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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 1  

I/Tiếng Việt 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm r/d/gi ? 

a - cá ....án;  gỗ ......án, con .....án. 

Suối chảy ......óc .......ách;  nước mắt chảy ......àn .....ụa. 

b – Quyển vở này mở ....a 

Bao nhiêu trang .....ấy trắng  

Từng .....òng kẻ ngay ngắn 

Như chúng em xếp hàng 

Lật từng trang từng trang 

......ấy trắng sờ mát .....ượi 

Thơm tho mùi .....ấy mới 

Nắn nót bàn tay xinh. 

Bài 2: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 

buồn  ><..................... 

yếu đuối ><............. 

dở ><.................... 

khóc ><........................ 

nhanh nhẹn ><............... 

thông minh ><............... 

lạnh lẽo ><.................. 

đắng  ><....................... 

đông đúc  ><...................... 

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu câu Ai làm gì? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau: 

a. Những chú gà trống  oai vệ. 

...................................................................................................... ..................... 

b. Chú mèo bỗng trở nên rất dữ tợn. 

................................................................................................... ..................... 

c. Ông mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt giữa trưa hè. 

...................................................................................................... ..................... 

d. Sau một buổi cày vất vả, các bác nông dân  vui vẻ  trở về nhà. 

……………………………............................................................................................. 

 

II/ Toán: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a. 2124 + 4357  b. 751 – 437  c. 124 x4  d. 565: 7 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức 

a. 103 x 5 – 243   b. 291 + 117 x 7  c. 210 -  927: 9 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



Bài 3: Cô Hồng có 354 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao 

nhiêu quả trứng gà? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bài 4: Tủ sách thư viện của lớp 3A1 có 6 giá. Mỗi giá có 36 quyển. Các bạn đã mượn 

28 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

III/ Đạo đức 

Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có nghĩa là gì? 

A. Xa lánh vì khác biệt màu da  
B. Xa lánh vì khác biệt ngôn ngữ 

C. Xa lánh vì khác biệt điều kiện sống  
D. Tham gia vui chơi, kết bạn dù có khác biệt về màu da, ngôn ngữ và 
điều kiện sống  
Câu 2: Em thấy các bạn đất từ các đất nước khác nhau trên toàn thế  
giới. Nhưng vẫn cùng nhau tươi cười và tham gia một trò chơi tập thể. 

Điều này thể hiện điều gì? 

A. Đoàn kết bạn bè quốc tế 

B. Không đoàn kết 

C. Sự mâu thuẫn giữa các bạn 

D. Tính không hòa đồng của các bạn  
Câu 3: Thiếu nhi các nước khác nhau có được giao lưu, chia sẻ và vui 

đùa với nhau hay không? 

A. Không được 

B. Được nhưng tùy từng thời điểm  
C. Luôn luôn được phép chia sẻ, giao lưu và thể hiện tình đoàn kết hữu 
nghị  



D. Cả 3 đáp án trên đều không đúng  
Câu 4: Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Quay mặt đi và không nói chuyện với các bạn thiếu nhi nước ngoài  
B. Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi các bạn thiếu nhi nước ngoài 
khi gặp mặt  
C. Xấu hổ, lảng tránh khi các bạn thiếu nhi quốc tế đến thăm trường 
mình.  
D. Cười nói, chỉ trỏ, nói xấu các bạn thiếu nhi nước ngoài  
Câu 5: Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Tham gia giao lưu với các bạn thiếu nhi nước ngoài đang sống và 
học tập ở Việt Nam  
B. Quay mặt đi và không nói chuyện với các bạn thiếu nhi nước ngoài 
C. Xấu hổ, lảng tránh khi các bạn thiếu nhi quốc tế đến thăm trường 
mình.  
D. Cười nói, chỉ trỏ, nói xấu các bạn thiếu nhi nước ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 2  

I/Tiếng Việt 

Bài 1: 

Đọc đoạn thơ sau rồi điền vào ô trống các từ ngữ thích hợp trong đoạn thơ trên: 

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa 

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo 

Trời trong đầy tiếng rì rào 

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra 

Đứng canh trời đất bao la 

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. 

Sự vật được nhân hóa Từ ngữ tả hoạt động, đặc điểm của sự vật như 

tả người 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

Bài 2: 

2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu? 

a. Các em nhỏ chơi đá bóng ở bãi cỏ sau đình. 

b. Ngoài vườn, hoa hồng và hoa loa kèn đang nở rộ. 

c. Bầy chim sẻ đang ríu rít trò chuyện trong vòm lá. 

d. Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít. 

e. Hai bên bờ sông, những bãi ngô đã bắt đầu xanh tốt. 

g. Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng. 

h. Nghỉ hè, em thường được đi chơi ở công viên. 

Bài 3: Hãy sử dụng cách nói nhân hóa để diễn đạt những ý dưới đây cho sinh 

động :  

a. Chiếc cần trục đang bốc dỡ hàng ở bến cảng. 

Mẫu: Bác cần trục vươn cánh tay bốc dỡ hàng ở bến cảng. 

b. Mấy con chim hót ríu rít trên cành. 

.................................................................................................... 

 

 

 



II. TOÁN 

Bài 1/ Tính nhẩm: 

 2000 + 6000 - 5000 =    7000 + 3000 - 8000 = 

9000 - 4000 + 3000 =     5000 - 1000 + 6000 =  

Bài 2/ Đặt tính rồi tính: 

3267 + 2815          8673 - 319       2659 + 326       7934 – 519     10000 - 4445 

  

2215 x 4               3042 x 3             237 : 8                     743 : 6                    245 : 9  
Bài 3/ Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2530m vải, như vậy đã bán ít hơn ngày 

thứ hai 470m vải. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải? 

 

Bài 4/ Có 3 thùng thuốc, mỗi thùng chứa 1325 hộp thuốc. Người ta đã chuyển đi 

2385 hộp thuốc. Hỏi còn lại bao nhiêu hộp thuốc? 

 

Bài 5/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều 

dài. Tính chu vi thửa ruộng đó. 

 

 

III/ Đạo đức 

Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế 
A. Xấu hổ, lảng tránh khi các bạn thiếu nhi quốc tế đến thăm trường 
mình.  
B. Cười nói, chỉ trỏ, nói xấu các bạn thiếu nhi nước ngoài 
C. Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế  
D. Quay mặt đi và không nói chuyện với các bạn thiếu nhi nước ngoài  
Câu 2: Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi các bạn thiếu nhi nước ngoài 
khi gặp mặt  
B. Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế 

C. Tham gia giao lưu với các bạn thiếu nhi nước ngoài đang sống và 

học tập ở Việt Nam 

D. Cả 3 đáp án trên  
Câu 3: Những việc làm nào thể hiện không đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Cười nói, chỉ trỏ, nói xấu các bạn thiếu nhi nước ngoài 
B. Chê bai các bạn thiếu nhi có màu da đen  
C. Lảng tránh, không chơi với các bạn thiếu nhi quố tế D. 
Cả 3 đáp án trên  
Câu 4: Những việc làm nào thể hiện không đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi các bạn thiếu nhi nước ngoài 
khi gặp mặt  
B. Cười nói, chỉ trỏ, nói xấu các bạn thiếu nhi nước ngoài  



C. Tham gia giao lưu với các bạn thiếu nhi nước ngoài đang sống và 
học tập ở Việt Nam  
D. Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế  
Câu 5: Những việc làm nào thể hiện không đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Tham gia giao lưu với các bạn thiếu nhi nước ngoài đang sống và 
học tập ở Việt Nam  
B. Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế 

C. Chê bai các bạn thiếu nhi có màu da đen  
D. Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi các bạn thiếu nhi nước ngoài 
khi gặp mặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 3 

I/Tiếng Việt 

Bài 1:  Chép những dòng thơ nói về sự vật có hoạt động như hoạt động của người 

vào chỗ trống: 

Em nằm trên chiếc võng  ...................................................................................... 

Êm như tay bố nâng  ...................................................................................... 

Đung đưa chiếc võng kể  ...................................................................................... 

Chuyện đêm bố vượt rừng. ...................................................................................... 

Bài 2 : Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào? 

a. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân ta đó thắng lớn ở Điện Biên Phủ. 

b. Đêm hôm ấy, chị Bưởi phải vượt sông Kinh Thầy để chuyển công văn từ xã lên 

huyện. 

c. Năm mười bốn tuổi, Hoà xin mẹ cho được đi đánh giặc. 

Bài 3 : Em hãy trả lời các câu hỏi  Khi nào? , Bao giờ? , Lúc nào? 

a. Khi nào lớp em tổ chức kết nạp đội viên mới? 

................................................................................................... 

b. Em biết đọc từ bao giờ? 

................................................................................................... 

c. Lúc nào em giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa? 

................................................................................................... 

Bài 4: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau: 

a. Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kich mỗi cuốn phim đều là một 

tác phẩm nghệ thuật. 

b. Đất nước ta đó có nhiều nhà khoa học nghệ sĩ danh thủ nhờ gian khổ học tập nghiên 

cứu đã làm vẻ vang cho đất nước. 

Bài 5 : Đọc khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi : 

         “Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê! 

Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ ; 

Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió ; 

Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.” 

                              ~ Phạm Tiến Duật ~ 

1) Những con vật nào đã được nhân hoá? 

....................................................................................................................................... 

2) Chúng được nhân hoá bằng các từ ngữ nào? 

........................................................................................................................................ 

 

 



II/ TOÁN 

Bài 1. Tìm x: 
 

 a)  x + 375 = 950     b) x - 638 = 347   

 

Bài 2. Tính giá trị biểu thức: 
 

 a)  1514  x  4 + 2                                          b) 1315 + 1404  x 3 

      1514 x (4 + 2)                                            (1315 + 1404) x 3 
 

Bài 3. Một cuộn dây dài 1hm 2dam, người ta đó dùng 24 m để buộc một thùng hàng. 

Phần còn lại của cuộn dây người ta cắt ra thành 3 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài 

bao nhiêu mét? 

 

Bài 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 16m và một mảnh 

đất hình vuông có chu vi 76m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật hơn chu vi mảnh 

đất hình vuông là bao nhiêu? 

Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 17m, chiều rộng kém chiều dài 4m. 

Tính chu vi mảnh vườn đó. 

 
 

 

III/ Tự nhiên và xã hội 

1. Viết tên từ 2 đến 3 cây có các loại rễ sau: 

a. Rễ cọc:………………………………………………………………………………… 

b. Rễ chùm:……………………………………………………………………………… 

c. Rễ phụ:………………………………………………………………………………… 

d. Rễ củ:………………………………………………………………………………… 

2. Nêu chức năng của rễ cây: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3. Ích lợi của rễ cây: 

- Rễ các loại cây dùng làm thức ăn:………………….…………………………………. 

- Rễ các loại cây dùng làm 

thuốc:……………………...………………………………… 

- Rễ các loại cây dùng làm đường để ăn:..……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 4 
I. TIẾNG VIỆT 

Bài 1. Tìm từ ngữ nhân hoá trong các câu thơ dưới đây và điền vào ô trống phù hợp: 

Ông trời nổi lửa đằng đông 

Bà sân vấn chiếc khăn hang đẹp thay 

Bố em xách điếu đi cày 

Mẹ em tát nước nắng đầy trong thau 

Cậu mèo đã dậy từ lâu 

Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng. 

Tên sự vật Từ gọi sự vật như gọi 

người 

Từ ngữ tả sự vật như tả người 

   

   

   

Bài 2. Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi: Ở đâu? 

a. Các em nhỏ thấy cụ già ngồi ở vệ cỏ ven đường. 

b. Ngoài vườn, hoa hồng và hoa cúc đang nở rộ. 

c. Trong lớp, học sinh đang học bài. 

d. Bầy chim sẻ hót ríu rít trong vòm lá. 

Bài 3. Gạch bỏ từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dãy: 

a. Non nước, giang sơn, non sông, quê hương, tổ quốc, đất nước, làng xóm. 

b. Bảo tồn, bảo ban, bảo vệ, giữ gìn, gìn giữ. 

c. Xây dựng, dựng đứng, kiến thiết, dựng xây 

d. Tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc. 

Bài 4. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?, 2 gạch dưới bộ 

phận trả lời câu hỏi: làm gì, thế nào? 

a. Đường lên dốc trơn và lầy 

b. Người nọ đi tiếp sau người kia. 

c. Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh. 

d. Những đám rừng đỏ lên vì bom Mỹ. 

e. Những khuôn mặt đỏ bừng. 

Bài 5. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau: 

a. Dưới đường lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những 

vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây dân chài đang tung lưới vớt cá. 

b. Ngoài nương rẫy lúa đã chín vàng rực. Ở đây mùa hái hạt bao giờ cũng trúng tháng 

mười tháng mười một những ngày vui vẻ nhất trong năm. 

c. Từ chiếc tổ nhỏ được lót rơm êm như nệm đôi chim non xinh xắn bay ra. 

d. Giữa đám lá to bản một búp xanh vươn lên. 

e. Xa xa giữa cánh đồng đàn trâu lững thững từng bước nặng nề trở về làng. 

 

 



II. TOÁN 

 

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a) 2074 – 107 x 8                            c) 3495 + (696 : 6)  

b) 4902 + 642 : 3                               d) 7621 – 609 x 3  

Bai 2. Tìm Y:  

a) Y + 1093 = 8112                            b) Y : 8 = 329 

Bài 3. Một hình chữ nhật nếu bớt chiều dài đi 27cm thì được chiều rộng là 35cm. 

Tính chu vi của hình chữ nhật đó. 

Bài 4. Tính chu vi hình vuông biết độ dài một cạnh của hình vuông là 1dm4cm. 

Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài là 1m 57cm, nếu tăng chiều rộng lên 4dm 5cm 

thì bằng chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 

 

Bài 6.  Có 789 quyển sách xếp vào các hộp. Mỗi hộp đựng được 8 quyển sách. Hỏi 

xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp như vậy và còn thừa mấy quyển sách? 

 

III/ Tự nhiên và xã hội 

Câu 1. Các hoạt động thương mại là: 

A.Bảo vệ rừng, nuôi cá, chăn nuôi                   B. Các hoạt động mua bán   

                   C. Khai thác khoáng sản, may xuất khẩu 

Câu 2. Cơ thể động vật gồm: 

A. Hai phần (đầu và thân mình)             B. Bốn phần (đầu, mình, đuôi và cơ quan di 

chuyển) 

C. Ba phần  (đầu, mình và cơ quan di chuyển) 

Câu 3. Thân cây có cấu tạo: 

A. Thân mọc đứng, thân leo, thân bò.         B. Thân gỗ, thân thảo              C. Cả hai ý 

trên 

Câu 4. Cơ thể tôm cua có đặc điểm chung gì ? 

A. Không có xương sống. Có vỏ cứng. Có nhiều chân và phân thành các đốt.             

         B. Có xương sống, có râu, vỏ mềm.                     C. Cả 2 ý trên 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 5 
I. TIẾNG VIỆT 
 

Đọc thầm đọan văn sau: 
           

Xóm ấy trú ngụ đủ các chi họ Chuồn chuồn. Chuồn chuồn Chúa lúc nào cũng 

như dữ dội, hùng hổ, nhưng kì thực trông kĩ đôi mắt lại rất hiền. Chuồn chuồn Ngô 

nhanh thoăn thoắt, chao cánh một cái đã biến mất. Chuồn chuồn Ớt rực rỡ trong bộ  

quần áo đỏ chói giữa ngày hè chói lọi, đi đằng xa đã thấy. Chuồn chuồn Tương có đôi 

cánh kép vàng điểm đen thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to. Lại anh Kỉm 

Kìm Kim lẩy bẩy lẩy bẩy như mẹ đẻ thiếu tháng, chỉ có bốn mẩu cánh tí teo, cái đuôi 

bằng chiếc tăm dài nghêu, đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng ngụ cư vùng này. 

 

Câu 1/ Đoạn văn tả mấy loại chuồn chuồn? 

 

a. 3 loại    b. 4 loại    c. 5 loại 

 

Câu 2/ Chuồn chuồn nào có bộ  quần áo sặc sỡ ? 

 

a. Chuồn chuồn Chúa  b. Chuồn chuồn Ngô  c. Chuồn chuồn Ớt 

 

Câu 3/ Chuồn chuồn  Chúa có đặc điểm gì? 

 

a. dữ dội    b. hùng hổ    c. rất hiền 

 

Câu 4/ Chuồn chuồn nào nhanh thoăn thoắt? 

 

a. Chuồn chuồn Chúa  b. Chuồn chuồn Tương  c. Chuồn chuồn Ngô 

 

Câu 5/ Những sự vật được nhân hóa trong đoạn văn trên là:  

a) Chuồn chuồn Chúa, chuồn chuồn Ngô, chuồn chuồn Ớt 

b) Chuồn chuồn Tương, chuồn chuồn Kim, chuồn chuồn Ngô 

c) Chuồn chuồn Chúa, chuồn chuồn Ngô, chuồn chuồn Ớt, chuồn chuồn Kim. 

 

Câu 6/ Những con chuồn chuồn được nhân hóa bằng những cách nào? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………. 

Câu 7/ Thêm dấu phẩy vào các câu văn sau đây rồi chép lại cho đúng: 

a) Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập. 

b) Sáng nay trời trở rét. 

 

 

I. TOÁN 
 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

2436 + 4165               5423 – 2678                      689 x 7                        945: 4 

 



Câu 2: Tính giá trị của biểu thức: 

 (169 - 82) x 6     b)   89 + 648 : 4  

 

Câu 3: Tính X: 

  X : 7 = 56 x 2                       X: 8 = 348: 4                                

 

Câu 4:  

>  403g …… 430g  865g + 135g …… 1kg 

< ?    

=  67g +128g ….. 212g  291g + 632g – 75g …… 846g 

 

Câu 5: Cô giáo có 80 quyển vở. Cô lấy ra 5 quyển để làm sổ sách. Số vở còn lại cô 

chia đều cho 3 bạn học sinh nghèo của lớp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?   

 

Câu 6: Một hình chữ nhật có chu vi là 824cm, chiều dài là 251cm. Tính chiều rộng 

hình chữ nhật. 

 

III/ Tự nhiên và xã hội 

Câu 1. Thú là những động vật: 

A. Có lông mao, đẻ con và nuôi con bằng sữa, thường có 4 chân 

B. Có lông vũ, đẻ trứng, thường có 4 chân                C. Có lông vũ, đẻ trứng, thường có 2 

chân 

Câu 2. Trái đất có dạng hình gì ? 

A. Hình tròn            B. Hình khối         C.  Hình cầu              

Câu 3. Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái đất tự quay quanh mình nó theo hướng nào? 

   A. Ngược chiều kim đồng hồ                    B. Cùng chiều kim đồng hồ 

Câu 4. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là: 

A. Lá  C. Rễ                    B. Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 6 
I. TIẾNG VIỆT 

Em hãy đọc câu chuyện sau:  

Người phụ nữ đẹp nhất 

Buổi tối, cùng cậu con trai lên tám tuổi đọc tờ Tạp chí Truyền hình để chọn chương 

trình xem tivi. 

- Có một cuộc thi hoa hậu này! – Người mẹ phấn khởi nói với con trai. 

Cậu con trai liền hỏi mẹ thi hoa hậu là gì, người mẹ giải thích cho con rằng đó là 

cuộc thi để chọn ra người phụ nữ đẹp nhất và tốt bụng nhất.  

Người mẹ vô cùng xúc động khi người con trai ngạc nhiên hỏi: 

 - Mẹ ơi, sao mẹ không tham dự cuộc thi đó? 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Người mẹ đã giải thích cho cậu con trai về cuộc thi hoa hậu đó là cuộc thi để 

chọn ra người phụ nữ 

a- đẹp nhất, giỏi giang nhất 

b- đẹp nhất, có tài nhất 

c- đẹp nhất, tốt bụng nhất 

2. Người con đã hỏi mẹ: 

a- Mẹ có đi xem cuộc thi đó không? 

b- Mẹ ơi, sao mẹ không tham dự cuộc thi đó? 

c- Mẹ có tham dự cuộc thi đó không? 

3. Theo em, vì sao người mẹ vô cùng xúc động khi con trai hỏi: “ Mẹ ơi, sao mẹ 

không tham dự cuộc thi đó? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Khoanh vào chữ cái đứng trước câu thuộc kiểu câu Ai thế nào? 

 a. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. 

 b. Hoa bưởi thơm nồng nàn. 

c. Những anh chào mào đỏm dáng. 

5. Viết thêm vế câu có hình ảnh so sánh thích hợp vào mỗi câu sau: 

 a. Ông mặt trời đỏ ối như…………………………………………………………… 

 b. Dải mây trắng mỏng, mềm mại như……………………………………………… 

 



II. TOÁN 

Câu 1. Nối đồng hồ với giờ trương ứng: 

                                                                                     

                                                                                  

Câu 2. Quan sát kĩ hình vẽ dưới đây rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

                                                                  

Câu 3: Vẽ thêm một cạnh vào hình bên dưới để được góc vuông đỉnh A: 

 

 

                                    

                                                 A                                                                                                                   

 

Câu 4: Tính chu vi của một hình chữ nhật, biết chiều dài là 10cm, chiều rộng 6cm.  

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

8 giờ 50 phút 

2 giờ 30 phút 

9 giờ 20 phút 

10giờ 15 phút 



III/ Tự nhiên và xã hội 

1. Khoanh tròn vào chữ cái trước các đáp án đúng 

- Để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan trong cơ thể người, chúng ta nên làm 

những việc nào ?    

    A. Giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ. 

    B. Ăn uống đủ chất. 

    C. Môi trường sống trong lành, sạch sẽ. 

    D. Luôn để đầu óc thoải mái, vui vẻ. 

    E. Ăn  thoải mái uống tất cả những loại nước mình thích 

- Để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan trong cơ thể, chúng ta không nên: 

  A. Sử dụng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích. 

  B. Không tập thể dục mỗi ngày 20 phút  

  C.Tức giận, cáu gắt hoặc buồn phiền vô cớ. 

  D...Không ăn uống bừa bãi linh tinh. 

2. Em hãy lập thời gian biểu 1 ngày trong tuần nghỉ phòng dịch của mình (có thể theo 

mẫu bảng dưới đây), chú ý sắp xếp các hoạt động và thời gian sao cho khoa học, hợp 

lí; sau đó trang trí cho đẹp và dán vào góc học tập. Hãy thực hiện theo đúng thời gian 

biểu đó hàng ngày nhé! 

THỜI GIAN BIỂU HÀNG NGÀY 

Thời gian Hoạt động 

Từ….giờ 

đến….giờ 

Ngủ dậy…. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 7 
I. TIẾNG VIỆT 

Em hãy đọc câu chuyện sau:  

Ông Yết Kiêu 

Ngày xưa, có một người tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá. Yết Kiêu có sức khỏe hơn 

người, không ai địch nổi. Đặc biệt, Yết Kiêu có tài bơi lội. Mỗi lần xuống nước bắt 

cá, ông có thể ở dưới nước luôn sáu, bảy ngày mới lên. 

Hồi ấy, giặc ngoại xâm mang 100 thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta. Nhà 

cua rất lo sợ, cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi ra đánh giặc. Yết Kiêu đến tâu 

vua: 

- Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng xin quyết tâm đánh giặc cứu nước. 

Vua hỏi: 

- Nhà ngươi cần bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền bè? 

- Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng đủ. 

Vua cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc. Ông bảo quân lính sắm cho ông 

một cái khoan, một cái búa rồi một mình lặn xuống đáy biển, tiến đến chỗ thuyền 

giặc, tìm đúng đáy thuyền, vừa khoan vừa đục. Ông làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín 

đáo, thuyền giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Thấy thế, giặc sợ lắm, chúng 

đành vội vã quay thuyền về, không dám sang cướp nước ta nữa. 

(Theo Nguyễn Đổng Chi) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Nhân vật Yết Kiêu có những đặc điểm gì nổi bật? 

a- Sức khỏe hơn người, có tài bơi lội 

b- Sức khỏe hơn người, có tài bắt cá 

c- Sức khỏe hơn người, đánh cá giỏi 

2. Yết Kiêu làm cách nào để phá tan thuyền giặc? 

a- Lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền 

b- Lặn xuống nước, đục thủng mạn thuyền 

c-Lặn xuống nước, đục thủng đuôi thuyền 

3. Em hãy viết 2-3 câu nói về cảm nghĩ của em sau khi đọc câu truyện trên: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

4. Các từ nào chỉ nói về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc? Em hãy khoanh tròn vào 

những từ đó nhé! 



Bảo vệ , gìn giữ, xây dựng, chiến đấu, đấu tranh, kháng chiến, kiến thiết, tôn tạo, 

chống trả, đánh. 

5. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau: 

Ở Trường Sa ngoài các chú bộ đội Hải quân làm hiệm vụ chính trên biển còn có các 

chú bộ đội Không quân bộ đội Phòng không các chú bộ đội thuộc binh chủng Bộ 

binh….. Tất cả đều có chung một nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

 

II.TOÁN 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) So sánh 999 và 1000 

999 = 1000 …                                           999 < 1000 … 

b) So sánh 2km và 1450m + 430m 

2km  > 1450m + 430m … 

2km  < 1450m + 430m … 

c) So sánh 3 giờ và 2 giờ 60 phút 

3 giờ = 2 giờ 60 phút … 

3 giờ > 2 giờ 60 phút … 

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng 

a) Kết quả phép cộng 5402 + 3789 là : 

A. 9911    B. 9191 C. 9190 

b) Kết quả phép cộng 3070 + 4939 là: 

A. 8009   B. 8050        C. 8500 

c) Kết quả phép cộng 1724 + 1017 là: 

A. 2741   B. 2731 C. 2737 

Câu 3: Đặt tính rồi tính: 

a. 3189 + 1405            b. 5162 + 2546            c. 415 +5321             d. 6925 + 8 

 

Câu 4: Một sợi dây dài 8cm, Lan muốn cắt lấy đoạn dây 4cm từ sợi dây đó mà không 

cần dùng thước đo. Em hãy hướng dẫn Lan cách cắt nhé!      

 

 

 

 



III/ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

1. Em điền từ còn thiếu vào ô trống trong hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Em hãy đánh dấu x trước những việc em đã làm đúng nhé 

Rửa tay đúng cách cần thực hiện các bước sau:  

    Bước 1: Làm ướt hai lòng bàn tay bằng nước, lấy xà phòng vào lòng bàn tay. Chà 

2 lòng bàn tay vào nhau. 

    Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. 

    Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón. 

    Bước 4: Chà mu các ngón tay này lên lòng bàn tay kia và ngược lại (mu tay để 

khum khớp với     lòng bàn tay). 

    Bước 5: Chà ngón cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (lòng bàn 

tay ôm lấy ngón cái). 

    Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay 

dưới vòi nước chảy đến  cổ tay và làm khô tay. 

    Rửa tay ít nhất trong 30 giây, mỗi thao tác lặp lại ít nhất 5 lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 8 
I. TIẾNG VIỆT 

Chúng mình cùng đọc câu truyện sau và trả lời các câu hỏi nhé!  

Con Rồng cháu Tiên 

   Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long 

Quân. Thần thường ở dưới nước, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng 

núi cao có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần. 

   Âu Cơ và Lạc Long Quân yêu nhau rồi thành vợ chồng. Ít lâu sau, Âu Cơ sinh ra 

một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con trai hồng 

hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như 

thần. 

   Một hôm, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: 

   - Ta thuộc nòi Rồng, vốn quen ở nước. Nàng là dòng Tiên quen chốn non cao. Nay 

ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi. Kẻ miền núi, 

người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. 

   Âu Cơ và các con nghe theo rồi chia tay nhau lên đường. Một trăm người con của 

Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Người 

con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. 

   Bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta, con cháu vua Hùng, khi nhắc dến 

nguồn gốc của mình, thường tự hào xưng là con Rồng, cháu Tiên và thân mật gọi 

nhau là “ đồng bào”.   

(Theo Nguyễn Đổng Chi) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Khi chia tay, Lạc Long Quân và Âu Cơ quyết định diều gì? 

a. Lạc Long Quân sẽ đưa tất cả các con xuống biển. 

b. Âu Cơ sẽ đưa tất cả các con lên núi. 

c. Lạc Long Quân sẽ đưa năm mươi người con xuống biển, Âu Cơ đưa năm mươi 

người con lên núi, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau. 

2. Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì? 

a. Tình cảm vợ chồng thắm thiết giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. 

b. Lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý, linh thiêng của mình; các dân 

tộc trên đất nước Việt Nam đều là anh em một nhà. 

c. Tình yêu biển của Lạc Long Quân. 

3. Con hãy viết 2-3 câu nói về cảm nghĩ của con sau khi đọc câu truyện trên: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

4. Gạch dưới các từ chỉ sự vật thường có ở miền núi trong số các từ ngữ sau:  

Đồng ruộng, nhà sàn, nhà cao tầng, nương rẫy, ruộng bậc thang, biển, thác, rừng, nhà 

ngói, nhà sàn, nhà rông… 

5. Đặt câu có hình ảnh so sánh để nói về: 

  - Một con vật con yêu thích: ……………………………………………………… 

  - Một loại hoa mà con thích : ……………………………………………………… 

 

II.TOÁN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

7032 – 4579        2961 + 5123                1035 x 3               720 : 8 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 

705 : 5 x 6   1975 + 4310 x 2       10000 – 999 x 3 

Bài 3: Tìm x 

x : 3= 9564 – 7074  101 : x= 5(dư1)   5692 – x= 3333 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 3dm2cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. 

Tính chu vi của hình chữ nhật đó.  

Bài 5: Tính tổng của số tròn nghìn bé nhất có bốn chữ số với số tròn chục lớn nhất có 

ba chữ số? 

 

III/ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

Câu 1. Cơ thể cá có đặc điểm gì chung ? 

A. Có xương sống, thở bằng mang, thường có vảy có vây  

           B. Thở bằng mang                                      C. Thường có vảy có vây            

Câu 2. Trái đất là :                  

A. Vệ tinh của mặt trời        B. Vệ tinh của mặt trăng        C. Hành tinh trong hệ mặt 

trời   

Câu 3:  (1đ) Điền từ vào chỗ trống cho phù hợp:  

         Cùng một lúc Trái Đất đồng thời tham gia hai ……………………. Trái Đất 

……… …………………..mình nó, vừa quay quanh …………………. Thời gian để 

Trái đất ……….…………….. quanh Mặt trời hết……..….. ngày hoặc 366 ngày. 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 9 
I.Toán  

1. Hãy sắp xếp giá trị của các phép tính dưới đây theo thứ tự tăng dần: 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................... 

 

2. Điền vào chỗ chấm :  

    - Số gồm 8 nghìn, 3 chục và 1 đơn vị viết là : ............................................................ 

    - Số 2004 đọc là : ....................................................................................................... 

3. Một máy bay mỗi giờ bay được 435 km.  

    Hỏi trong 2 giờ máy bay đó bay được  

    bao nhiêu ki-lô-mét?  

 

4. Trong hình vẽ dưới đây có tất cả bao nhiêu hình tam giác? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  8   b.  9   c. 10   d. 11 

5. Dịp Tết vừa rồi, Minh có rủ Nam, Hà và Cường sang nhà mình chơi. Minh quyết 

định đãi bạn món kẹo sô-cô-la do chính tay mẹ mình làm nhưng chẳng may chỉ còn 

có 2 cái. Hỏi Minh sẽ phải làm gì để bạn nào cũng được phần kẹo như nhau? 

II.Tiếng Việt  

1. Luyện đọc thật hay mẩu chuyện nhỏ dưới đây. Sau đó, hãy nhờ bố mẹ quay lại 

phần đọc của mình để gửi cho cô xem nhé. Rất nhiều ngôi sao Đội viên sẽ dành tặng 

bạn nào có phần đọc hay và hấp dẫn nhất đấy  

 

     

958 + 24 : 6 
 

17 x 9 
186 : 3 (1026 + 708) x 2 1721 - 1018 



Ngày như thế nào là đẹp  

 Châu Chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi 

nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng : 

           - Một ngày tuyệt đẹp ! 

           - Thật khó chịu ! - Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm 

vào lớp đất khô. 

          - Thế là thế nào ? - Châu Chấu nhảy lên - Trên trời không một 

gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng mà. 

         - Không ! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp ! Giun Đất 

cãi lại. 

        Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó, Kiến 

tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ. Châu Chấu hỏi Kiến : 

       - Kiến ơi, hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét ? 

       Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói : 

       - Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé ! 

       Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. 

      - Hôm nay là ngày như thế nào hả bác Kiến đáng kính ? 

      - Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp ! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi 

thoải mái. 

                                                                                                          V.Ô-XÊ-Ê-VA 

2. Trong câu chuyện trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Bằng cách nào 

? 

3. Theo con, câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

III.TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

1. Hãy tìm một chiếc lá cây bất kì ở xung quanh nhà em (lá cây, lá hoa, lá rau...). 

Sau đó, hãy quan sát thật kĩ, vẽ lại, tô màu và nhớ ghi chú thích rõ từng bộ phận của 

chiếc lá ấy nhé. 

 

 

 

 

 

 

2. Lá cây có những ích lợi gì nào ? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

   



..................................................................................................................................... 

3. Theo con, trong tình hình dịch bệnh Corona đang diễn biến hết sức phức tạp hiện 

nay, việc tăng cường ăn thêm nhiều hoa quả và rau xanh sẽ có lợi gì cho cơ thể chúng 

ta ? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 10 

I.TIẾNG VIỆT 

Ngôi nhà gương 

 Ngày xửa ngày xưa, ở làng xa xôi nọ có một ngôi nhà lớn với một ngàn chiếc 

gương. Một chú chó nhỏ tính tình vui vẻ quyết định đi thăm ngôi nhà. Chú bước vào 

cửa với gương mặt vui tươi hạnh phúc, đuôi vẫy tít và tai dỏng lên. Chú hết sức ngạc 

nhiên vì thấy có tới một ngàn người bạn cũng đang nhìn và vẫy đuôi y như mình. Chú 

mỉm cười và một ngàn chú chó kia củng mỉm cười thân ái đáp lại. Khi rời ngôi nhà, 

chú chó nghĩ: "Thật là một nơi tuyệt vời. Mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa." 

 Ở cùng làng có một chú chó khác luôn bực bội, cau có. Chú chó này cũng quyết 

định đi thăm ngôi nhà gương. Chú chậm chạp trèo lên những bậc thang, đầu cúi gằm 

và nhìn vào phía trong. Chú thấy một ngàn gương mặt không thân thiện đang nhìn 

mình. Bực mình, chú sủa ầm ĩ và lấy làm khiếp sợ khi thấy một ngàn chú chó kia 

cũng sủa lại. Và khi đi khỏi ngôi nhà, chú chó này nghĩ thầm: "Thật là một nơi kinh 

khủng. Mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa". 

Theo BÀI HỌC CUỘC SỐNG, LIÊN ANH dịch 

Khoanh vào chữ cái trước ỷ trả lời đúng: 

1. Chú chó thứ nhất thấy gì trong ngôi nhà gương? (0.5đ) 

 a. Một ngàn chú chó khác đang vẫy đuôi, mỉm cười thân ái. 

 b. Có rất nhiều chú chó khác cũng đến xem ngôi nhà gương. 

 c. Một ngàn chú chó khác đang hết sức ngạc nhiên nhìn chú. 

2. Chú chó thứ hai thấy gì trong ngôi nhà gương? (0.5đ) 

 a. Một ngàn chú chó khác đang ngẩng cao đầu thách thức. 

 b. Một ngàn chú chó khác đang sủa ẩm ĩ, vẻ mặt không thân thiện. 

 c. Có nhiều chú chó lặng lẽ nhìn chú với vẻ mặt buồn rầu. 

3. Vì sao những gì hai chú chó thấy trong ngôi nhà gương không giống nhau? 

(0.5đ) 

 a. Vì hai chú chó đến thăm ngôi nhà gương vào những lúc khác nhau. 

 b. Vì hai chú chó đứng ở những vị trí khác nhau nhìn vào những tấm gương. 

 c. Vì hai chú chó nhìn vào những tấm gương với tâm trạng và vẻ mặt rất khác nhau. 

4*. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? (1đ) 

  ...........................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................  



5. Gạch 1 gạch dưới sự vật được nhân hóa, 2 gạch dưới từ ngữ được nhân hoá có trong 

các câu sau: (1đ) 

 a) Biển ơi, biển đừng gào thét nữa, để chúng tôi lại có thể ra khơi. 

 b) Những ngọn núi bá vai nhau kết thành một khối sừng sững. 

6. Tác giả đã nhân hóa hai câu trên bằng cách nào ? (1đ) 

 a) Bằng cách: ................................................................................................  

 b) Bằng cách: ................................................................................................  

7. Điền tiếp bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? để hoàn chỉnh câu: (1đ) 

 a) Ngọc yêu mùa xuân vì  ............................................................................  

 b) Em đã đạt được kết quả cao trong học tập vì...........................................  

  ......................................................................................................................  

8. Viết một đoạn văn khoảng 2-3 câu nói về mùa xuân, trong đó có sử dụng hình 

ảnh nhân hóa. (0.5đ) 

   ......................................................................................................................  

   

9. Chính tả: 

Mùa xuân 

 Xa xa một đàn chim én đang lượn xuống thấp, chú gà con vội chạy đến: 

 - Chào các chị, các chị đi đâu mà vui quá vậy? 

 - Chào chú gà con, Xuân mà không vui sao được. 

 Chú hỏi tiếp: 

 - Ồ, Xuân vui lắm hả chị? Xuân ở đâu vậy chị? 

 “Đây này”, vừa nói, én vừa chớp nhẹ đôi cánh, “Chính là chị mùa Xuân đó”. 

Theo DIỆU TỊNH 

 

10. Tập làm văn: 

 Đề bài: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật .  

 Phần bài tập chính tả và Tập làm văn con viết ra giấy kiểm tra nhé!  

 

II.TOÁN  
1. Viết: (0.5đ) 

Viết số Đọc số 

Hàng 

Chục 

nghìn 
Nghìn Trăm Chục 

Đơn 

vị 

 Sáu mươi tám nghìn không 

trăm chín mươi tư 

     

25 841       



2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (0.5đ) 

 a) 8000 : 4 = ................... b) 4000 x 8 = ................... 

3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: (1đ) 

 

 

 Cho biết MO = 68cm ; PO = 48cm và O là trung điểm của MN. 

 a) Độ dài đoạn thẳng MN là:..................... ; Độ dài đoạn thẳng PN là:............. 

 b) Đoạn thẳng ON dài hơn đoạn thẳng MP.............cm. 

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (0.5đ) 

 Thúy đi học về đến nhà lúc 5 giờ kém 15 phút chiều, chị Hoa đi học về đến nhà lúc 5 

giờ 15 phút chiều. Vậy: 

 a) Thúy đi học về sớm hơn chị Hoa.   

 b) Thúy đi học về muộn hơn chị Hoa.   

5. Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ chấm: (0.5đ) 

 a) 3102 x 8 + 1824 ........ 96548 : 4 + 1046 

 b) 4025 x 9 : 5 ......... 8408 : 4 x 5 

6. Em nhớ lại một số hoạt động của em trong một ngày rồi điền vào chỗ chấm cho 

thích hợp: (1đ) 

 a) Hằng ngày, tiết học đầu tiên buổi sáng lớp em bắt đầu lúc............. giờ ........... phút 

và kết thúc lúc .......... giờ ........... phút. 

 b) Buổi chiều em về đến nhà lúc.........giờ.........phút hay..........giờ..........phút. 

 c) Buổi tối em thường xem ti vi từ..........giờ..........phút đến.........giờ.........phút. 

07. Trong hình bên: (1đ) 

 a) Tâm của hình tròn là:................... 

 b) Các bán kính của hình tròn là:................................ 

 c) Các đường kính của hình tròn là:........................... 

 

 

 

 

III. ĐẠO ĐỨC 

Câu 1: Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi các bạn thiếu nhi nước ngoài 
khi gặp mặt  
B. Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế 

C. Tham gia giao lưu với các bạn thiếu nhi nước ngoài đang sống và 

học tập ở Việt Nam 

D. Cả 3 đáp án trên  
Câu 2: Những việc làm nào thể hiện không đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  

M P O N 

N 

O 
A B 

M 
C 



A. Cười nói, chỉ trỏ, nói xấu các bạn thiếu nhi nước ngoài 
B. Chê bai các bạn thiếu nhi có màu da đen  
C. Lảng tránh, không chơi với các bạn thiếu nhi quố tế D. 
Cả 3 đáp án trên  
Câu 3: Những việc làm nào thể hiện không đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 

quốc tế  
A. Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi các bạn thiếu nhi nước ngoài 
khi gặp mặt  
B. Cười nói, chỉ trỏ, nói xấu các bạn thiếu nhi nước ngoài  
C. Tham gia giao lưu với các bạn thiếu nhi nước ngoài đang sống và 
học tập ở Việt Nam  
D. Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 11 
I. TOÁN  

I. TRẮC NGHIỆM: (6đ) 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

 

1. Số gồm 5 chục nghìn và 2 chục là: (0,5đ – MĐ1) 

A. 50 200                      B. 50 020                       C. 50 002                   D. 5020 

 

2. Một vườn rau hình chữ nhật có chiều rộng 7m và bằng 
3

1
 chiều dài. Chu vi 

vườn rau hình chữ nhật đó là?(0,5đ – MĐ3) 

A. 56 m                     B. 28 m                          C. 21m                  D. 49 m 

 

3. Mai xem phim từ lúc 4 giờ 15 phút đến 5 giờ kém 15 phút. Vậy Mai xem phim 

trong bao nhiêu phút. (0,5đ – MĐ2) 

A. 60 phút B. 30 phút C. 15 phút D. 1 giờ 30 phút  

 

4. Ngày 25 tháng 8 là thứ hai. Hỏi Quốc Khánh nước Việt Nam vào ngày thứ 

mấy? (0,5đ – MĐ2) 

A. Chủ Nhật B. Thứ Hai C. Thứ Ba D. Thứ Tư  

 

5. Một nhà máy dự định sản xuất 35 244 chiếc áo. Nhà máy đã sản xuất được
6

1
 

số áo đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu chiếc áo nữa?(0,5đ – MĐ3) 

A. 5 874 chiếc áo      B. 41 228 chiếc áo         C. 5 880 chiếc áo        D. 29 370 chiếc 

áo 

 

6. Một hình vuông có chu vi là 8 dm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu  

xăng-ti-mét? (0,5đ – MĐ3)  

A. 24     B. 4     C. 400     D. 64     

7. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: (1đ – M2) 

 

 

Cho biết AC = 68 cm; BC = 48 cm và C là trung điểm của AD. 

a, Độ dài đoạn thẳng AD là :………….….; Độ dài đoạn thẳng BD là : 

…….…………;  

b, Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB ………..…cm.  

8. Số ? (1đ – M2) 

6hm 4dam = ………….m 1kg 3g = …………g 

 

9. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ – M3) 

a, Giá trị của biểu thức: 21196 – 2632 : 4  

20 538                             4 641        

 

b, Hình bên có số góc vuông là:  

   4 góc                             5 góc 

 

 

C D B A 



 

II. TỰ LUẬN: (4đ)  

1. Đặt tính rồi tính (1đ – MĐ2) 

57386 + 2954    

……………… 

……………… 

……………… 

                   

69782 – 9268                         

……………… 

……………… 

……………… 

                   

      10857 x 3    

……………… 

……………… 

……………… 

                                   

      79194 : 6 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

2. Tìm x: (1đ – MĐ2) 

3462 :   = 3 ( dư 3 ) 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

   x 7 = 93679 - 24764 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

3. Một vòi nước chảy vào bể trong 5 phút được 150l nước. Hỏi trong 9 phút vòi 

đó chảy vào bể được bao nhiê lít nước ? ( số nước chảy vào bể mỗi phút như 

nhau ) 

 ( 1,5đ -MĐ3) 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

4.Năm nay ( 2021 ) Hoa 9 tuổi và em của Hoa 3 tuổi. Hỏi Hoa sinh năm nào? 

Đến năm 2025 thì em của Hoa mấy tuổi? (0,5đ – MĐ4) 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

II. TIẾNG VIỆT 

I. Đọc thầm bài: 

CÂY SỒI VÀ ĐÁM SẬY 

Trong khu rừng nhiệt đới nọ, có một cây sồi to lớn, đứng sừng sững, hiên 

ngang trong vô số các loài cây khác. Bên cạnh nó là những cây sậy mảnh mai, yếu ớt.  

Một hôm, Sồi nói với Đám Sậy:  

- Các cậu thật yếu ớt, chỉ cần Anh Gió lướt nhẹ cũng đủ làm các cậu lung lay 

và bật khỏi mặt đất. 

 - Anh đừng vội chế nhạo chúng tôi, những trận gió to cũng chẳng làm gì 

chúng tôi được đâu! Đám Sậy trả lời.  



Ít lâu sau, một cơn bão lớn đi qua khu rừng. Cây Sồi cố gắng gồng mình để 

chống đỡ những trận gió to mà vẫn nghiêng ngả như muốn bật tung cả rễ. Những tán 

lá Sồi xác xơ. Bên cạnh đó, những cây sậy rạp mình ngả theo chiều gió và vẫn bám 

trụ được vào đất. 

 (Cây Sồi và Đám Sậy” – Theo Tuyển tập “Mẹ kể con nghe”) 

 

II. Dựa vào nội dung bài đọc trên con hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả 

lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Câu Sồi có dáng vẻ như thế nào?( 0,5đ – MĐ1 )  

A. Dáng vẻ giống các loài cây khác. 

B. Dáng mảnh mai, yếu ớt. 

C. Dáng to lớn, đứng sừng sững, hiên ngang. 

2. Từ ngữ nào chỉ đặc điểm của đám Sậy? ( 0,5đ – MĐ2 ) 

A. Rắn rỏi, cứng cáp. 

B. Mảnh mai, yếu ớt. 

C. Thẳng đứng, hiên ngang. 

3. Cây Sồi đã tỏ thái độ như thế nào với đám Sậy ? ( 0,5đ – MĐ2 ) 

A. Thương đám Sậy yếu ớt, mảnh mai. 

B. Chê đám Sậy yếu ớt không thể chống đỡ được dù chỉ là cơn gió nhẹ. 

C. Khen đám Sậy dũng cảm, vượt qua được những con bão lớn.  

4. Chuyện gì xảy ra khi cơn bão đến? ( 1đ – MĐ2 ) 

A. Cây Sồi đứng sừng sững, hiên ngang trong gió. 

B. Cây Sồi bị bật tung cả rễ còn đám Sậy vẫn bám chặt vào đất. 

C. Cây Sồi gồng mình lên chống đỡ, rễ như muốn lật tung, lá xác xơ còn đám Sậy rạp 

mình theo gió vẫn bám trụ được vào đất. 

5. Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? ( 1đ – MĐ3 ) 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. Những sự vật được nhân hóa trong bài? (0,5đ – MĐ2 ) 

A. Khu rừng, cây sồi, đám sậy. 

B. Cây sồi, đám sậy, gió. 

C. Khu rừng, cây sồi, đám sậy, gió. 



7. Hãy gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “thế nào” trong câu văn sau: (1đ– 

MĐ3) 

Trong khu rừng, cây sồi ấy to lớn, đứng sừng sững, hiên ngang  

8. Điền dấu thích hợp vào ô trống (1đ –MĐ2) 

 

Từ buổi ấy           Bồ Nông con mò mẫm đi kiếm mồi           đêm đến          chú 

Bồ Nông nhỏ bé ra đồng xúc tép          xúc cá. 
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I.TIẾNG VIỆT 

Câu 1. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi ''thế nào'' Chợ hoa trên đường 

Nguyễn Huệ đông nghịt người. 

Câu 2. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi ''thế nào'' Bạn Tuấn rất khiêm tốn và 

thật thà. 

Câu 3. a. Tìm từ chỉ đặc điểm trong câu sau: 

Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm. 

...................................................................................................... 

Câu 4. Câu: "Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi 

mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển." được viết theo mẫu câu nào? 

a. Ai là gì? 

b. Ai làm gì? 

c. Ai thế nào? 

d. Cái gì thế nào? 

Câu 5. Câu 'Em còn giặt bít tất' thuộc mẫu câu 

a. Ai làm gì? 

b. Ai thế nào? 

c. a, b đều đúng 

d. a, b đều sai 

Câu 6: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm: 

Em muốn giúp mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả 

...................................................................................................... 

Câu 7: Câu " Ông lão đào hũ bạc lên, đưa cho con" thuộc mẫu câu nào em đã 

học? 

a. Ai làm gì? 

b. Ai là gì? 

c. Ai thế nào?. 

d. Cả a, b, c đều sai. 

Câu 8: Trong câu “Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền'',từ chỉ 

hoạt động là: 

a. Vất vả 



b. Đồng tiền 

c. Làm lụng. 

Câu 9: Câu văn được viết theo mẫu Ai làm gì? là: 

a) Anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. 

b) Bé con đi đâu sớm thế? 

c) Già ơi! Ta đi thôi! Về nhà cháu còn xa đấy! 

Câu 10: Câu văn được viết theo mẫu câu Ai thế nào? là: 

a) Nào, bác cháu ta lên đường! 

b) Mắt giặc tráo trưng mà hóa thong manh. 

c) Trả lời xong, Kim Đồng quay lại. 

Câu 11: Câu văn có hình ảnh so sánh là: 

a) Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai tay. 

b) Lưng đá to lù lù, cao ngập đầu người. 

c) Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. 

 

II.TOÁN 

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 38526 là: 

A. 80 B. 8 C. 800 D. 8000 

Câu 2: 8m6dm = … dm 

A. 14 B. 806 C. 86 D. 8006 

Câu 3: Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là: 

A. 4760 B. 4860 C. 4960 D. 4660 

Câu 4: Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 480km. Ô tô đó đi trong 3 giờ được số ki- 

lô-mét là: 

A. 160km B. 180km C. 60km D. 240km 

Câu 5: Nhà Minh thu hoạch được 654kg nhãn, nhà Minh đã bán đi 
1
 số nhãn đó. 

3 
Nhà Minh còn lại số ki-lô-gam nhãn là: 

A. 318kg nhãn B. 336kg nhãn C. 1001kg nhãn D. 436kg nhãn 

Câu 6: Mẹ mua cho Cường một quyển truyện giá 15000 đồng và một cái bút chì 

giá 3000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng một tờ giấy bạc 50000 đồng. Cô bán hàng 

phải trả lại mẹ số tiền là: 

A. 18000 đồng B. 45000 đồng C. 32000 đồng D. 5000 đồng 

Câu 7: Tìm một số biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm số đó đi 3 lần thì 

được 12. Vậy số đó là: 



A. 12 B. 36 C. 9 D. 24 

Câu 8: Hình vẽ sau đây có số góc vuông là: 

 

 

    A. 4 góc vuông   B. 5 góc vuông C. 6 góc vuông D. 3 góc vuông 

      

 B.TỰ LUẬN 

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

a. 2 ngày 3 giờ = ………… giờ b. 200 phút = … giờ … phút 

c. 2 tuần 6 ngày = ……….. ngày d. 17m3cm = ........... cm 

Câu 2: Điền dấu <, =, > vào chỗ trống thích hợp 

a. 95235 – (52143 + 12546) … 12548 + 42563 + 14782 

b. 4 x (24246 : 6) … 4 x 24246 : 6 

Câu 3: Có 24240 quả quýt xếp đều vào 6 thùng như nhau. Hỏi 4 thùng như thế có 

bao nhiêu quả quýt? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Diện tích của hình vuông có chu vi 24cm là bao nhiêu? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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I.TIẾNG VIỆT 

Học sinh đọc thầm bài “Cóc kiện Trời” và làm bài tập: 

Cóc kiện Trời 

 1.  Ngày xưa, có một năm nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, 

chim muông khát khô cả họng. 

 Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, 

Cọp, Ong và Cáo. Tất cả đều xin đi theo. 

 2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo: 

 - Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh 

Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên. 

 Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc 

bé tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc 

ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó ra bắt Cáo, Chó mới ra tới 

cửa, Gấu đã quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét ra trị Gấu. Thần Sét cầm 

lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị Ong ở sau cửa bay ra đốt túi 

bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra 

thì bị Cọp vồ. 

 3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào, Cóc tâu : 

 - Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt mưa. 

Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài. 

 Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói: 

 - Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống ! 

 Lại còn dặn thêm: 

 - Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên 

đây ! 

 Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. 

 Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa. 

TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: 

Câu 1: (0,5 điểm) Vì sao Cóc phải kiện Trời 

a. Vì Trời lâu ngày không mưa, hạ giới bị hạn hán lớn, muôn loài đều khổ sở. 

b. Nắng hạn lâu năm. 

c. Chim muôn khát khô cả họng. 

d. Ruộng đồng khô cạn. 

Câu 2: (0,5 điểm) Đi cùng với Cóc lên kiện Trời có mấy con vật ? 

Ba con vật. 

b. Bốn con vật 

c. Năm con vật. 

d. Sáu con vật. 

Câu 3: (0,5 điểm) Sau khi sắp đặt vị trí các con vật xong, Cóc làm gì ? 

a. Cóc cất tiếng kêu “ộp … ộp” để gọi Trời. 



b. Tất cả các con vật đề hô to, gây náo loạn nhà Trời. 

c. Cóc nghiến răng. 

d. Cóc đánh vang ba hồi trống. 

Câu 4: (0,5 điểm) Nối tên nhân vật ở cột A với hoạt động ở cột B 

               A B 

 

 

 

 

 

 

Câu 5: (1 điểm) Vì sao Cóc và các bạn thắng cả đội quân hùng hậu của Trời ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6: (1 điểm) Theo em Cóc có những điểm gì đáng khen ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 7:  (0,5 điểm) Đặt dấu phẩy vào câu sau:  

“Cáo  Gấu  Cọp  thì  nấp  ở  hai  bên”. 

Câu 8 : (0,5 điểm) Bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao ? trong câu: “Cóc kiện Trời vì 

Trời không mưa” là: 

a. Vì Trời không mưa 

b. Vì không mưa 

c. Không mưa 

d. Vì Trời 

Câu 9 : (1 điểm) Tìm và viết lại câu trong bài có sử dụng từ nhân hóa ? 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

II.TOÁN 

Bài 1.(2 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng : 

         a.   Giá trị của chữ số 5 trong số 26573 là: 

               A.  50                        B.  500                     C. 5000 

          b. Bốn mươi hai nghìn không trăm năm mươi mốt viết là: 

               A.  42015                  B.  42501                 C.  42051      

         c. Cho 50dm 6cm = ………cm.   Số thích hợp để điền vào chổ chấm là: 

1. Cô Ong          

2. Anh Cua          

a. nấp ở hai bên 

b. bò vào chum nước 
 

c. đợi sau cánh cửa 
 



              A.   56                         B.  506                    C.   5060               

         d.  Cạnh hình vuông có chu vi 32cm là: 

              A.  16cm                     B.   8cm                  C.  8 cm2   

Bài 2 (1đ) Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống 

a. Hình tròn có đường kính 26 cm, bán kính hình tròn đó là 6cm. 

b. Trong phép chia có dư, số chia là 7 thì số dư lớn nhất là 7. 

c. Hình vuông có chu vi 40 cm, cạnh hình vuông đó là 10 cm. 

d. Điện tích hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm là 34 cm2. 

Bài 3: ( 1 đ )  Điền dấu >  ,  <  ,  = 

                               9798 ……. 9890                       8653 …… 543 + 1000  ;   

                           1 / 4 giờ…….40 phút                      1kg …… 981g  + 19g 

Bài 4:  (2đ) Đặt tính rồi tính: 

    21567  +  42385         89205  –  63582         7138  x  6                          64974 : 2 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: (2đ) a) Tính :  (60800  -  31578 )  x 2        b) Tìm x:            x   x  4   =   16236                      

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 6:  (2đ)  Một vòi nước chảy vào bể trong 5 phút được 150 lít nước. Hỏi trong 9 

phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ? (Số lít nước chảy vào bể 

trong mỗi phút đều như nhau). 

Bài Giải: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Câu 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so 

sánh. 

Tán bàng xòe ra giống như (Cái ô, mái nhà, cái lá) 

Câu 2. Điền tiếp vào chỗ trống để câu có hình ảnh so sánh. 

Những lá bàng mùa đông đỏ như...................(ngọn lửa, ngôi sao, mặt trời) 

Câu 3. Những câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh. 

a. Những chú gà con chạy như lăn tròn. 

b. Những chú gà con chạy rất nhanh. 

c. Những chú gà con chạy tung tăng. 

Câu 4. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so 

sánh các sự vật với nhau. 

- Tiếng suối ngân nga như.......................... 

Câu 5. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so 

sánh các sự vật với nhau. 

- Mặt trăng tròn vành vạnh như.................. 

Câu 6. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so 

sánh các sự vật với nhau. 

- Trường học là...................... 

Câu 7. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so 

sánh các sự vật với nhau. 

- Mặt nước hồ trong tựa như.............. 

Câu 8. Khoanh từ trong ngoặc đơn, điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so 

sánh. Sương sớm long lanh như . (những hạt ngọc, làn mưa, hạt cát) 

Câu 9. Khoanh từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so 

sánh. Nước cam vàng như ....... (mật ong,lòng đỏ trứng gà, bông lúa chín) 

Câu 10. Khoanh từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so 

sánh. Hoa xoan nở từng chùm như ...... (những chùm sao, chùm nhãn, chùm vải) 

 

 



II. TOÁN 

PHẦN 1  (2điểm)   Khoanh vào chữ đặt trươc câu trả đúng. 

 

1. Số bé nhất trong các số: 21011 ; 21110 ; 21101 ; 21001 

A. 21110                            B. 21001                           C. 21011                          

D.21101 

2. Số góc vuông có trong hình vẽ là:          

       

A.   3 

B.   4           

C.  .5 

D.  .6 

 

3. Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là:  

                A. Thứ ba                   B. Thứ năm                   C. Thứ tư                  D. Thứ 

sáu 

4. 30m 6cm = ………cm. Số thích  hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 36                         B. 360                            C. 3006                     D.  306 

5.   Số 2345 được viết thành tổng các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và đơn vị là: 

                      A.2000 + 300 + 45                           B.1000 + 1300 + 45 + 0         

                      C. 2000 + 300 + 40 + 5                    D.2000 + 340 + 5 

6. Cho dãy số liệu sau: 20 ; 18 ; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8. Số thứ ba trong dãy là số: 

                 A. 10                       B. 16                     C. 12                    D. 8 

7.  Hằng ngày em đi ngủ lúc 10 giờ và thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày em 

ngủ được:  

     A. 16 giờ                B. 7 giờ                 C. 6 giờ                 D. 8 giờ                

8 .8dam 6cm = ………cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 86                      B. 806                   C. 860                   D. 8006 

 

PHẦN 2   (8 điểm)  

Bài 1: (3 đ)        a) Tính nhẩm:  

                    4000 +  6000  =  …………………                100000  -  70000  =  

………………… 

                        14000 x 3  =  …………………                           48000 : 8  = 

………………… 

                             b) Đặt tính rồi tính: 

       21725 + 34558            91752 – 6328            5143   x  3                7016  : 7        

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: (2đ) a) Tính giá biểu thức:                                  b) Tìm x 

                64575 – 10021  x  5                                    x  -  9723 = 1408 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................................................. 

Bài 3: (2đ)  7 bạn học sinh giỏi được thưởng 63 quyển vở. Hỏi có 3708 quyển vở thì 

thưởng đươc bao mhiêu bạn,  biết mỗi bạn được thưởng số vở như nhau. 

Giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ÔN TẬP SỐ 15 ( đề tổng hợp) 

I.TIẾNG VIỆT 

A. Đọc thầm bài văn sau: 

CÂY GẠO 

       Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững 

như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. 

Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh 

trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,… đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn 

xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể 

tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy! 

       Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn 

ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu 

cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ. 

Theo Vũ Tú Nam 

B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi 

câu hỏi dưới đây: 

Câu 1: Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào?  

a. Tả cây gạo. 

 b. Tả chim. 

 c. Tả cây gạo và chim.  

Câu 2: Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào? 

 a. Mùa hè. 

 b. Mùa xuân. 

 c. Vào hai mùa kế tiếp nhau. 

Câu 3: Câu : “Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.” thuộc 

mẫu câu nào? 

a. Ai làm gì? 

 b. Ai thế nào? 

 c. Ai là gì? 

Câu 4 : Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh? 

a. 1 hình ảnh. 

 b. 2 hình ảnh. 

 c. 3 hình ảnh. 

Câu 5: Trong câu “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.” tác giả nhân 

hóa cây gạo bằng cách nào? 

a. Dùng một từ chỉ hoạt động của người để nói về cây gạo. 

 b. Gọi cây gạo bằng một từ vốn dùng để gọi người. 



 c. Nói với cây gạo như nói với con người. 

Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau:  

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                    C.CHÍNH TẢ (4 điểm )  

Học sút 

 Thấy cậu em sao nhãng việc học hành, kết quả học tập giảm sút, chị hỏi: 

 - Sao năm nay em lại học sút vậy? Em không sợ bị mẹ mắng à ? 

  Cậu em trả lời ngay: 

 - Dạ, vì thầy dạy đá bóng của em bảo thế ạ ! 

 - Sao lại vậy ? 

 - Thầy bảo muốn ghi được bàn vào lưới thì phải học sút ạ ! 

   SƯU TẦM 

D.  TẬP LÀM VĂN ( 6 điểm ) 

 Viết một đoạn văn ngắn kể về một người lao động trí óc mà em biết 

 Phần bài tập chính tả và Tập làm văn con viết ra giấy kiểm tra nhé!  

 

II.TOÁN 

Phần I:  (3 đ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

   

  1.Số 17934 đọc là: 

               A. Mười bảy nghìn chín trăm ba tư 

               B. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư. 

               C. Mười bảy nghìn chín trăm ba chục bốn đơn vị. 

  2. Số Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm được viết là:  

                A.76245                  B. 7645                     C. 760245              D. 706245 

  4 . Số liền trước của số 38080 là: 

                A. 38081                    B. 37999                     C. 38079                    D. 37979 

  5. Dãy số:2005, 2010, 2015, 2020, … , … , … , 3 số thích hợp điền vào chỗ chấm 

là: 

     A. 2030, 2035, 2040        B. 2025, 2030, 2035       D. 2030, 2035, 2025      C. 

2035, 2030, 2025 

  6. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, M là  trung điểm của AB.  AM có độ dài là: 

         A. 52 cm                       B. 13 cm                      C.  12 cm                 A. 10 cm 

  7. (1đ)  Ghi đúng (Đ) , sai (S) vào chỗ trống: 

a. 10 km = 10 000 km 

b. 12 tuần lễ có 84 ngày  

c. Chu vi hình vuông là 36 cm thì cạnh hình vuông là 9 cm 



d. 5 m 14 cm = 5140 cm. 

  8. (0,5đ) Trong các số 45 389 ; 45 938 ; 43 999 ; 45 983. Số nào là số lớn nhất? 

A. 43 999                             B. 45 389                         C. 45 938                       D. 45 983 

 

 

  9. (0,5đ) Diện tích hình chữ có cạnh 8 cm là:  

A, 32 cm
2
                          B. 64 cm                      C. 64 cm

2
                         D.  32 cm   

 

II. Phần II (7 điểm ) 

Bài 1:  (2đ) Đặt tính rồi tính: 

         3165 + 24927                   18732 – 5917                   20342  x  4                    

47287  :  6 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 2: (2đ) a) Tính giá trị của các biểu thức:                   b) Tìm x: 

                  4 x ( 7358 – 6419)=................                       x  : 8  =  1137                     

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: (2đ) Có 45 kg đậu xanh đưng trong 9 túi. Hỏi có 2085 kg đậu xanh thì đựng 

trong mấy túi như thế?                

                                                                         Giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 5 : (1đ)  Tìm tích của số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có một chữ số.       

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


