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I. Toán 

- Cách đổi, so sáng các đơn vị đo thời gian, độ dài, diện tích, khối lượng. 

- Cách rút gọn phân số, quy đồng mẫu số, tìm phân số bằng nhau 

- Cách so sánh số, sắp xếp các số, các phân số. 

- Ôn tập về các dấu hiệu chia hết. 

- Ôn các phép tính cộng, trừ, nhân, chia STN, phân số.  

- Ôn giải toán có lời văn:Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, toán về 

trung bình cộng, tìm phân số của một số, tìm hai số khi biết tổng (hiệu) tỉ,  tỉ lệ 

bản đồ 

- Học thuộc cách tính và công thức tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ 

nhật, hình bình hành, hình thoi. 

II. Tiếng Việt 

- Ôn cách xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu. 

- Ôn tập về tác dụng và cách sử dụng: Dấu hai chấm, dấu gạch ngang. 

- Ôn các kiểu câu kể:  Ai là gì?,  Ai làm gì? , Ai thế nào? 

- Ôn tập về từ loại: danh từ, động từ, tính từ. Xác định từ đơn, từ láy, từ ghép. 

- Ôn các dạng câu: Câu cảm, câu kể, câu hỏi, câu khiến 

* Tập làm văn: 

Hãy tả một con vật mà em yêu thích. 

Hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích 

Hãy tả một  cây (hoa, ăn quả, bóng mát) mà em yêu thích 

III. Khoa, Sử, Địa:  

   1. Khoa   

 Câu 1: Nêu quá trình trao đổi chất ở thực vật ? 

 Câu 2: Kể một số loài: 

- Động vật kiếm ăn ban ngày  

- Động vật kiếm ăn ban đêm 

Câu 3 Nêu một số cách giữ bầu không khí trong sạch  

Câu 5: Sự lan truyền của âm thanh là gì ? 

Câu 6: Nêu các vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt? 

Câu 7: Vai trò của chất đạm trong cơ thể  là gì ? 

Câu 8: Nên ăn nhiều loại thức ăn gì để cơ thể có đủ lượng vi-ta-min, chất xơ ? 

Câu 9: Bơm căng áo phao trước khi xuống bể bơi , ta đã vận dụng tính chất nào 

của không khí? 

Câu 10: Nước bị ô nhiễm là nước có những dấu hiệu gì? 



Câu  11: Chất  không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt 

động bình thường của bộ máy tiêu hoá là chất gì? 

Câu 12: Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn nước ? 

Câu 13: Nêu tính chất của nước. 

Câu 14: Để phòng tránh tai nạn đuối nước, em nên làm gì? 

Câu 15: Để bảo vệ đôi mắt cần phải làm gì ? 

2. Lịch sử  

Câu 1:  Nêu một số Tác giả - tác phẩm của Lê Thánh Tông, Lương Thế Vinh ? 

Nêu Nội dung của Bộ luật Hồng Đức ? 

Câu 2: Nêu Diễn biến của trận Quang Trung đại phá quân Thanh ?   

Câu 3: Nhà Nguyễn thành lập năm nào ? Kể từ năm 1802 – 1858 nhà Nguyễn 

Trải qua các đời vua nào ? 

Câu 4 Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa 

biển của nước ta có lợi gì ?  

Câu 6: Quân Nam Hán sang xâm lược nước ta dưới sự chỉ huy của ai? 

Câu 7: Quân Nam Hán sang tiến vào nước ta bằng đường nào? 

Câu 8: Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?  

Câu 9: Nhà Trần lập thêm Hà Đê Sứ để làm gì?  

Câu 10: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo có ý nghĩa như thế nào 

đối với nước ta thời bấy giờ? 

3. Địa Lí  

Câu 1: Nêu các  biện pháp nhà nước ta đang thực hiện để làm giảm bớt sự cạn 

kiệt hải sản ven bờ? 

Câu 2: Những khó khăn do thiên nhiên gây ra làm ảnh hưởng tới sản xuất và đời 

sống của người dân ở ĐBDHMT ? 

Câu 3: Nêu một số đặc điểm tự nhiên của Đồng bằng Nam Bộ ?  

Câu 4: Nêu đặc điểm khí hậu của Đồng bằng duyên hải miền Trung? 

Câu 5: Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học 

lớn nhất cả nước? 

Câu 6: Vì sao Huế được gọi là Thành phố? 

Câu 7:  Nêu đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn? 

Câu 8: Hãy mô tả về Trung du Bắc Bộ? 

Câu 9: Người dân Hoàng Liên Sơn sống bằng nghề chính gì?  

Câu 10: Hà Nội được chọn làm kinh đô của nước ta từ năm nào? 

Câu 11: Vì sao Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng 

đầu của nước ta? 


