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Câu 1: Hãy kể tên một số đồ chơi mà em biết? 

Câu trả lời của em là:…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Hãy kể tên một số trò chơi mà em biết? 

Câu trả lời của em là:…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Nối tên đồ chơi ở cột A với tên các trò chơi ở cột B sao cho phù hợp. 

Cột  A                                                                            Cột B 

 

 

 

 

 

 

1 cách kết bài mở rộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 

1. Con diều 

 

2. Khăn 

 

3. Quả cầu 

 

4. Quả bóng 

  

5. Bi 

 

a/ bắn bi 

 

b/ đá bóng 

 

c/ đá cầu 

 

d/ thả diều 

 

e/ bịt mắt bắt dê 
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    Câu 1:  Phím Shift dùng để làm gì ? 

        A. Gõ chữ in hoa.     

        B. Gõ những kí tự trên của những phím có hai kí hiệu. 

        C. Cả câu a và câu b đều sai.            

        D. Cả câu a và câu b đều đúng. 

    Câu 2: Trong Microsoft Wort để viết chữ lên hình em thực hiện?  

        A. Chọn hình   -> Nháy nút phải chuột -> Paste. 

        B. Chọn hình    -> Nháy nút phải chuột -> Grouping. 

        C. Chọn hình   -> Nháy nút phải chuột -> Order 

        D. Chọn hình   -> Nháy nút phải chuột -> Add Text -> gõ chữ lên hình. 

    Câu 3: Dựa vào hình:                                                                                                     

                em hãy điền đáp án cho các câu sau đây. 

            Căn lề …………...............              Kiểu chữ ……………..... 

            Phông chữ ………………              Cỡ chữ ………………… 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

   

  

            
     

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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   Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

           4986 : 234                                                   1209 : 123 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

       9012 : 321                                                      8657 : 103     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

   Câu 2: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng 

   a/ 4183 x X = 47                                 b/ X x 65 = 2080 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

  Câu 3: Trong tháng 2 (không nhuận) nhà máy sản xuất được 3444 máy cày. Hỏi 

mộ ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu máy cày? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


