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Phần I: Trách nghiệm 

1: Số lớn nhất trong các số 612; 898; 679; 789 là......... 

 A. 612      C. 898 

 B. 679      D. 789 

2: Số lớn là 56, số bé là 7. Vậy số lớn gấp số bé số lần là: 

 A. 24 lần      C. 8 lần 

 B. 7 lần      D. 6 lần 

3: Số bé nhất trong các số 145; 120; 99; 110 là........ 

 A. 145      C. 120 

 B. 99       D. 110 

 4: Trong phép chia có số chia là 8, số dư lớn nhất là: 

 A. 7       C.6 

 B. 5       D. 4 

5: Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

27; 36; 45; .........; ...........; ............. 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 1: Bài toán 

     Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số l dầu bán được trong buổi 

chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao 

nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Bài toán 

+ Trong thùng có 30 lít dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng1/3 

số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................  
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Phần I: Trách nghiệm 

Bài 1 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.  

  350g .....305g                                        700g .......650g + 50g     

Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S: 

2m3dm   =  32dm    

 

5m4cm   =   504cm 

5m4cm   =  54cm 

 

9m8cm   =   980cm 

6dam7m =  67m 

 

8hm1m   =   801m 

II.  PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

 428 + 262  879 – 375 72 x 4 64 : 6 

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

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

     

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:  

18 5 x 5  -  247  = ............................. 

          = ............................ 

 Bài 3:  Đặt tính rồi tính: 

a.  75 : 5 

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

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

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

b. 97 : 4 

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

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

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

c. 98 : 6 

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

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

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

d. 45 : 5 

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

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

.................... 
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Bài 4: Tìm x 

a) x     5  =  25 

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

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

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

b) x  :  3  =  15 

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

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

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

Bài 5: Bài toán 

Năm nay ông 56 tuổi, tuổi cháu chỉ bằng 1/7 tuổi ông. Hỏi cả hai ông cháu năm 

nay bao nhiêu tuổi? 

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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I. Đọc thầm và làm bài tập: 

I. TẬP ĐỌC: ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU 

1. Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp 

đất nước thăm đường sá,núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào 

cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó, vua sai một 

viên quan đưa khách xuống tàu. 

  2.Lúc hai người khách định bước xuống tàu, viên quan bảo khách dừng lại, cởi 

giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giầy của khách rồi mới để họ xuống tàu 

trở về nước. Hai người khách rất ngạc nhiên, hỏi:  

- Tại sao các ông lại phải làm như vậy? 

Viên quan trả lời: 

Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết cũng ở 

đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Đất Ê-ti –ô-pi-a là 

cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp các ông như 

những khách quý. Nhà vua đã tặng các ông nhiều sản vật hiếm. Song đất Ê-ti-

ô-pi-a đối với chúng tôi là thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng tôi không thể đề 

các ông mang đi, dù chỉ một hạt cát nhỏ. 

 3.Nghe những lời nói chân tình của viên quan, hai người khách càng thêm 

khâm phục tấm lòng yêu quý mảnh đât quê hương của người Ê-ti-ô-pi-a.      

                                                           TRUỆN DÂN GIAN Ê-TI-Ô-PI-A 

                                                                         ( Mai Hà dịch) 

II. Đánh dấu vào câu trả lời đúng 

1.Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào? 

    a. Vua mời họ vào cung dự tiệc chiệu đãi 

    b. Tặng nhiều vật quý tỏ ý trân trọng và quý khách 

    c.  Cả hai ý trên 

 2. Khi khách sắp xuống tàu có điều gì sắp xảy ra? 

a. Tiễn đưa khách về vui vẻ 
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 b.Viên quan bảo khách dừng lại cởi giầy ra để họ cạo sạch đất đế giầy  

rồi mới để khách xuống tàu trở về nước. 

 

 c. Họ không muốn khách ra khỏi nước của họ. 

 

     3.Theo phong tục của người Ê-ti-ô-pi-a nói lên điều gì? 

     a. Người Ê-ti-ô-pi-a rất yêu quý và trân trọng mảnh đất quê hương. 

 

      b. Họ không thích ai đến mảnh đất họ. 

     c.  Họ rất ít kỉ.  
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      Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em 

trong học kì I. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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