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Thư viện trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng 

 

THƯ MỤC 

SÁCH THAM KHẢO MÔN TOÁN 

Lời nói đầu 

 Quý Thầy Cô thân mến! 

 Với mục đích giới thiệu đến quý Thầy Cô những cuốn sách tham khảo hay 

dành cho môn Toán, thư viện nhà trường đã lựa chọn và tổng hợp, xây dựng Thư 

mục sách tham khảo bao gồm 42 đầu sách đã có trong thư viện nhà trường nhiều 

năm nay. 

  Hy vọng, thư mục sẽ trở nên thiết thực và hữu ích với nhiều thầy cô giáo 

trong quá trình giảng dạy cũng như bồi dưỡng học sinh có năng khiếu của nhà 

trường. 

Nội dung thư mục 

Thứ tự Thông tin chính Hình ảnh cuốn sách 

1.TTTM 

 

 

Tóm tắt 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Violypmic Toán 

1/ Phạm Văn Công.- HCM.: Tổng hợp, 

2015.-  205tr.; 16x24cm. 

- Cuốn sách hướng dẫn các em HS giải các 

dạng toán trong mỗi vòng thi. Ngoài ra, các 

tác giả còn đưa ra những cách làm tốt nhất 

giúp các em có được cách giải nhanh nhất 

để hoàn thành các vòng thi. 

       KHXG: STK- 1049, 1050, 1051, 1192 
 

2.TTTM 

 

Tóm tắt 

 

Bài tập thực hành Toán 2 tập 1/ Đỗ Đình 

Hoan.- H.: GDVN, 2014.-  115tr.; 16x24cm. 

- Các bài tâp trong cuốn sách được sắp xếp 

theo thứ tự nêu trong Toán 2 và trong tài 

liệu của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, cuốn sách 

còn bổ sung thêm một số một số bài tập có 

ký hiệu khoanh tròn nhằm phát triển năng 

lực học tập Toán 2 theo đặc điểm của từng 

đối tượng HS. 

           KHXG: STK- 574,575,576 
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3.TTTM 

 

Tóm tắt 

 

Bài tập thực hành Toán 2 tập 2/ Đỗ Đình 

Hoan.- H.: GDVN, 2014.-  115tr.; 16x24cm. 

- Các bài tâp trong cuốn sách được sắp xếp 

theo thứ tự nêu trong Toán 2 và trong tài 

liệu của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, cuốn sách 

còn bổ sung thêm một số một số bài tập có 

ký hiệu khoanh tròn nhằm phát triển năng 

lực học tập Toán 2 theo đặc điểm của từng 

đối tượng HS. 

           KHXG: STK- 581, 582, 583, 584 
 

4. TTTM 

 

 

Tóm tắt 

 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic Toán 3 

/ Phạm Văn Công.-HCM.: Tổng hợp, 2016.-  

245tr.; 16x24cm. 

- Cuốn sách hướng dẫn các em cách giải 

các dạng toán trong mỗi vòng thi. Song 

song với việc đưa ra đáp án trong mỗi vòng 

thi, tác giả có đưa ra cách làm tốt nhất, giúp 

các em hoàn thành vòng thi một cách nhanh 

nhất.        

                  KHXG: STK- 1363, 1364, 1365 

 

 

5. TTTM 

 

 

Tóm tắt 

 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic Toán 5 

/ Phạm Văn Công.-HCM.: Tổng hợp, 2015.-  

222tr.; 16x24cm. 

- Cuốn sách hướng dẫn các em cách giải 

các dạng toán trong mỗi vòng thi. Song 

song với việc đưa ra đáp án trong mỗi vòng 

thi, tác giả có đưa ra cách làm tốt nhất, giúp 

các em hoàn thành vòng thi một cách nhanh 

nhất.        

                    KHXG: STK- 1074,1075,1076 
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6. TTTM 

 

Tóm tắt 

 

36 đề ôn luyện Toán 5 tập 1 / Vũ Dương 

Thụy.-H.: GDVN, 2014.- 131tr.; 16x24cm. 

- Cuốn sách tập hợp 36 đề ôn luyện toán 

dành cho học sinh lớp 5. Nội dung bám sát 

theo chương trình giáo dục TH.    

                    KHXG: STK- 620, 621, 622 

 

7. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Bồi dưỡng toán lớp 5 theo chủ đề: Các bài 

toán suy luận và những bài toán vui / 

Nguyễn Văn Nho.-H.: GDVN, 2014.- 

143tr.; 16x24cm. 

- Nội dung cuốn sách cung cấp cho HS tiểu 

học những nguyên tắc luận lý căn bản, 

những bài toán vui mà thông qua đó, hy 

vọng rằng khả năng suy luận của các em 

được rèn luyện thêm.        

                    KHXG: STK- 518, 519, 520 

 

 

8. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Cùng em học toán lớp 4 tập 1/ Mai Bá 

Bắc...-H.: Hà Nội, 2017.- 94tr.; 16x24cm. 

 Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai 

buổi/ngày 

- Nội dung cuốn sách được bố cục theo 

tuần. Các bài tập đi từ dễ đến khó, nhằm 

giúp cho HS củng cố, vận dụng các kiến 

thức, kĩ năng đã học ở buổi học thứ nhất 

đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển năng 

lực học toán của HS. 

  Bộ sách đã được thí điểm tại một số trường 

trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhận 

được nhiều ý kiến đóng góp từ các thầy cô 

giáo và các bậc PHHS.        

                 KHXG: STK- 1805, 1804, 1806 

 

 

9. TTTM 

 

 

 

Cùng em học toán lớp 4 tập 2/ Mai Bá 

Bắc...-H.: Hà Nội, 2017.- 94tr.; 16x24cm. 

 Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai 

buổi/ngày 
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Tóm tắt 

 

- Nội dung cuốn sách được bố cục theo 

tuần. Các bài tập đi từ dễ đến khó, nhằm 

giúp cho HS củng cố, vận dụng các kiến 

thức, kĩ năng đã học ở buổi học thứ nhất 

đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển năng 

lực học toán của HS. 

  Bộ sách đã được thí điểm tại một số trường 

trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhận 

được nhiều ý kiến đóng góp từ các thầy cô 

giáo và các bậc PHHS.        

                  KHXG: STK- 1831, 1832, 1833 

 

10. TTTM 

 

Tóm tắt 

 

Các bài toán về số và chữ số/ Đỗ Như 

Thiên.-H.: GDVN, 2015.- 183tr.; 16x24cm. 

- Đây là bộ sách tổng hợp các dạng toán, 

vận dụng hầu hết kiến thức mà các em được 

học ở cấp Tiểu học. Các bài toán được đưa 

ra nhằm hướng các em đến với bản chất của 

Toán học, đó là những lập luận mang tính 

logic, hay đặt ra các giả thiết tạm thời để 

giải quyết. 

                    KHXG: STK- 847, 848, 849  

11. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Chuyên đề bồi dưỡng Toán 5 cơ bản và 

nâng cao/ Huỳnh Bảo Châu, Tô Hoài 

Phong.-HCM.: Đại học quốc gia, 2014.- 

143tr.; 16x24cm. 

- Cuốn sách được biên soạn với mong muốn 

góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở 

tiểu học. Sách được chọn lọc những bài toán 

hay và những bài toán khó để giới thiệu 

thành cá chương như cấu trúc của chương 

trình. Ở mỗi chương có phần giới thiệu kiến 

thức cần nhớ và các bài tập. 

                    KHXG: STK- 439, 438, 437 

 

 

 

12. TTTM 

 

 

Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao Toán 1 

tập 1/ Nguyễn Tường Khôi.-HCM.: Đại học 

quốc gia, 2013.- 95tr.; 16x24cm. 
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Tóm tắt 

 

- Cuốn sách chú trọng rèn luyệ khả năng tư 

duy và kỹ năng giải toán, tránh lặp lại các 

bài tập mà các em học sinh đã được rèn 

luyện kỹ trong các giờ học. Các bài tập đều 

có phần hướng dẫn và giải đáp kèm theo để 

thuận tiện cho việc đối chiếu kết quả. 

                    KHXG: STK- 448, 447, 449 

 

13.TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Chinh phục 30 bộ đề luyện thi Violympic 

giải Toán bằng tiếng Anh trên mạng 

internet lớp 1/ Phạm Văn Công.-Thanh 

Hóa.: Thanh Hóa, 2017.-  165tr.; 16x24cm. 

- Cuốn sách gồm 30 vòng luyện thi “ 

Violympic giải Toán bằng tiếng Anh qua 

mạng internet” được tác giả tổng hợp từ các 

vòng thi trên mạng internet những năm vừa 

qua.          

                            KHXG: STK- 2558, 2559 

 

 

14.TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Chinh phục  30 bộ đề luyện thi Violympic 

giải Toán bằng tiếng Anh trên mạng 

internet lớp 3/ Phạm Văn Công.-Thanh 

Hóa.: Thanh Hóa, 2017.-  173tr.; 16x24cm. 

- Mỗi bài trong các vòng thi được tác giả 

hướng dẫn cách giải chi tiết, giúp các em 

nắm được cách giải một cách khoa học, từ 

đó áp dụng vào việc giải các bài toán trên 

mạng internet một cách nhanh chóng, chính 

xác và đạt hiệu quả cao nhất.            

KHXG: STK- 2544, 2545, 2546 

 

 

15.TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Các kỳ thi Toán quốc tế dành cho HSTH 

& THCS tập 1 / Lê Anh Vinh, Hoàng Quế 

Hường.-H.: GDVN, 2016.- 102tr.; 19x27cm. 

- Mục tiêu chính của cuốn sách là giới thiệu 

một kỳ thi toán quốc tế và khu vực có uy tín 

dành cho lứa tuổi nhỏ. Đây cũng là một tài 
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liệu tham khảo hữu ích giúp các em HS 

chuẩn bị tốt hơn trong các kỳ thi HSG mà 

các em tham gia. 

                    KHXG: STK- 2542 

 

16.TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Đề thi và đáp án bồi dưỡng HSG Toán- 

tiếng Anh lớp 3/ Đỗ Quang Thảo.-ĐN.: 

Đồng Nai, 2018.- 110tr.; 19x27cm. 

-  Cuốn sách được biên soạn dựa trên 

chương trình toán hiện hành, có thêm đề thi 

của các kỳ thi toán quốc gia trên internet, 

dựa vào chuẩn kiến thức, kỹ năng giải bài 

tập toán, nhằm hệ thống hóa chương trình 

về mặt bài tập, giới thiệu các dạng toán khó 

và phương pháp giải tương ứng với mỗi 

dạng toán đó. 
       [                                                                     

KHXG: STK- 2350 

 

 

17. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Hướng dẫn giải Violympic Toán 4 tập 2/ 

Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi.-H.: Đại 

học quốc gia, 2013.- 126tr.; 16x24cm. 

- Sử dụng tốt cuốn sách, HS sẽ nắm được 

cách giải các dạng toán, nắm được cách 

thực hành bài thi để hoàn thành tốt các vòng 

thi Violympic. 

                    KHXG: STK- 968, 969, 970 
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18. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Hướng dẫn giải Violympic Toán 4 tập 1/ 

Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi.-H.: Đại 

học quốc gia, 2013.- 126tr.; 16x24cm. 

- Sử dụng tốt cuốn sách, HS sẽ nắm được 

cách giải các dạng toán, nắm được cách 

thực hành bài thi để hoàn thành tốt các vòng 

thi Violympic. 

                  KHXG: STK- 1201, 1202, 1203 

 

19. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Hướng dẫn giải chi tiết Violympic Toán 

3/ Phạm Thành Công.-H.: Đại học quốc gia, 

2015.- 128tr.; 16x24cm. 

 - Cuốn sách hướng dẫn HS giải các dạng 

toán trong mỗi vòng thi. Song song với việc 

đưa ra đáp án cho mỗi bài thi trong mỗi 

vòng thi, các tác giả có đưa ra cách làm tốt 

nhất giúp các em có được cách giải nhanh 

nhất để đến các vòng thi. 

                  KHXG: STK- 1237, 1238, 1239  

20. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Hướng dẫn giải những bài toán hay 

Violympic Toán lớp 3/ Trần Anh Tuyến, 

Phạm Thị Minh Tuyến.-H.: Giáo dục Việt 

Nam, 2016.- 96tr.; 16x24cm. 

 - Các tác giả đã biên soạn và tuyển chọn 

những bài toán hay từ vòng 19 vòng thi 

thuộc chương trình môn Toán lớp 3, gợi ý 

hướng dẫn giải bằng các phương pháp giải 

toán thú vị, giúp các em học sinh nắm vững 

hơn cách giải các dạng toán, nâng cao khả 

năng tư duy đồng thời giúp PH thêm công 

cụ hướng dẫn cho con em mình. 

                KHXG: STK-  1350, 1351, 1352 

 

 

 

21. TTTM 

 

 

 

Luyện thi giải toán qua Internet lớp 2/ 

Mai Bá Bắc, Đỗ Ngọc Thiện, Trần Anh 

Tuyến.-H.: Hà Nội, 2015.- 99tr.; 16x24cm. 

 - Cấu trúc các đề bài trong cuốn sách đều 

 



   8 

 

Tóm tắt 

 

tương tự như cấu trúc đề thi của cuộc thi 

giải toán qua internet. Nội dung và kiến 

thức bám sát chương trình học, bám sát các 

dạng bài thi trong cuộc thi giải toán qua 

internet. 

                KHXG: STK-  1580, 1581, 1582 

 

22. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

100 đề kiểm tra Toán lớp 4/ Nguyễn Đức 

Tấn...- HCM.: Tổng hợp, 2017.- 205tr.; 

16x24cm. 

 - Các đề kiểm tra trong cuốn sách đều được 

biên soạn theo đúng yêu cầu kiến thức, kĩ 

năng của Bộ giáo dục và đào tạo. 

                KHXG: STK-  1838, 1839, 1840 

 

23. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

112 trò chơi Toán lớp 1 và 2/ Phạm Đình 

Thực- HCM.: ĐHSP, 2015.- 102tr.; 

16x24cm. 

 - Cuốn sách đề cập đến 112 trò chơi chứa 1 

yếu tố toán học nào đó chẳng hạn như: trò 

chơi về tính toán, vẽ hình, đếm hình, cắt, 

ghép hình, giải toán, giải toán; trò chơi về 

đo lường, trò chơi rèn luyện trí thông 

minh… 

                KHXG: STK-  161, 1613, 1614  

24. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

500 bài tập toán cơ bản và nâng cao 1/ 

Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hòa, Tạ 

Hoàn- HCM.: ĐHQG, 2014.- 120tr.; 

16x24cm. 

 - Cuốn sách giúp các em học sinh khá, giỏi 

toán có một tài liệu ôn tập, rèn luyện toán 

để chuẩn bị cho các kỳ thi giỏi cấp trường, 

cấp quận và thành phố. 

Cuốn sách được biên soạn bám sát các nội 
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dung của từng đơnvị bài học trong SGK 

TOÁN 1.  

                KHXG: STK-  410, 411, 412 

25. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

10 chuyên đề bồi dưỡng  học sinh giỏi 

toán 4-5 tập 1/ Trần Diên Hiển- H.: GDVN, 

2015.- 136tr.; 16x24cm. 

Tái bản lần thứ tám 

 - Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc phương 

pháp nhận dạng các bài toán và lựa chọn 

phương pháp thích hợp để tìm ra lời giải. 

Sách được biên soạn theo 10 chuyên đề, mỗi 

chuyên đề lại được chia thành các dạng 

toán điển hình. Các chuyên đề được viết độc 

lập với nhau nên bạn đọc không nhất thiết 

phải theo trình tự cuốn sách.  

                KHXG: STK-  1055, 1056, 1057 

 

 

 

26. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

10 chuyên đề bồi dưỡng  học sinh giỏi 

toán 4-5 tập 2/ Trần Diên Hiển- H.: GDVN, 

2015.- 136tr.; 16x24cm. 

Tái bản lần thứ tám 

 - Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc phương 

pháp nhận dạng các bài toán và lựa chọn 

phương pháp thích hợp để tìm ra lời giải. 

Sách được biên soạn theo 10 chuyên đề, mỗi 

chuyên đề lại được chia thành các dạng 

toán điển hình. Các chuyên đề được viết độc 

lập với nhau nên bạn đọc không nhất thiết 

phải theo trình tự cuốn sách.  

                KHXG: STK-  395, 396 
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27. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Phát triển tư duy học Toán 1/ Võ Thị Hoài 

Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn Thị Thanh 

Phương.-HCM.:Tổng hợp, 2019.- 135tr.; 

16x24cm. 

- Để giúp các em học sinh phát triển tốt tư 

duy toán học ngay từ buổi đầu, Bộ sách gồm 

các nội dung chính: 

+ Hệ thống kiến thức cơ bản và mở rộng 

+ Các dạng bài tập cơ bản và nâng cao 

+ Một số bộ đề dành cho HSG 

KHXG: STK- 2563 đến 2567 

 

 

28. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Phát triển tư duy học Toán 2/ Võ Thị Hoài 

Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn Thị Thanh 

Phương.-HCM.:Tổng hợp, 2016.- 144tr.; 

16x24cm. 

- Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp các 

em HS học tốt bộ môn Toán, nắm chắc kiến 

thức cơ bản, tiếp cận với kiến thức mở rộng, 

giải được các bài toán từ cơ bản đến nâng 

cao. 

Tập sách gồm các phần cơ bản: 

+ Kiến thức cơ bản 

+ Kiến thức mở rộng 

+ Bài tập cơ bản 

+ Bài tập nâng cao 

+ Các dạng BT cơ bản và nâng cao 

+ Một số bộ đề dành cho HSG 

+ Bài tập tự luyện ( có hướng dẫn)                                                                                                                

KHXG: STK- 2547 đến 2551                                   
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29. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Phát triển tư duy học Toán 3/ Võ Thị Hoài 

Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn Thị Thanh 

Phương.-HCM.:Tổng hợp, 2018.- 150tr.; 

16x24cm. 

- Để giúp các em học sinh phát triển tốt tư 

duy toán học, Bộ sách gồm các nội dung 

chính: 

+ Kiến thức cơ bản và mở rộng 

+ Bài tập cơ bản  

+ Bài tập nâng cao 

+ Các dạng toán bồi dưỡng HSG. 

                 KHXG: STK- 2568 đến 2572 

 

 

 

30. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Phát triển tư duy học toán 5 / Võ Thị Hoài 

Tâm.-HCM.: Tổng hợp, 2014.- 192tr.; 

16x24cm. 

- Với các phần: hệ thống kiến thức cơ bản 

và mở rộng; các dạng bài tập cơ bản và nân 

g cao; một số bộ đề bồi dưỡng HSG, cuốn 

sách sẽ trở thành cẩm nang toán học để 

thực hành luyện các dạng BT từ đơn giản 

đến phức tạp dành cho HS.                                                                                            

KHXG: STK- 2557 

 

31. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 4 

tập 1/ Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Trung Kiên.-H.: 

ĐHQG, 2018.- 159tr.; 17x24cm . 

- Cuốn sách là tài liệu tham khảo mở rộng 

theo các chủ đề đồng thời tác giả còn đưa 

vào một số chuyên đề như: BT về đếm số, 

dãy số cách đều,cách dùng chữ thay chữ 

số…                                            

                  KHXG: STK- 2552, 2553, 2554 
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32. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu lớp 

4/ Nguyễn Tiến, Võ Minh, Huỳnh Bảo 

Châu.-HCM.: ĐHQG, 2013.- 144tr.; 

16x24cm . 

- Bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn 

giản đến phức tạp đồng thời giới thiệu 

những bài toán hay, toán vui để tạo hứng 

thú cho học sinh học toán.                                            

                  KHXG: STK- 273, 274 
 

33. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tự luyện Violympic Toán 4 tập 1/ Lê 

Thống Nhất, Phạm Ngọc Định, Nguyễn Thị 

Mỵ.-H.: GDVN, 2016.- 79tr.; 17x24cm . 

- Sách được chia thành hai tập tương ứng 

với 2 học kỳ. Khi luyện xong mỗi vòng thi 

trong cuốn sách này, bạn đọc bắt đầu truy 

cập vào internet để dự thi.                                            

                  KHXG: STK- 1282, 1283, 1284 

 

34. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tự luyện Violympic Toán 4 tập 2/ Lê 

Thống Nhất, Phạm Ngọc Định, Nguyễn Thị 

Mỵ.-H.: GDVN, 2016.- 79tr.; 17x24cm . 

- Sách được chia thành hai tập tương ứng 

với 2 học kỳ. Khi luyện xong mỗi vòng thi 

trong cuốn sách này, bạn đọc bắt đầu truy 

cập vào internet để dự thi.                                            

                  KHXG: STK- 1045, 1046, 1047 

 

35. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tuyển chọn đề ôn luyện Toán 3 tập 1/ 

Trần Thị Kim Cương.-H.: ĐHSP, 2018.- 

106tr.; 17x24cm . 

- Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 

+ Phần 1: Bộ đề ôn tập và tự kiểm tra: gồm 

hệ thống các đề ôn luyện được trình bày 

theo từng tuần, mỗi tuần có 2 đề, mỗi đề có 

8 bài. Cuối mỗi đề có 1 bài nâng cao giúp 

các em làm quen với những dạng toán khó. 
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+ Phần 2: Hướng dẫn giải: nêu đáp số hoặc 

hướng dẫn, giúp HS tham khảo và tự kiểm 

tra kết quả bài làm của mình.                                            

                  KHXG: STK- 2516, 2517, 2518 

36. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tuyển chọn đề ôn luyện Toán 3 tập 2/ 

Trần Thị Kim Cương.-H.: ĐHSP, 2018.- 

106tr.; 17x24cm . 

- Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 

+ Phần 1: Bộ đề ôn tập và tự kiểm tra: gồm 

hệ thống các đề ôn luyện được trình bày 

theo từng tuần, mỗi tuần có 2 đề, mỗi đề có 

8 bài. Cuối mỗi đề có 1 bài nâng cao giúp 

các em làm quen với những dạng toán khó. 

+ Phần 2: Hướng dẫn giải: nêu đáp số hoặc 

hướng dẫn, giúp HS tham khảo và tự kiểm 

tra kết quả bài làm của mình.                                            

                  KHXG: STK- 2520, 2521, 2522 

 

 

36. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tự luyện Violympic Toán 2 tập 1/ Phạm 

Ngọc Định, Lê Thống Nhất, Trần Anh 

Tuyến.-H.: GDVN, 2011.- 71tr.; 17x24cm . 

- Sách được chia thành hai tập tương ứng 

với 2 học kỳ. Khi luyện xong mỗi vòng thi 

trong cuốn sách này, bạn đọc bắt đầu truy 

cập vào internet để dự thi.                                                                

KHXG: STK- 201, 202, 203 

 

37. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tự luyện Violympic Toán 2 tập 2/ Phạm 

Ngọc Định, Lê Thống Nhất, Trần Anh 

Tuyến.-H.: GDVN, 2011.- 71tr.; 17x24cm . 

- Sách được chia thành hai tập tương ứng 

với 2 học kỳ. Khi luyện xong mỗi vòng thi 

trong cuốn sách này, bạn đọc bắt đầu truy 

cập vào internet để dự thi.                                                                

KHXG: STK- 2158, 2159 
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38. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tự luyện Violympic Toán 1 tập 1/ Phạm 

Ngọc Định, Lê Thống Nhất, Trần Anh 

Tuyến.-H.: GDVN, 2011.- 71tr.; 17x24cm . 

- Sách được chia thành hai tập tương ứng 

với 2 học kỳ. Khi luyện xong mỗi vòng thi 

trong cuốn sách này, bạn đọc bắt đầu truy 

cập vào internet để dự thi.                                                                

KHXG: STK- 1090, 1091, 1092 

 

39. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tự luyện Violympic Toán 1 tập1/ Trần 

Anh Tuyến, Phạm Thị Minh Tuyến.-H.: 

GDVN, 2016.- 76tr.; 17x24cm . 

- Sách được cấu trúc gồm  hai tập với cấu 

trúc 19 vòng thi tương ứng với 19 vòng thi 

trên mạng. 

Bộ sách Tự luyện Violympic – Phiên bản 2.0 

được phát hành đồng thời với bộ sách Tự 

luyện Violympic Toán 35 vòng thi. Bạn đọc 

có thể sử dụng cả hai bộ sách để rèn luyện 

môn Toán nói chung và thi Violympic nói 

riêng. 

KHXG: STK- 1407, 1408, 1409 

 

 

 

40. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Tự luyện Violympic Toán 1 tập2/ Trần 

Anh Tuyến, Phạm Thị Minh Tuyến.-H.: 

GDVN, 2016.- 76tr.; 17x24cm . 

- Sách được cấu trúc gồm  hai tập với cấu 

trúc 19 vòng thi tương ứng với 19 vòng thi 

trên mạng. 

Bộ sách Tự luyện Violympic – Phiên bản 2.0 

được phát hành đồng thời với bộ sách Tự 

luyện Violympic Toán 35 vòng thi. Bạn đọc 

có thể sử dụng cả hai bộ sách để rèn luyện 

môn Toán nói chung và thi Violympic nói 

riêng. 

KHXG: STK- 1401,1402, 1403 

 

41. TTTM Tuyển chọn đề ôn luyện Toán 5 tập 1/  
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Tóm tắt 

 

Trần Thị Kim Cương.-H.: ĐHSP, 2018.- 

106tr.; 17x24cm . 

- Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 

+ Phần 1: Bộ đề ôn tập và tự kiểm tra: gồm 

hệ thống các đề ôn luyện được trình bày 

theo từng tuần, mỗi tuần có 2 đề, mỗi đề có 

8 bài. Cuối mỗi đề có 1 bài nâng cao giúp 

các em làm quen với những dạng toán khó. 

+ Phần 2: Hướng dẫn giải: nêu đáp số hoặc 

hướng dẫn, giúp HS tham khảo và tự kiểm 

tra kết quả bài làm của mình.                                            

                  KHXG: STK- 2497, 2498 

 

 

42. TTTM 

 

 

 

Tóm tắt 

 

Toán chọn lọc tiểu học tập 1- Ô n luyện 

và nâng cao Toán lớp 4, lớp 5/ Trần 

Hương, Nguyễn Đức Tấn, Phạm Xuân 

Tiến.-H.: GDVN, 2014.- 199tr.; 17x24cm . 

- Tập 1 gồm: 

+ Chương I: Số tự nhiên, phân số, số thập 

phân, số đo đại lượng. 

+ Chương II:  Các phép tính với số tự 

nhiên, phân số, số thập phân. 

+ Chương III: Hình học 

+ Chương IV: Các dạng toán và phương 

pháp giải toán thường gặp. 

Mỗi chương giúp HS ôn luyện các kiến thức 

trọng tâm của chương trình toán tiểu học, 

luyện giải các bài toán từ đơn giản đến 

phức tạp. 

               KHXG: STK- 375, 376, 377 
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BẢNG HƯỚNG DẪN TRA CỨU THEO CHỮ CÁI 

Chữ cái Tên sách Trang 

 

 

 

 

 

 

B 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Violypmic Toán 1/ Phạm Văn Công.- 

HCM.: Tổng hợp, 2015.-  205tr.; 16x24cm. 

1 

Bài tập thực hành Toán 2 tập 1/ Đỗ Đình Hoan.- H.: GDVN, 2014.-  

115tr.; 16x24cm 

1 

Bài tập thực hành Toán 2 tập 2/ Đỗ Đình Hoan.- H.: GDVN, 2014.-  

115tr.; 16x24cm 

2 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic Toán 3 / Phạm Văn Công.-

HCM.: Tổng hợp, 2016.-  245tr.; 16x24cm. 

2 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic Toán 5 / Phạm Văn Công.-

HCM.: Tổng hợp, 2015.-  222tr.; 16x24cm. 

2 

36 đề ôn luyện Toán 5 tập 1 / Vũ Dương Thụy.-H.: GDVN, 2014.- 

131tr.; 16x24cm. 

3 

Bồi dưỡng toán lớp 5 theo chủ đề: Các bài toán suy luận và những 

bài toán vui / Nguyễn Văn Nho.-H.: GDVN, 2014.- 143tr.; 16x24cm. 

3 

 

 

 

 

 

 

C 

Cùng em học toán lớp 4 tập 1/ Mai Bá Bắc...-H.: Hà Nội, 2017.- 

94tr.; 16x24cm.  Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày 

3 

Cùng em học toán lớp 4 tập 2/ Mai Bá Bắc...-H.: Hà Nội, 2017.- 

94tr.; 16x24cm.  Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày 

3 

Các bài toán về số và chữ số/ Đỗ Như Thiên.-H.: GDVN, 2015.- 

183tr.; 16x24cm 

4 

Chuyên đề bồi dưỡng Toán 5 cơ bản và nâng cao/ Huỳnh Bảo 

Châu, Tô Hoài Phong.-HCM.: Đại học quốc gia, 2014.- 143tr.; 

16x24cm. 

4 

Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao Toán 1 tập 1/ Nguyễn Tường 

Khôi.-HCM.: Đại học quốc gia, 2013.- 95tr.; 16x24cm. 

4 

Chinh phục 30 bộ đề luyện thi Violympic giải Toán bằng tiếng 

Anh trên mạng internet lớp 1/ Phạm Văn Công.-Thanh Hóa.: Thanh 

Hóa, 2017.-  165tr.; 16x24cm. 

5 

Chinh phục  30 bộ đề luyện thi Violympic giải Toán bằng tiếng 

Anh trên mạng internet lớp 3/ Phạm Văn Công.-Thanh Hóa.: Thanh 

Hóa, 2017.-  173tr.; 16x24cm 

5 

Các kỳ thi Toán quốc tế dành cho HSTH & THCS tập 1 / Lê Anh 

Vinh, Hoàng Quế Hường.-H.: GDVN, 2016.- 102tr.; 19x27cm 

5 

 Đề thi và đáp án bồi dưỡng HSG Toán- tiếng Anh lớp 3/ Đỗ Quang 6 
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Đ Thảo.-ĐN.: Đồng Nai, 2018.- 110tr.; 19x27cm. 

 

 

H 

Hướng dẫn giải Violympic Toán 4 tập 2/ Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn 

Văn Chi.-H.: Đại học quốc gia, 2013.- 126tr.; 16x24cm 

6 

Hướng dẫn giải Violympic Toán 4 tập 1/ Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn 

Văn Chi.-H.: Đại học quốc gia, 2013.- 126tr.; 16x24cm. 

7 

Hướng dẫn giải chi tiết Violympic Toán 3/ Phạm Thành Công.-H.: 

Đại học quốc gia, 2015.- 128tr.; 16x24cm. 

7 

Hướng dẫn giải những bài toán hay Violympic Toán lớp 3/ Trần 

Anh Tuyến, Phạm Thị Minh Tuyến.-H.: Giáo dục Việt Nam, 2016.- 

96tr.; 16x24cm. 

7 

L Luyện thi giải toán qua Internet lớp 2/ Mai Bá Bắc, Đỗ Ngọc 

Thiện, Trần Anh Tuyến.-H.: Hà Nội, 2015.- 99tr.; 16x24cm 

8 

 

 

 

M 

100 đề kiểm tra Toán lớp 4/ Nguyễn Đức Tấn...- HCM.: Tổng hợp, 

2017.- 205tr.; 16x24cm. 

8 

112 trò chơi Toán lớp 1 và 2/ Phạm Đình Thực- HCM.: ĐHSP, 

2015.- 102tr.; 16x24cm. 

8 

10 chuyên đề bồi dưỡng  học sinh giỏi toán 4-5 tập 1/ Trần Diên 

Hiển- H.: GDVN, 2015.- 136tr.; 16x24cm.  Tái bản lần thứ tám 

9 

10 chuyên đề bồi dưỡng  học sinh giỏi toán 4-5 tập 2/ Trần Diên 

Hiển- H.: GDVN, 2015.- 136tr.; 16x24cm.  Tái bản lần thứ tám 

9 

 

N 

500 bài tập toán cơ bản và nâng cao 1/ Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn 

Đức Hòa, Tạ Hoàn- HCM.: ĐHQG, 2014.- 120tr.;16x24cm. 

8 

 

 

P  

Phát triển tư duy học Toán 1/ Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, 

Nguyễn Thị Thanh Phương.-HCM.:Tổng hợp, 2019.- 135tr.;16x24cm. 

10 

Phát triển tư duy học Toán 2/ Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, 

Nguyễn Thị Thanh Phương.-HCM.:Tổng hợp, 2016.- 144tr.;16x24cm. 

10 

Phát triển tư duy học Toán 3/ Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, 

Nguyễn Thị Thanh Phương.-HCM.:Tổng hợp, 2018.- 150tr.;16x24cm. 

11 

P  Phát triển tư duy học toán 5 / Võ Thị Hoài Tâm.-HCM.: Tổng hợp, 

2014.- 192tr.; 16x24cm. 

11 

 

 

 

 

 

T  

Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 4 tập 1/ Đỗ Trung Hiệu, Đỗ 

Trung Kiên.-H.: ĐHQG, 2018.- 159tr.; 17x24cm . 

11 

Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu lớp 4/ Nguyễn Tiến, Võ Minh, 

Huỳnh Bảo Châu.-HCM.: ĐHQG, 2013.- 144tr.; 16x24cm . 

12 

Tự luyện Violympic Toán 4 tập 1/ Lê Thống Nhất, Phạm Ngọc 

Định, Nguyễn Thị Mỵ.-H.: GDVN, 2016.- 79tr.; 17x24cm . 

12 
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Tự luyện Violympic Toán 4 tập 2/ Lê Thống Nhất, Phạm Ngọc 

Định, Nguyễn Thị Mỵ.-H.: GDVN, 2016.- 79tr.; 17x24cm . 

12 

Tuyển chọn đề ôn luyện Toán 3 tập 1/ Trần Thị Kim Cương.-H.: 

ĐHSP, 2018.- 106tr.; 17x24cm . 

12 

Tuyển chọn đề ôn luyện Toán 3 tập 2/ Trần Thị Kim Cương.-H.: 

ĐHSP, 2018.- 106tr.; 17x24cm . 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

Tự luyện Violympic Toán 2 tập 1/ Phạm Ngọc Định, Lê Thống 

Nhất, Trần Anh Tuyến.-H.: GDVN, 2011.- 71tr.; 17x24cm 

13 

Tuyển chọn đề ôn luyện Toán 3 tập 2/ Trần Thị Kim Cương.-H.: 

ĐHSP, 2018.- 106tr.; 17x24cm . 

14 

Tự luyện Violympic Toán 1 tập 1/ Phạm Ngọc Định, Lê Thống 

Nhất, Trần Anh Tuyến.-H.: GDVN, 2011.- 71tr.; 17x24cm . 

14 

Tự luyện Violympic Toán 2 tập 2/ Phạm Ngọc Định, Lê Thống 

Nhất, Trần Anh Tuyến.-H.: GDVN, 2011.- 71tr.; 17x24cm . 

14 

Tự luyện Violympic Toán 1 tập1/ Trần Anh Tuyến, Phạm Thị Minh 

Tuyến.-H.: GDVN, 2016.- 76tr.; 17x24cm . 

14 

Tự luyện Violympic Toán 1 tập2/ Trần Anh Tuyến, Phạm Thị Minh 

Tuyến.-H.: GDVN, 2016.- 76tr.; 17x24cm . 

15 

Tuyển chọn đề ôn luyện Toán 5 tập 1/ Trần Thị Kim Cương.-H.: 

ĐHSP, 2018.- 106tr.; 17x24cm . 

15 

Toán chọn lọc tiểu học tập 1- Ô n luyện và nâng cao Toán lớp 4, 

lớp 5/ Trần Hương, Nguyễn Đức Tấn, Phạm Xuân Tiến.-H.: GDVN, 

2014.- 199tr.; 17x24cm . 

15 

 

                                                                                            Người lập 

                                                                                                                 CBTV 

 

                                                                                                         Lê Thị Ngọc La 
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