2: Hành vi nào dưới đây 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 3. Điền các từ ngữ: thân yêu, chăm sóc, bổn phận, hòa thuận vào chỗ trống 

của các câu ở đoạn văn sau sao cho thích hợp.  

Ông bà, cha mẹ, anh chị em là những người........................................ nhất của em, 

luôn yêu thương, quan tâm,............................................ và dành cho em những gì 

tốt đẹp nhất. Ngược lại, em cũng có.......................................... quan tâm, chăm 

sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em để cuộc sống gia đình 

thêm.......................................... đầm ấm, hạnh phúc. 

Câu 4. Kể tên Những việc làm được xem là hành động tốt nhằm bảo vệ nguồn 

nước? ( 

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

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

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

Câu  5: 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 2: 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 6: Khi gặp người lớn hơn tuổi của mình mà là người em quen biết em 

phải làm gì? 
A, Chào hỏi lễ phép 

B, Đi qua và không nói gì 

C, Hỏi xem họ đi đâu? 

Câu 7: Em cần sử dụng nước như thế nào? 

A, Tiết kiệm 

B, Lãng phí 

C, Làm ô nhiễm 

D, Không cần giữ gìn sạch sẽ 
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Câu 8: Chất nước nơi em đang ở như thế nào? 
A, ô nhiễm 

B, nước sạch 

C, Nước bẩn 

Câu 9: Tình huống nào đúng? 
A, Xem trộm nhật kí của bạn 

B, Xem nhật kí của bạn là quan tâm tới bạn 

C, Tự tiện mở và xem nhật ký của bạn 

D, Không nên xem nhật ký của bạn 

 

 

. 
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I. Chọn câu trả lời đúng trong ngoặc, sau đó viết vào chỗ trống. 
1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t) 

2. _________ your hand down. (Raise/ Put) 

3. _________ your desk. (Touch/ Close) 

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick) 

5. Hello! _________ name is John. (I / My) 

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh 
1. is/ this/ what/ ? 

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

2. cat/ it/ a/ is. 

………………………………………….. 

3. a/ bag/ is/ this/ ? 

………………………………………… 

4. Yes,/ is/ it. 

………………………………………….. 

5. name/ your/ what/ is/ ? 

…………………………………………….. 

6. is/ name/ Thuy/ my. 

…………………………………………….. 

7. book/ a/ this/ is. 

……………………………………………. 

8. is/ an/ eraser/ this/ ? 

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler. 

………………………………………… 

. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it. 

WRONG WORD CORRECT WORD 

1. HLOSCO   

2. RIBAYRL   

3. AEMN   

4. PELSL   

5. THWA   

6. ASSCL   

7. AETK   

8. ODG   
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III. Complete the sentence. 
1. Is your school new? – _________ , it is. 

2. Is your classroom large? - No, _________. 

3. This _________ my school. 

4. The gym _________ old. 
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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

     Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng( hoặc làm theo yêu cầu) 

Câu 1: 
a. Chữ số 4 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu ? 

A . 4 

B. 40 

C. 400 

D. 840 

b. Giá trị của biểu thức (215 + 31) : 6 là bao nhiêu? 

A. 41 

B. 40 

C. 31 

D. 14 

Câu 2:  
Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể được là số nào? 

A. 10 

B. 8 

C. 7 

D. 1 

Câu 3:  
a. Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa kia người ta 

đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao nhiêu gam? 

A. 500g 

B. 800g 

C. 600g 

D. 700g. 

b. 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào? 

A. 98 

B. 980 

C. 908 

D . 9080 

b. Một cái sân hình vuông có cạnh là 5m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét? 

A. 30m 

B. 20 m 

C. 15m 

D. 10m 

Câu 4: Tuổi mẹ là 36 tuổi, Tuổi con bằng 1414 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi? 

A. 6 tuổi 

B. 7 tuổi 
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C. 8 tuổi 

D. 9 tuổi 

Câu 5: Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất 

bao nhiêu cái lồng để nhốt gà? 

A. 3 cái 

B. 4 cái 

C. 5 cái 

D. 6 cái 

.PHẦN 2: Tự luận 

Câu 1 : Đặt tính rồi tính: 
487 + 204 

660 – 251 

124 x 3 

847 : 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Câu 2 : Tìm x : 
a) x + 86 = 144 

b) 570 : x = 5 

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

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

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

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

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

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

Câu 3: Bài toán 

     Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ Nhất. 

Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Câu 4: 

      Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có 

hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

.  

 

 

 
Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 


