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Câu 1: Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1: 

         

      9= ……..                              12=……..                         81=…….. 

 

      3=………                             82=……..                         99=…….. 

 

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

   a/ Phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số phân số đó lớn hơn 1 

   b/ Phân số nào có mẫu số bé hơn tử số phân số đó lớn hơn 1 

   c/ Phân số nào có tử số bằng mẫu số phân số đó bé hơn 1 

  

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

  

  Câu 3: Viết phân số: 

 

- Bé hơn 1:……………………………………………………… 

 

- Lớn hơn 1:……………………………………………………… 

 

- Bằng 1:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

 

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: Thiết bị nào không phải là thiết bị lưu trữ ngoài? 

A. USB B. Ổ đĩa ngoài. 

C. Đĩa CD/ DVD D. Ổ đĩa cứng. 

    Câu 2: Tại sao cửa sổ My Computer không có biểu tượng của USB ? 

           A. Vì thiết bị USB chưa được cắm vào máy tính.            

           B. Vì thiết bị USB bị hỏng. 

           C. Cả A, B, đều đúng.      D. Cả A, B, đều sai. 

    Câu 3: Cho: 

     A.      B.        C.      D. 

 

           Đâu là biểu tượng của một tệp văn bản: 

           Đâu là biểu tượng của một tệp hình ảnh: 

           Đâu là biểu tượng của một tệp âm thanh: 

           Đâu là biểu tượng của thư mục: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Trong bài văn miêu tả đồ vật, có mấy cách mở bài? Hãy ghi ra. 

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

………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Cũng trong bài văn miêu tả đồ vật, có mất cách kết bài? Hãy ghi ra. 

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

………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Cho đề bài: Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích. 

Em hãy viết 1 cách mở bài trực tiếp 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

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! 
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Câu 1:   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống khi nói đến việc đắp đê dưới thời nhà Trần 

  Nhân dân ta đắp đê để: 

  

         Chống hạn 

 

         Ngăn nước mặn 

 

         Phòng chống lũ lụt 

 

          Làm đường giao thông  

 

 Câu 2: Các chức quan sau đâu có nhiệm vụ gì? 

 

- Hà đê sứ:.......................................................................................................... 

 

- Đồn điền sứ:.................................................................................................... 

 

- Khuyến nông sứ:............................................................................................. 

 

 

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! 


