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A. MÔN TOÁN 

1. Số học:  

- Số thập phân (Đọc, viết, phân tích cấu tạo số, thực hiện bốn phép tính) 

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính 

- Tính nhanh (Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng; tính 

chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và tính chất 1 tổng (hiệu) nhân với 1 số; 

một số nhân (chia) với một tích); nhân (chia) nhẩm 1 số thập phân với 10,100, 

100…0,1, 0,01… 

2. Đại lượng 

- Đổi các đơn vị đo độ dài, diện tích, thể tích, thời gian 

 -Thực hiện các phép tính với số đo thời gian. 

3. Hình học: 

- Tính diện tích: Tròn, tam giác, thang 

- Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, 

hình lập phương. 

- Tính thể tích của các hình: hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

- Tính diện tích ruộng đất. 

 4. Giải toán có lời văn: 

Giải toán về tỉ số phần trăm, các bài toán chuyển động đều 1 động tử. 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 33 

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản mới.  

3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả (khoảng 90-100 chữ/15 

phút) 

4. Luyện từ và câu: 

- Ôn tập về từ: đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, đại từ, quan hệ từ. 

- Ôn tập về câu: Câu ghép, các phép liên kết câu, đoạn. 
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- Ôn tập về dấu câu: Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, chấm cảm → tác 

dụng, ứng dụng viết câu, đoạn có sử dụng các loại dấu. 

5. Tập làm văn:  Văn tả cảnh 

C. KHOA HỌC 

1. Chương thực vật và động vật: 

- Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, đặc điểm thụ phấn. 

- Sự thụ phấn, thụ tinh. 

- Cây con mọc lên từ hạt, mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. 

- Sự sinh sản của động vật: Côn trùng, ếch 

- Sự sinh sản và nuôi dạy con của chim, hổ, hươu 

2. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên: 

- Khái niệm về môi trường và tài nguyên. 

- Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người. 

D. LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

1. Lịch sử: 

- Đường Trường Sơn 

- Sấm sét đêm giao thừa 

- Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” 

- Tiến vào dinh Độc Lập 

- Hoàn thành thống nhất đất nước 

- Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình 

2. Địa lí: 

 Ôn tập đặc điểm tự nhiên, địa hình, dân cư, kinh tế của Châu Á, Châu Âu, 

Châu Phi, Châu Mĩ, Châu đại dương và châu Nam Cực 

 

Chúc các con học sinh thân yêu học tập chăm chỉ, sáng tạo đạt kết quả cao 

nhất trong kỳ thi sắp tới. 
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