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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, các số thập phân. 

- Ôn tập về các dấu hiệu chia hết. 

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

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

nhật, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình lập phương, hình hộp chữ 

nhật. 

- Học thuộc cách tính và công thức tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ 

nhật. 

- Ôn tập về số đo thời gian, toán chuyển động đều 

II. Tiếng Việt 

1. Luyện từ và câu 

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

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

dấu phẩy, dấu chấm phẩy. 

- 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. 

- Ôn các dạng câu ghép và cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, bằng cặp 

quan hệ từ, bằng cặp từ hô ứng, bằng dấu nối. 

-Các lớp từ: 

      - Từ đồng nghĩa. 

      - Từ trái nghĩa. 

      - Từ đồng âm. 

      - Từ nhiều nghĩa. 

2. 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. 

Hãy tả một người mà em yêu thích và để cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt 

đẹp. 

Ôn tập văn kể chuyện. 

3. Chính tả 



1) Chính tả phân biệt l / n. 

2) Chính tả phân biệt ch / tr. 

3) Chính tả phân biệt x / s. 

4) Chính tả phân biệt gi / r / d. 

5) Quy tắc viết phụ âm đầu “cờ” (c /k /q ). 

6) Quy tắc viết phụ âm đầu “ngờ” (ng /ngh ). 

7) Quy tắc viết nguyên âm i (i / y ). 

8) Quy tắc viết hoa. 

9) Quy tắc đánh dấu thanh. 

    10) Cấu tạo tiếng - Cấu tạo vần. 

III. Khoa, Sử, Địa:  

   1. Khoa   

Câu 1. Các chất như thủy tinh, kim loại sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở 

nhiệt độ nào ?  

Câu 2.Các cơ quan sinh dục cái và sinh dục đực của thực vật có hoa là: 

       Câu 3.  Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì ? 

Câu 4.  Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí ?  

Câu 5.Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu sau khi sinh ? 

dữ khác ăn thịt. 

Câu 6. Chim và thú đều có bản năng gì trong quá trình nuôi con?  

Câu 7. Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là:  

Câu 8. Dòng nào gồm các loại cây có thể được mọc lên từ thân cây mẹ? 

Câu 9. Trong các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng, biện pháp nào có thể 

làm môi trường đất bị ô nhiễm ?  

Câu 10.    Nguyên nhân nào làm cho đất trồng bị ô nhiễm ?  

        Câu 11. Tài nguyên thiên nhiên là gì ? 

Câu 12. Trong các nguồn năng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải 

năng lượng sạch ?  

Câu 13: Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch?  

Câu 14 : Môi trường bao gồm những gì ? 

Câu 15 : Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp :  

A. Môi trường cho                                            B. Môi trường nhận 

Thức ăn  Nước tiểu 

Nước uống  Phân, rác thải 

Nước sinh hoạt, công 

nghiệp 

 Khí thải, khói 

Chất đốt (rắn, lỏng, khí)  Nước thải sinh hoạt, nước thải công 

nghiệp 

 



Câu 16: Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất? 

Câu17: Hổ thường sinh sản vào mùa nào?  

Câu 18. Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là:  

Cau 19 Cây non nào mọc ra từ lá : 

Câu 20: Điểm giống nhau của: Sắt, nhôm, đồng? 

 2. Lịch sử  

Câu 1.Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào 

“Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre vào thời gian nào ?   

Câu 2.Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào Đồng Khởi?  

Câu 3: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào năm nào?   

 Câu 4 Người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện 

Biên phủ là ai? 

Câu 5: Theo Hiệp định Giơ- ne- vơ, con sông được chọn là giới tuyến quân sự 

tạm thời giữa hai miền Nam và Bắc là :   

Câu 6: Hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày, tháng năm nào ?       

Câu 7: Đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 

bình ở VN là vì:  

Câu 8: Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ  chấm (...) của đoạn 

văn cho thích hợp: (hàng nghìn; Việt Nam và Liên Xô; xây dựng; 15 năm) 

    Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ................... lao động sáng tạo đầy hi 

sinh gian khổ của ......................cán bộ, công nhân ...................................là thành 

tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ....................... đất nước. 

Câu 9. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:  

3. Địa Lí  

Câu 1.  Nối tên nước ở cột A với tên châu lục ở cột B sao cho phù hợp: 

                            A                                                       B 

                            Tên nước              Tên châu lục 

1. Ai Cập  a) Châu Âu 

   

2. Hoa Kì  b)Châu Đại Dương 

   

3. Pháp  c) Châu Phi 

   

4.Ô-xtrây-li-a  d) Châu Mĩ 

 

Câu 2. Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:  

Câu 3.  Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (.....) của  đoạn 

văn cho thích hợp: a) khoáng sản ; b) đồng bằng ; c) đông nhất; d) nông nghiệp. 



      Châu Á có số dân (1)........................thế giới. Người dân sống tập trung 

đông đúc tại các (2)........................châu thổ và sản xuất (3)..........................là 

chính. 

            Một số nước phát triển công nghiệp khai thác (4)....................như Trung 

Quốc,  Ấn Độ. 

Câu4:Châu lục lạnh nhất thế giới là châu lục nào ? 

Câu5:Vạn Lí Trường Thành là kì quan của đất nước nào ? 

Câu6:Thủ đô của nước Pháp là : 

Câu4:Châu Á có diện tích là bao nhiêu  km2 ? 

Câu5:Châu Á có dân số đông thứ mấy trên thế giới ? 

Câu 7:Khu vực Đông Nam Á gồm có bao nhiêu nước ?    

Câu 8:Nước có số dân đông nhất thế giới là nước nào ? 

Câu 9: Châu Á nằm ở bán cầu nào ? 

Câu 10. Nước nào có vị trí lãnh thổ được nằm trên cả châu Á và châu Âu?   

Câu 11.Châu Phi là châu lục :  

Câu 12. Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:  

 

  


