Bài tập ôn hè 3 lên 4

TuÇn 1

Thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
42109 + 3695 + 876
24687 + 6425 + 965
34563 + 26875 + 32457
3473 + 55328 + 85
Bài 2: Tìm x biết:
a) x  8 = 67400
b) x : 5 = 12300
c) 100000 : x = 5
Bài 3:
Một nhà máy có ba phân xưởng. Phân xưởng thứ nhất có 3750 công nhân. Số công
nhân của phân xưởng thứ hai nhiều hơn phân xưởng thứ nhất 256 công nhân. Số
công nhân của phân xưởng thứ ba bằng tất cả số công nhân của hai phân xưởng
trên. Hỏi số công nhân cảu nhà máy là bao nhiêu?
Bài 4: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các tổng sau:
100 + 320 + 540 + 760 + 980
540 + 900 + 360 + 120 + 780
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1. Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc tõ ng÷ viÕt sai chÝnh t¶.
a. c¬m rÎo
b. rÎo cao
c. giµy da
d. da vµo
e. gièng nhau
g. khãc dèng
h. gi¶ng bµi
i. gèc dÔ
Bµi 2. Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc tõ chØ ®Æc ®iÓm.
a. canh g¸c
b. nghØ ng¬i
c. chuyªn cÇn
d. ®Ìn lång
e. ch¨m chØ
g. móa h¸t
d. th«ng minh
i. dÞu dµng
Bµi 3. §iÒn dÊu phÈy hoÆc dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau.
Bèn luèng rau c¶i ch¹y ®Òu mét hµng . cã luèng võa bÕn ch©n , míi træ
®îc ®«i ba tµu l¸ bÐ . nh÷ng m¶nh l¸ xanh rên , cã khÝa r¨ng ca , khum
s¸t xuèng ®Êt.
Bµi 4. §Æt c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh ®Ó nãi vÒ:
a) C©y cèi
b) Ho¹t ®éng
Bµi 5. Cho c¸c tõ : s¸ng sím, giã, c¸nh ®ång, xanh m¸t. Em h·y viÕt mét ®o¹n
v¨n ng¾n cã sö dông bèn tõ trªn ®Ó t¶ l¹i c¸nh ®ång buæi s¸ng.
Bµi 6. H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n( tõ 6 -> 8 c©u) ®Ó giíi thiÖu vÒ mét c¶nh ®Ñp ®Êt
níc cho mét ngêi b¹n.
----------------------**********------------------------Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
35415 + 29989 + 3847
54472 – 35984
Bài 2: Tìm x biết:
a) x + 30100 – 15100 = 60000
Tính giá trị biêu thức:

72654 + 9857 + 95
27802 – 15919
b) 100000 – 30000 – x = 18000 + 40000Bài 3:

a) 23409 x 4 + 1905
b) 21049 + 10999 x 5
c) 19109 x 5 – 72019
d) 96516 – 15011 x 6
Bài 4: Một cửa hàng có 12000 kg gạo. Ngày đầu bán được số gạo, ngày thứ hai
bán được số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?
Bài 5: Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận thấy
xanh bằng

1
số viên bi
3

1
số viên bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu
4

viên bi màu xanh?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1. ViÕt tiÕp c¸c tõ chØ c«ng viÖc cña nhµ n«ng mµ em biÕt vµo chç trèng.
Gieo m¹, bãn ph©n,…………………………………………………………
Bµi 2. Nèi tiÕng ë cét bªn tr¸i víi tiÕng phï hîp ë cét bªn ph¶i ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷
chØ ngêi.
®éi
h¬ng
ruéng
®ång
®en
nghiÖp
bµo
Bµi 3. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc tõ ng÷ em chän sÏ ®iÒnvµo chç trèng ®Ó t¹o
thµnh c©u cã m« h×nh Ai – lµm g× ?
ë c©u l¹c bé, em vµ c¸c b¹n………………..
a. lµ nh÷ng ngêi ch¨m chØ ®äc s¸ch.
b. rÊt ngoan vµ cÈn thËn.
c. ch¬i cÇu l«ng, ®¸nh cê, häc h¸t vµ móa.
Bài 4: G¹ch díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái ë ®©u?
a) Ch¼ng bao l©u, Kh¸i ®ç tiÕn sÜ, lµm quan to trong triÒu nhµ Lª.
b) GiÊc ngñ cßn dÝnh - Trªn mi s¬ng dµi.
Bài 5: §äc bµi th¬: Em th¬ng
Em th¬ng lµn giã må c«i
Kh«ng t×m thÊy b¹n vµo ngåi trong c©y
Em th¬ng sîi n¾ng ®«ng gÇy
Run run ng· gi÷a vên c©y c¶i ngång
a.Trong bµi th¬ “Lµn giã” vµ “Sîi n¾ng” ®îc nh©n ho¸ nhê nh÷ng tõ ng÷ nµo?
b. Em thÊy “ Lµn giã” vµ “ Sîi n¾ng” trong bµi th¬ gièng ai? T×nh c¶m cña t¸c gi¶
bµi th¬ dµnh cho nh÷ng ngêi nµy nh thÕ nµo?
Bài 6: ViÕt mét ®o¹n v¨n ( 7 ®Õn 10 c©u) t¶ quang c¶nh trêng em vµo buæi s¸ng
®Çu mïa hÌ.
----------------------**********-----------------------

Thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)

b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:
a) 40 : y – 2 = 3

b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:
a)
4, 8, 16, 32....
b)
1, 4, 9, 16, 25, ....
c)
1, 2, 3, 5. 8, ...
d)
2, 6, 12, 20, 30,…
Bài 4: Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Sau mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i
c©y quÊt. Hái:
a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt?
b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt?

1
sè
6

Bài 5: An, B×nh, Hoµ ®îc c« gi¸o cho mét sè nh·n vë. NÕu An cho B×nh 6 nh·n
vë, B×nh l¹i cho Hoµ 4 nh·n vë th× sè nh·n vë cña mçi b¹n ®Òu b»ng 12 c¸i. Hái
lóc ®Çu mçi b¹n cã mÊy nh·n vë?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1 Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai chính tả
a. huýt sáo
b.lườm nguýt
c.suýt soát
d.ăn quỵt
buýt
h. hít thở
i. khịt mũi

e.tít còi

Bài 2 Khoanh vào các chữ cái trước những chữ không có nghĩa
a. nhỏ
b. nhõ
c. rõ
d. rỏ
e. giõ
g. giỏ
k. chủ
l.chũ
m.chỉ
n. chĩ

h.củi i.cũi

Bài 3 Hai từ nào có nghĩa giống nhau?
a.bố
con nít (1)
b.anh cả
ăn hiếp (2)
c.vào
ấp (3)
d.bắt nạt
tía(4)
e.trẻ con
anh hai (5)
g.thôn
vô(6)
Bài 4 Trong bài “Bóc lịch” , nhà thơ Bế Kiến Quốc có viết :
Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong

g.xe

Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn...
Qua đoạn thơ trên tác giả muốn nói với em điều gì đẹp đẽ và có ý nghĩa trong
cuộc sống ?
Bài 5: Em hãy kể lại một câu chuyện nói về tình cảm gia đình mà em đã đọc hoặc
nghe kể lại.
----------------------**********------------------------Thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
38724 : 4
56322 : 3
86940 : 5
25185 : 2
82730 : 3
95678 : 6
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
a) 56821 – 37585 : 5
b)( 76085 + 12007) : 3
c) 32615 + 12402 : 2
d) ( 45872 – 23848 ) : 4
Bài 3:
Một lớp học có 39 học sinh. Số học sinh nữ bằng tổng số học sinh. Hỏi lớp học đó
có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 120mm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu
vi và diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 5: N¨m nay bè 40 tuæi. Tuæi con b»ng 1/4 tuæi bè. Hái 4 n¨m sau con bao
nhiªu tuæi?
----------------------**********------------------------1.

Tiếng việt: ôn tập

Cau cao, cao mãi
Tàu vươn giữa trời
Như tay ai vẫy
Hứng làn mưa rơi .
a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ?
b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ?
2. Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp:
a. ë nhà em thường giúp bà xâu kim,
b. Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng ?
c. Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.
3. Câu tục ngữ :
Em thuận anh hoà là nhà có phúc.
Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên.
4. Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em
đi học :
a) Em mặc quần áo mới, đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học
đầu tiên.2
b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp, nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.1
c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng.4
d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp.3
e) Sau lễ khai giảng, chúng em về lớp học bài học đầu tiên.6

g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu
hành, hát, múa rất hay.5
h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu
tiên.7
5. Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng), em h·y viÕt mét ®o¹n
v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em.
----------------------**********------------------------Thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bµi 1. (1,5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh.
804 - 589
345 + 878
812 - 679
Bài 2 . Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 32 + (53 + 58) + 47
b) 53 + 8 x 53 + 53
Bài 3. Tìm x
a) x  8 + 25 = 81
b) 72 – x : 4 = 16
Bài 4. Có 10 bao gạo, nếu lấy ra ở mỗi bao 5 kg thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 2
bao nguyên . Hỏi tất cả có bao nhiêu kg gạo ?
Bài 5. Tìm hai số có tổng bằng 348, biết rằng nếu thêm vào số hạng thứ nhất 84
đơn vị thì được tổng mới gấp 3 lần số hạng thứ hai.
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

C©u 1: XÕp c¸c thµnh ng÷ tôc ng÷ sau thµnh nhãm thÝch hîp :
- Em ng· ®· cã chÞ n©ng.
- Con c¸i kh«n ngoan, vÎ vang cha mÑ.
- Kh«n ngoan ®èi ®¸p bÒ ngoµi
Gµ cïng mét mÑ chí hoµi ®¸ nhau.
- Chç ít mÑ n»m, chç r¸o phÇn con.
- Con cã cha nh nhµ cã nãc.
- Con hiÒn ch¸u th¶o
a) Nhãm 1: Cha mÑ ®èi víi con c¸i
b) Nhãm 2: Con ch¸u ®èi víi «ng bµ, cha mÑ
c) Nhãm 3: Anh chÞ em ®èi víi nhau
C©u 2: G¹ch mét g¹ch díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái Ai?( C¸i g×, con g×?); g¹ch
hai g¹ch díi bé phËn tr¶ lêi c©u hái Lµ g×? trong c¸c c©u sau:
+ ¤ng bµ, cha mÑ lµ nh÷ng ngêi ch¨m sãc trÎ em ë gia ®×nh.
+ C©y tre lµ h×nh ¶nh th©n thuéc cña lµng quª ViÖt Nam.
+ ë líp em, Lan lµ häc sinh giái to¸n nhÊt.
C©u 3: §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy thÝch hîp vµo « trèng trong ®o¹n v¨n sau:
“ §Çu n¨m häc míi HuÖ nhËn ®îc quµ cña bè ®ã lµ mét chiÕc cÆp rÊt xinh
cÆp cã quai ®eo. H«m khai gi¶ng, ai còng nh×n HuÖ víi chiÕc cÆp míi . HuÖ thÇm
høa häc ch¨m häc giái cho bè vui lßng.
C©u 4: Nªu c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi khæ th¬? Ngêi ta dùa vµo
dÊu hiÖu chung nµo ®Ó so s¸nh? Tõ dïng ®Ó so s¸nh ?
Khi mÆt trêi lªn tá
Níc xanh chuyÓn mµu hång
Cê trªn tµu nh löa
S¸ng bõng c¶ mÆt s«ng.
C©u 5: ViÕt ®o¹n v¨n 7-10 c©u giíi thiÖu vÒ c¸c thµnh viªn trong tæ em cho mét
ngêi b¹n míi chuyÓn ®Õn ( Trong ®ã cã dïng 3-5 c©u thuéc mÉu c©u Ai-Lµ g×?

TuÇn 2

Thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bµi 1 ( 3 ®iÓm) H·y ®iÒn dÊu >, <, = vµo « trèng cho thÝch hîp.
a) 7  b + 8  b
9 b+8 b
b) a  5 + a  8
a  9+a  5
Bµi 2 :( 3 ®iÓm) T×m x, biÕt:
a. 75 : x = 3 d 3
b. 35 < x  7 < 56
c. x : 7 = 56 d 6
Bµi 3 :( 2 ®iÓm) T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gi¶m sè ®ã ®i 27 ®¬n vÞ råi céng thªm
46 th× ®îc 129.
Bµi 4: ( 4 ®iÓm) Líp 3A cã 30 häc sinh. BiÕt

1
1
sè häc sinh nam b»ng sè häc sinh
2
3

n÷. Hái líp 3A cã bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷?
Bµi 5: Hai ng¨n s¸ch cã tÊt c¶ 84 quyÓn. NÕu lÊy 4 quyÓn s¸ch cña ng¨n thø nhÊt
chuyÓn sang ng¨n thø hai th× sè s¸ch ë 2 ng¨n b»ng nhau. Hái mçi ng¨n cã bao
nhiªu quyÓn s¸ch?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

C©u 1 : Dßng nµo díi ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶ ?
A.
XÊu bông, xÊu ®ãi, ch÷ sÊu, xÊu ho¾c.
B.
XÊu bông, xÊu hæ, xÊu m·, xÊu nÕt, xÊu tÝnh.
C.
C©y xÊu, c¸ sÊu, xÊu hæ, xÊu bông .
D.
SÊu tÝnh, xÊu xa, xÊu xÝ, sÊu nÕt
C©u 2. C©u v¨n cã h×nh ¶nh nh©n ho¸ lµ:
A. Con gµ trèng ®ang g¸y s¸ng.
B. Anh gµ trèng ®ang h¸t khóc ca cña b×nh minh.
C. Con gµ ®ang g¸y s¸ng lµ con gµ trèng choai.
C©u 3. Cho c©u: “BÇy chim sÎ ®ang rÝu rÝt trß chuyÖn trong vßm l¸.” Bé phËn c©u
tr¶ lêi c©u hái ë ®©u? lµ:
A. Trß chuyÖn trong vßm l¸
B. RÝu rÝt trß chuyÖn trong
vßm l¸
C. Vßm l¸
D. Trong vßm l¸.
C©u 4:
“ Em th¬ng lµn giã må c«i
Kh«ng t×m thÊy b¹n, vµo ngåi gèc c©y
Em th¬ng sîi n¾ng ®«ng gÇy
Run run ng· gi÷a vên c©y c¶i ngång”
a.
Nh÷ng sù vËt ®îc nh©n ho¸ lµ:
A.
Lµn giã
B.
Vên
C.
Sîi n¾ng
D.
C¶i ngång
b.
C¸ch t¶ trong bµi th¬ cã g× hay ?
A.
Lµm cho sù vËt dÔ t×m thÊy trong c©u th¬
B.
Lµm cho sù vËt sinh ®éng vµ gÇn gòi
C.
Lµm cho c©u th¬ dµi h¬n
C©u 5. XÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo 2 nhãm:
Tr¶y héi, héi lµng, ®¹i héi, héi nghÞ, d¹ héi, vò héi, héi ®µm, héi th¶o
a. ChØ dÞp vui tæ chøc ®Þnh kú:……
b. ChØ cuéc häp:…………

C©u 6. §äc ®o¹n th¬ sau:
“V¬n m×nh trong giã tre ®u
C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh
Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh
Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m
B·o bïng th©n bäc lÊy th©n
Tay «m, tay nÝu tre gÇn nhau thªm
Th¬ng nhau tre ch¼ng ë riªng
Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi”
Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho biÕt “tre” ®îc nh©n ho¸. BiÖn ph¸p
nh©n ho¸ ®· gióp ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc nh÷ng phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× ë c©y
tre?
----------------------**********------------------------Thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

C©u 1.
a.Ph©n tÝch sè 6245 thµnh tæng cña
- C¸c ngh×n, tr¨m , chôc , ®¬n vÞ
- C¸c tr¨m vµ ®¬n vÞ
- C¸c chôc vµ ®¬n vÞ
b. Thay c¸c biÓu thøc sau thµnh tÝch cña hai thõa sè :
9x2 + 9x4
bx3 + bx5
C©u 2. TÝnh kÕt qu¶ b»ng c¸ch hîp lý :
a/ 25 x 18 x 4 x 2
b/ 6 x 28 + 72 x 6
c/ 7 x 4 + 13 x 5 + 20
C©u 3. Cho tríc mét sè , An lÊy sè ®ã nh©n víi 5; B×nh lÊy sè ®ã nh©n víi 8, kÕt
qu¶ cña An kÐm kÕt qu¶ cña B×nh lµ 1467 ®¬n vÞ . Hái sè cho tríc lµ sè nµo?
C©u 4 . Mét phßng häc cã 2 d·y ghÕ. D·y thø nhÊt cã 9 hµng ghÕ. D·y thø hai cã 7
hµng ghÕ. Mçi hµng cã 9 c¸i ghÕ . Hái d·y thø nhÊt nhiÒu h¬n d·y thø 2 mÊy ghÕ.
C©u 5. H·y vÏ thªm 1 ®o¹n th¼ng vµo h×nh vÏ díi ®©y ®Ó cã 8 h×nh tam gi¸c.
A

B
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

C

C©u 1: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái ThÕ nµo trong c©u sau:
Nh÷ng h¹t s¬ng sím long lanh nh nh÷ng bãng ®Ìn pha lª.
A. Nh÷ng h¹t s¬ng sím
C. Long lanh nh nh÷ng bãng ®Ìn pha lª
B. Nh÷ng h¹t s¬ng sím long lanh
D. Nh nh÷ng bãng ®Ìn pha lª
C©u 2: §äc ®o¹n th¬:
Råi ®Õn chÞ rÊt th¬ng
Råi ®Õn em rÊt th¶o
¤ng hiÒn nh h¹t g¹o
Bµ hiÒn nh suèi trong.

Nh÷ng tõ g¹ch díi trong ®o¹n th¬ trªn cho biÕt c¸c sù vËt trong c©u th¬ ®îc so
s¸nh víi nhau vÒ ®Æc ®iÓm g×? Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
A. §Æc ®iÓm mµu s¾c
C. §Æc ®iÓm tÝnh nÕt con ngêi
B. §Æc ®iÓm h×nh d¸ng
D. §Æc ®iÓm nh÷ng phÈm chÊt tèt
C©u 3: Bé phËn g¹ch díi trong mçi c©u sau tr¶ lêi cho c©u hái g×? Khoanh trßn
ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
Em lµ héi viªn cña c©u l¹c bé thiÕu nhi phêng.
C¸c b¹n trong phêng vµ em thêng ®Õn c©u l¹c bé vµo ngµy nghØ ®Ó ®äc s¸ch.
S¸ch cña th viÖn cã nhiÒu lo¹i l¾m.
A. Ai? (hoÆc C¸i g×? Con g×?)
B. Lµ g×?
C. Lµm g×?
C©u 4: S¾p xÕp l¹i thø tù nh÷ng c©u v¨n sau ®Ó t¹o thµnh ®o¹n v¨n nãi vÒ quª
h¬ng em ( hoÆc n¬i em ®ang sèng)
A.
Quª em ë thµnh phè biÓn H¶i Phßng
B.
Em chØ mong hÌ ®Õn ®Ó ®îc vÒ th¨m quª
C.
Cã nh÷ng chiÕc tµu ®Ëu c¶ tuÇn trong c¶ng. Tr«ng nã nh mét toµ nhµ ®å sé.
D.
Em yªu quª m×nh l¾m
E.
N¬i ®Êy cã bÕn c¶ng rÊt ®«ng vui, tµu bÌ ra vµo tÊp nËp suèt ngµy ®ªm.
F.
ChiÒu chiÒu, giã biÓn thæi vµo lµm m¸t rîi c¶ phè phêng.
C©u 5 Hãy tả lại một cây ở trường mà em thích nhất.
----------------------**********------------------------Thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao
nhiêu kg?
Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa
hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.
Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3
xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho ?
( Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau )
Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì,
cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì ?
Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21
nghìn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

C©u 1: Cho c¸c tõ sau: NhËp ngò, thi hµo, më mµn, trÈy qu©n, chiÕn ®Êu, rÐo r¾t,
hy sinh, ho¹ sÜ, dòng c¶m.
a. H·y s¾p xÕp c¸c tõ ng÷ trªn thµnh hai nhãm: Nhãm tõ chØ b¶o vÖ Tæ quèc vµ
nhãm tõ chØ nghÖ thuËt.
b. §Æt 2 c©u víi mçi tõ sau: Dòng c¶m, më mµn.
C©u 2: H·y ®Æt dÊu phÈy cho ®óng vµo c¸c c©u sau:
a. Xa xa nh÷ng ngän nói nhÊp nh« mÊy ng«i nhµ thÊp tho¸ng vµi c¸nh chim chiÒu
bay l÷ng th÷ng vÒ tæ.
b. Mét biÓn lóa vµng v©y quanh em h¬ng lóa chÝn thoang tho¶ng ®©u ®©y.
C©u 3: §äc bµi th¬: Em th¬ng
Em th¬ng lµn giã må c«i
Kh«ng t×m thÊy b¹n vµo ngåi trong c©y

Em th¬ng sîi n¾ng ®«ng gÇy
Run run ng· gi÷a vên c©y c¶i ngång
a.Trong bµi th¬ “Lµn giã” vµ “Sîi n¾ng” ®îc nh©n ho¸ nhê nh÷ng tõ ng÷ nµo?
b. Em thÊy “ Lµn giã” vµ “ Sîi n¾ng” trong bµi th¬ gièng ai? T×nh c¶m cña t¸c gi¶
bµi th¬ dµnh cho nh÷ng ngêi nµy nh thÕ nµo?
C©u 4: ViÕt mét ®o¹n v¨n ( 7 ®Õn 10 c©u) t¶ quang c¶nh trêng em vµo buæi s¸ng
®Çu mïa hÌ.
----------------------**********------------------------Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộpkẹo nguyên.
Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 2: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại
nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đờng và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa
hàng đã bán bao nhiêu bao đường ?
Bài 3: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp , Bình có 48 viên bi cũng được chia
vào các hộp nh An . Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu viên bi ?
Bài 4: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm đợc 40 viên . Hỏi muốn chia cho
36 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?
Bài 5: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng
nhau, Dũng chia đợc 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên
xanh , bao nhiêu viên bi đỏ ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1 a)Tìm từ gần nghĩa với từ : Khai trường, cần cù. giang sơn .
b)Tìm 3 từ ghép có : “quốc” đứng trước và giải nghĩa từng từ .
Bài 2 : Dùng 2 gạch chéo (//) để tách bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau:
-Suối chảy róc rách.
-Tiếng suối chảy róc rách.
-Mùa hè nắng rất vàng.
-Bãi cát dài chói nắng.
-Con sông qua mùa cạn.
Bài 3
- Tìm từ cùng nghĩa(hoặc gần nghĩa) và trái nghĩa với các từ: dũng cảm, nhộn nhịp ,
cần cù, hy sinh
Bài 4 : Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai ? hai gạch dưới bộ phận
trả lời câu hỏi làm gì?, là gì? Như thế nào ? trong các các câu sau :
- Hôm qua em tới trường.
Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim.
Tiếng suối trong như tiếng hát xa.
Hương rừng thơm đồi vắng.
Mẹ của em ở nhà là cô giáo mến thương.
Việt Nam có Bác Hồ.
Bài 5 Hãy tả lại một cây ở trường mà em thích nhất.

----------------------**********-----------------------Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Một cửa hàng có một số thùng dầu nh nhau chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta
thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có
bao nhiêu thùng dầu ?
Bài 2 : Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút .
Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trớc ? ( biết
2 bạn bắt đầu xếp thuyền cùng một lúc .
Bài 3 : Có hai chở hàng , xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo . Xe thứ
nhất chở 8 bao , xe thứ hai chở 6 bao gạo . Hỏi mỗi xe chở đợc bao nhiêu kg gạo ?
Bài 4 : Có một tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao cứ 5 học sinh thì
trồng 25 cây , nhng thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2
cây nên tổng số cây trồng đợc là 238 cây . Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em ?
Bài 5 : Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp , cô giáo lấy ra mỗi hộp 8
viên để chia cho các em , sau khi chia xong cô còn lại 128 viên kẹo . Hỏi lúc đầu
cô giáo có bao nhiêu hộp kẹo ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

C©u 1: (1 ®) ViÕt 3 tõ cã tiÕng chøa vÇn ©ng
C©u 2: (1 ®) Trong c¸c tõ sau ®©y, tõ nµo ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc?
§ång ruéng, xãm lµng, rõng ró, giang s¬n, s«ng ngßi, ®Êt níc, ao hå, lóa khoai,
quèc gia.
C©u 3: (1 ®)Trong c¸c tõ ng÷ sau tõ ng÷ nµo kh«ng ph¶i tõ chØ gép nh÷ng ngêi
trong gia ®×nh?
¤ng bµ, cha mÑ, em ót, anh em, bµ néi, chó b¸c, «ng ngo¹i, «ng ch¸u
C©u 4: (3 ®)Trong ®o¹n th¬ sau, c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau ë nh÷ng ®Æc
®iÓm nµo? H·y ghi néi dung tr¶ lêi.
Gi÷a mÆt níc mªnh m«ng
Tµu h¶i qu©n ta ®ã
XÕp hµng nèi ®u«i nhau
Tr«ng nh tõng d·y phè.
----------------------**********-------------------------

TuÇn 3

Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1 : An có một số hộp bi như nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên , An
lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình , sau khi cho Bình An còn lại 48 viên . Hỏi
An có bao nhiêu hộp bi ?
Bài 2 : Một người mua 126 kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi
bao lại chứa ít hơn dự định 8kg . Hỏi 126 kg đường được chia thành mấy bao ?
Bài 3 : Có 7 thùng dầu , mỗi thùng có 12 lít . Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các
thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng ?
Bài 4 : Có 9 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo , người ta chia cho
các em thiếu nhi , mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp . Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi
được chia kẹo ?

Bài 5 : Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan , mỗi lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan
được 4 viên . Sau khi chia xong Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo . Hỏi Mỗi
bạn được bao nhiêu viên kẹo ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

C©u 1: (2 ®) G¹ch díi bé phËn c©u - tr¶ lêi c©u hái lµm g×? Trong c¸c c©u sau:
a) BÐ kÑp l¹i tãc, th¶ èng quÇn, lÊy c¸i nãn cña m¸ ®éi lªn ®Çu.
b) TiÕng chu«ng ®Êt nung kªu lanh canh lµm s©n nhµ t«i Êm ¸p vµ n¸o nøc h¼n
lªn.
C©u 2: (2 ®) G¹ch díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái ë ®©u?
a) Ch¼ng bao l©u, Kh¸i ®ç tiÕn sÜ, lµm quan to trong triÒu nhµ Lª.
b) GiÊc ngñ cßn dÝnh
Trªn mi s¬ng dµi.
C©u 3: (2 ®) §Æt dÊu phÈy vµ dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n díi ®©y
vµ viÕt l¹i cho ®óng:
Cø chiÒu chiÒu chim s¸o l¹i bay vÒ vên nhµ Tr©m v× tæ cña nã ë ®Êy nhng h«m
nay cã lÏ trêi nãng qu¸ kh«ng kiÕm ®îc måi chim s¸o vÒ muén.
C©u 4: (7 ®)ViÕt mét ®o¹n v¨n (tõ 7-10 c©u) giíi thiÖu vÒ em vµ t×nh h×nh häc tËp
cña líp em víi bè mÑ.
----------------------**********----------------------Thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1 : Hai thùng có 58 lít dầu , nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ
nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.
Bài 2 : An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21nghìn , Hồng Mua 5 quyển vở và 5
bút chì hết 25 nghìn đồng . Tính số tiền một bút chì , một quyển vở ?
Bài 3 . Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thỡ quầy đó
cũn lại 6 thựng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?
Bài 4 . Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kờ 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81
người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng
ghế nữa mới đủ chỗ?
Bài 5. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày
thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Baøi 1: Ñieàn vaøo choã troáng l hay n?

Caùi …oùn …aøy duøng …uùc trôøi …aéng.
Traêng …öôõi …ieàm ñang …aáp ...où.
…où …aïi bò …aïc ñöôøng …aàn …öõa roài.
Em ñaõ …aøm baøi taäp thaät kó …öôõng.
Baøi 2: Haõy xeáp caùc töø döôùi ñaây vaøo coät töông öùng trong baûng: nhaø cöûa, oâ toâ, taøu
thuûy, laên, aùnh maét, nuï cöôøi, chaûi, vuoát, goïi, ra leänh, kim khaâu, tieàn baïc, ñuoåi baét,
thöû taøi, khen thaàm, ñuøa bôõn, tröôøng hoïc, hoïc haønh.

Töø chæ söï vaät

Töø chæ hoaït ñoäng

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………….

Baøi 3: Haõy gaïch döôùi nhöõng töø chæ söï vaät ñöôïc so saùnh vôùi nhau, so saùnh trong
baøi thô sau caùc vaät ñoù coù ñieåm gì gioáng nhau?
Treân trôøi maây traéng nhö boâng
ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây
Maáy coâ maù ñoû haây haây
Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng
Baøi 4:Haõy vieát tieáp vaøo choã troáng ñeå taïo thaønh loái noùi ss:
- ñeïp nhö ………………… …….

- aên nhö …………………………

- traéng nhö ………………………

- noùi nhö ………………………..

- ñen nhö …………………………

- nhanh nhö …………………..

Baøi 5: Em haõy vieát baøi vaên ngaén keå veà gia ñình mình, goàm caùc phaàn theo gôïi yù
döôùi ñaây.
A) Giôùi thieäu chung veà gia ñình
B) Keå veà oâng baø
C) Keå veà boá meï
D) Keå veà anh chò em
E) Keå veà baûn thaân
F) Tình caûm cuûa em ñoái vôùi gia dình
----------------------**********----------------------Thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau còn
nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chính giữa ?
Bài 2. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế
có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam ?
Bài 3. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9
hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?
Bài 4. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn
có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển ?
Bài 5. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6
con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Baøi 1:Em thöû nghó xem: Khi xeáp teân cuûa caùc baïn trong lôùp theo thöù töï baûng chöõ
caùi , gaëp tröôøng hôïp nhieàu baïn coù teân ñöôïc ghi truøng nhau ôû chöõ caùi ñaàu nhö:
Haø, Hoa, Hoàng, Hieàn… thì em laøm theá naøo? Tröôøng hôïp nhieàu baïn coù teân khaùc
nhau chæ ôû boä phaän thanh nhö: Toaùn, Toan, Toaûn, Toaøn… thì saép xeáp theo thöù töï
naøo?
Baøi 2 : Tìm töø ngöõ ñieàn vaøo töøng choã troáng ñeå nhöõng doøng sau thaønh caâu coù moâ
hình Ai ( caùi gì, con gì ) ? – Laø gì ( Laø ai ) ?
+ Con traâu laø…………………………………………………………
+ Hoa phöôïng laø……………………………………………………
+ ………………………………………laø nhöõng ñoà duøng hoïc sinh luoân phaûi mang ñeán lôùp.
Baøi 3 : ghi laïi nhöõng hình aûnh so saùnh trong moãi ñoaïn sau vaøo choã troáng vaø
khoanh troøn töø so saùnh trong töøng hình aûnh ñoù.
a) Quaït nan nhö laù
b) Caùnh dieàu no gioù
Chôùp chôùp lay lay
Tieáng noù chôi vôi
Quaït nan raát moûng
Dieài laø haït cau
Quaït gioù raát daøy.
Phôi treân nong trôøi
Baøi 4 : Ñieàn töø so saùnh ôû trong ngoaëc ( laø, töïa, nhö )vaøo töøng choã troáng trong
moãi caâu sau cho phuø hôïp:
a) Ñeâm aáy, trôøi toái …………… möïc
b) Traêm coâ gaùi ……………… tieân sa
c) Maét cuûa trôøi ñeâm ………………… caùc vì sao
Baøi 5:Em haõy ñieàn caùc noäi dung caàn thieát vaøo choã troáng trong maãu ñôn döôùi ñaây :
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
…………………………, ngaøy ………… thaùng ………… naêm ……………
ÑÔN XIN CAÁP THEÛ ÑOÏC SAÙCH
Kính göûi : Thö vieän ………………………………………………………
Em teân laø : …………………………………………………………………..
Sinh ngaøy : ……………………………… Nam ( Nöõ ) : …………
Nôi ôû : ……………………………………………………………………………
Hoïc sinh lôùp : ……………… Tröôøng : ………………………………
Em laøm ñôn naøy xin ñeà nghò Thö vieän caáp cho em theû ñoïc saùch naêm …………
Ñöôïc caáp theû ñoïc saùch. em xin höùa thöïc hieän ñuùng moïi quy ñònh cuûa Thö
vieän.
Em xin traân troïng caûm ôn.
Ngöôøi laøm ñôn
………………………………….
----------------------**********-------------------------

Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1 .Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy
Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ.
Bài 2. Cứ hai bạn đấu với nhau thỡ được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau
thỡ được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)? Hỏi cả ba bạn làm
được tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài 3. Mẹ mang ra chợ bỏn 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sỏng mẹ đó bỏn được
một số cam và quýt, cũn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi
sáng mẹ đó bỏn được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?
Bài 4. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thựng đựng một nửa số
dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lôgam?
Bài 5. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi.8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1:a)Tìm caùc töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng tr hay ch, coù nghóa nhö sau :
+ Traùi nghóa vôùi rieâng : …………………………………
+ Cuøng nghóa vôùi leo : …………………………..………
+ Vaät ñöïng nöôùc ñeå röûa maët, röûa tay, röûa rau : ……………
b)Tìm caùc töø chöùa tieáng coù thanh hoûi hoaëc thanh ngaõ, coù nghóa nhö sau :
+ Traùi nghóa vôùi ñoùng : …………………………………
+ Cuøng nghóa vôùi vôõ : ………………………………….
+Boä phaän ôû treân maët duøng ñeå thôû vaø ngöûi:………………..
Baøi 2 : ghi laïi 2 thaønh ngöõ hoaëc tuïc ngöõ coù hình aûnh so saùnh maø em bieát. Ví duï :
Ñeïp nhö tieân
- Giaùo vieân söûa baøi : Xaáu nhö ma, ñen nhö cuû suùng, nhaùt nhö thoû ñeá, traéng nhö
boâng, ……
Baøi 3 : döïa vaøo töøng söï vieäc ñeå chia ñoaïn sau thaønh 4 caâu. Cuoái moãi caâu caàn
ghi daáu chaám vaø ñaàu caâu phaûi vieát hoa.
Saùng naøo meï toâi cuõng daäy raát sôùm ñaàu tieân, meï nhoùm beáp naáu côm sau ñoù
meï queùt doïn trong nhaø, ngoaøi saân luùc côm gaàn chín, meï goïi anh em toâi daäy aên
saùng vaø chuaån bò ñi hoïc.
Baøi 4: Em haõy ñieàn caùc noäi dung caàn thieát vaøo choã troáng trong maãu ñôn döôùi ñaây:
ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH
…………………………, ngaøy ………… thaùng ………… naêm ……………
ÑÔN XIN VAØO ÑOÄI
Kính göûi: ……………………………………………………………………………………
Em teân laø: ………………………………………………………………………………….
Sinh ngaøy: ………………………………………………………………………………..
Hoïc sinh lôùp: ………… Tröôøng:

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Người làm đơn
................................
----------------------**********------------------------Thứ sáu ngày 5 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1 .Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày
thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ?
Bài 2: Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp
6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Số bi vàng Hùng có là bao nhiêu ?
Bài 3. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải
chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi
bằng nhau?
Bài 4 .Trong vườn có 35 cây gồm 3 loại vải, nhón, hồng xiờm. Số cõy hồng xiờm
bằng số cây trong vườn, số cây nhón gấp đôi số cây vải. Hỏi vườn đó có bao nhiêu
cây vải?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: a)Tìm caùc töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng d, gi hoaëc r, coù nghóa nhö sau :
+ Laøm cho ai vieäc gì ñoù :……………………………….
+ Traùi nghóa vôùi hieàn laønh :………………………….
+ Traùi nghóa vôùi vaøo :…………………………………….
b)Tìm caùc töø chöùa tieáng coù thanh hoûi hoaëc thanh ngaõ, coù nghóa nhö sau :
+ Khoaûng ñaát troáng tröôùc hoaëc sau nhaø :……..
+ Duøng tay ñöa moät vaät leân :…………………………
+ Cuøng nghóa vôùi chaêm chæ, chòu khoù :…………
Baøi 2 : Tìm thaønh ngöõ hoaëc tuïc ngöõ trong moãi caâu sau cho phuø hôïp :
a)Thaønh ngöõ hoaëc tuïc ngöõ chæ tình caûm hoaëc coâng lao cuûa cha meï ñoái vôùi con caùi.
+ Daïy con, daïy thuôû coøn thô
+ Cha sinh, meï döôõng / Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn …
b)Thaønh ngöõ hoaëc tuïc ngöõ chæ tình caûm, traùch nhieäm cuûa con ñoái vôùi cha meï.
+ Beân cha cuõng kính, beân meï cuõng vaùi
+ Coù nuoâi con môùi bieát loøng cha meï
+ Con chaúng cheâ meï khoù, choù chaúng cheâ chuû ngheøo
Baøi 3 : Đaët 3 caâu coù moâ hình Ai – laø gì ? ñeå noùi veà nhöõng ngöôøi trong gia ñình
em. Ví duï : Meï toâi laø giaùo vieân tieåu hoïc. OÂng ngoaïi toâi laø ngöôøi giaø nhaát laøng
----------------------**********-------------------------

TuÇn 4

Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2017

Toán: Kiểm tra

I. PhÇn I: Tr¾c nghiÖm ( 4® - Mçi c©u 0,5 ®): Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng.
C©u 1: Sè nµo lín nhÊt trong c¸c sè sau: 10000; 15213; 16321; 31011.
A. 10000
C. 16321
B. 15231
D. 31011
C©u 2: 64827 + 21957 = ?
A. 86784
C. 85784
B. 86774
D. 48768
C©u 3: 15 cm2 + 27 cm2 =?
A. 32 cm2
C. 52 cm2
B. 42 cm2
D. 47 cm2
C©u 4: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 9 cm, chiÒu réng 5 cm lµ:
A. 45 cm2
C. 14 cm2
B. 54 cm2
D. 40 cm2
C©u 5: DiÖn h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 6 cm lµ.
A. 26 cm2
C. 63 cm2
B. 24 cm2
D. 36cm2
C©u 6: TÝnh : 73581 - 36029 = ?
A. 25573
C. 37552
B. 37425
D. 37545
C©u 7: 10709 x 7 = ?
A. 36 947
B. 74 960
C©u 8: 84848 : 4 = ?
A. 20212
B. 12221
II. PhÇn II: Tù luËn ( 6® )
C©u 1(1,5®):
a, §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm: 2532 x 3 …… 7126
b, T×m x:
x x 3 = 4263
……………………………….
……………………………….
C©u 2(1,5®): §Æt tÝnh råi tÝnh:

C. 74 963
D. 73 963
C. 21210
D. 21212

a, 45254 + 11342 ………………

C©u 3(1,5®): TÝnh:

b, 54366 - 25134 ……………..

………………

……………. ..

………………
( 45 405 - 8 221 ) : 4

………………..

……………………………
……………………………
C©u 4(1,5®): Mua 5 c¸i bót ch× mµu ph¶i tr¶ 10000 ®ång. Hái mua 3 c¸i bót ch×
mµu cïng lo¹i ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn.
Bµi gi¶i
………………………………………………………………………………
………………………………….……………….……………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………….……………….……………..……………
…………………..…………………………
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: Kiểm tra

PhÇn i. Tr¾c nghiÖm
C©u 1: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái ThÕ nµo trong c©u sau:
Nh÷ng h¹t s¬ng sím long lanh nh nh÷ng bãng ®Ìn pha lª.
A. Nh÷ng h¹t s¬ng sím
C. Long lanh nh nh÷ng bãng ®Ìn pha lª
B. Nh÷ng h¹t s¬ng sím long lanh
D. Nh nh÷ng bãng ®Ìn pha lª
C©u 2: §äc ®o¹n th¬:
Råi ®Õn chÞ rÊt th¬ng
Råi ®Õn em rÊt th¶o
¤ng hiÒn nh h¹t g¹o
Bµ hiÒn nh suèi trong.
Nh÷ng tõ g¹ch díi trong ®o¹n th¬ trªn cho biÕt c¸c sù vËt trong c©u th¬
®îc so s¸nh víi nhau vÒ ®Æc ®iÓm g×? Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
A. §Æc ®iÓm mµu s¾c
C. §Æc ®iÓm tÝnh nÕt con ngêi
B. §Æc ®iÓm h×nh d¸ng
D. §Æc ®iÓm nh÷ng phÈm chÊt tèt
C©u 3: Bé phËn g¹ch díi trong mçi c©u sau tr¶ lêi cho c©u hái g×? Khoanh trßn
ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
Em lµ héi viªn cña c©u l¹c bé thiÕu nhi phêng.
C¸c b¹n trong phêng vµ em thêng ®Õn c©u l¹c bé vµo ngµy nghØ ®Ó ®äc
s¸ch.
S¸ch cña th viÖn cã nhiÒu lo¹i l¾m.

A. Ai? (hoÆc C¸i g×? Con g×?)
B. Lµ g×?
C. Lµm g×?
C©u 4: §äc c©u cha hoµn chØnh sau råi khoanh trßn ch÷ c¸i tríc tõ em chän ®Ó
®iÒn vµo chç trèng cña c©u.
Mçi b«ng hoa cá may nh mét c¸i th¸p ........... nhiÒu tÇng.
A. léng lÉy
B. xinh x¾n
C. ®å xé
C©u 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc tõ ng÷ em chän sÏ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o
thµnh c©u cã m« h×nh Ai – lµ g×?
ChÞ g¸i cña Lan ............
A. rÊt xinh
B. lµ c« gi¸o d¹y vÏ
C. lµm ®å ch¬i rÊt kÐo
C©u 6: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc nh÷ng tõ ng÷ viÕt cha ®óng
A. th¸ng giªng
B. dµn míp
C. giÆt quÇn ¸o
D. r¸t nh báng
PhÇn II. Tù luËn
C©u 7: S¾p xÕp l¹i thø tù nh÷ng c©u v¨n sau ®Ó t¹o thµnh ®o¹n v¨n nãi vÒ quª
h¬ng em ( hoÆc n¬i em ®ang sèng)
G. Quª em ë thµnh phè biÓn H¶i Phßng
H. Em chØ mong hÌ ®Õn ®Ó ®îc vÒ th¨m quª
I. Cã nh÷ng chiÕc tµu ®Ëu c¶ tuÇn trong c¶ng. Tr«ng nã nh mét toµ nhµ ®å sé.
J. Em yªu quª m×nh l¾m
K. N¬i ®Êy cã bÕn c¶ng rÊt ®«ng vui, tµu bÌ ra vµo tÊp nËp suèt ngµy ®ªm.
L. ChiÒu chiÒu, giã biÓn thæi vµo lµm m¸t rîi c¶ phè phêng.
C©u 8: Nèi thµnh ngh÷ ë bªn tr¸i víi ý nghÜa cña thµnh ng÷ ®ã ë bªn ph¶i
A. Chung lng ®Êu cËt
1. §èi xö trän vÑn víi ngêi kh¸c
B. Ch¸y nhµ hµng xãm
b×nh ch©n nh v¹i

2. Ých kû, mÆc kÖ ngêi kh¸c khi ngêi
ta gÆp n¹n.

3. Häp søc nhau l¹i ®Ó lµm viÖc cã Ých.
C. ¨n ë nh b¸t níc ®Çy
C©u 9 : Trong bµi Con cß nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cã viÕt:
Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ,
§i hÕt ®êi lßng mÑ vÉn theo con.
Hai dßng th¬ trªn ®· gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c?
----------------------**********------------------------Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp
Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN , PHÉP CHIA

Bài 1:Có 5 thùng kẹo , mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất
cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài 2: có 8 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua
tất cả bao nhiêu viên bi?
Bài 3: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6
gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?
Bài 4: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ
nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực
sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?
Bài 5: có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được
10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?
Bài 6: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi
đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài 7: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người.
Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?
Bài 8: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo
còn lại được chia đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất
cả bao nhiêu viên kẹo.
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: Ôn tập

Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n
cho ®óng:
§ªm nay, s ®oµn vît s«ng ®µ r»ng ®Ó tiÕn vÒ gi¶i phãng vïng ®ång b»ng ven
biÓn phó yªn.
Tr¨ng ®ang lªn. MÆt s«ng lÊp lo¸ng ¸nh vµng.Nói trïm c¸t ®øng sõng s÷ng bªn
bê s«ng t¹o thµnh mét khãi tÝm thÉm uy nghi trÇm mÆc.
Bµi 2: Chän vµ xÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo b¶ng ph©n lo¹i : c©y viÕt/ c©y bót; ghe/
thuyÒn; t«/ b¸t; røa/ thÕ; kia/ tª; m«/ ®©u; ná, hæng/ kh«ng; lîn/ heo; bao diªm/ hép
quÑt.
Tõ ®Þa ph¬ng
Tõ toµn d©n
Bµi 3: T×m nh÷ng dÊu c©u dïng sai trong nh÷ng c©u díi ®©y råi söa l¹i cho ®óng:
a.
ThÇy hái:
Ch¸u tªn lµ g× ?
Tha thÇy, con tªn lµ Lu-i-Pa x t¬ ¹ ?
®· muèn ®i häc cha hay cßn thÝch ch¬i!
Tha thÇy, con muèn ®i häc ¹ ?
b.
- å, giái qu¸?
c. Chó chuån chuån níc míi ®Ñp lµm sao ?
Ch¸u ®· vÒ ®Êy ! Ch¸u ®· ¨n c¬m cha !
Bµi 4: Quª h¬ng em ®ang ®æi míi tõng ngµy. H·y viÕt mét bøc th cho b¹n ®Ó
th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®æi míi trªn quª h¬ng.
----------------------**********------------------------Thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Dạng 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn
có tất cả bao nhiêu viên bi.
Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được
số đường giảm đI 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ
nhất bao nhiêu ki lô gam đường?
Bài 3: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần
thùng thứ nhất , thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần . Hỏi thùng thứ ba chứa
bao nhiêu lít dầu?
Bài 4:có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai.
Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?
Bài 5:Hồng có 18 quyển sách , số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3
lần . Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 6: An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và
thấy số gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo?
Bài 7 : Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm
4 lít dầu thì số dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi phảI
chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số
dầu bằng nhau?
Bài 8: Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của
Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1( Ph©n biÖt ay/ ©y/au/ ©u)
T×m c¸c tõ ng÷ cã vÇn ay hay ©y cã nghÜa nh sau :
Ngêi d¹y häc:
Con vËt cïng loµi c¸o hay b¾t gµ:
§éng t¸c di chuyÓn nhanh b»ng ch©n:
§éng t¸c lµm tõ v¶i thµnh ¸o:
Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: l hay n
- NÕm mËt »m gai; Tèi .... öa t¾t ®Ìn; ................. ¨ng nhÆt chÆt bÞ
- ............ªn th¸c xuèng ghÒnh ;......... iÖu c¬m g¾p m¾m; Non xanh .......íc biÕc
- ...íc s«i .....öa báng;
Lät sµng xuång ........ia
Bµi 3: T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng :
a. Em bÐ......
b. Con voi....................
c. C©y cau.....................
d. Cô giµ.............................
e. Con thá.......................
.h. Chó bé ®éi.................
i. Con c¸o.......................
k. C©y tre..........................
l. Con rïa.......................
m .C©y bµng.......................
p. Con ong........................
Bµi 4: §Æt 3 c©u theo mÉu : Ai- thÕ nµo ?
Bµi 5: H·y kÓ vÒ ngêi b¹n th©n nhÊt cña em.
----------------------**********------------------------Thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Dạng 4. CÁC BÀI TOÁN GIẢI TỪ HAI PHÉP TÍNH TRỞ LÊN
Bài 1: Thùng thứ nhất có 78 kg gạo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 25
kg gạo. Hỏi hai thùng có tất cả bao nhiêu kg gạo?
Bài 2: Trong một hộp có ba loại bi : đỏ , xanh ,vàng. Biết số bi của cả túi nhiều
hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi, bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều
hơn số bi vàng 3 bi. Hỏi trong túi có tất cả bao nhiêu viên bi?
Bài 3: có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 16 kg .
Hỏi hai bao có tất cả bao nhiêu kg gạo?
Bài 4: Có 3 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua được 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ.
Hỏi ba bạn mua được bao nhiêu viên bi ? hãy giảI bài toán bằng hai cách.
----------------------**********------------------------Bµi 1: (Ph©n biÖt r/gi/d)
- ThÇy...¸o ¶..ng bµi
- C« ....¹y em tËp viÕt

Tiếng việt: ôn tập

- ¡n mÆc ..¶n..Þ
- Suèi ch¶y ..ãc ..¸ch
- Níc m¾t ch¶y ....µn... ôa
- Khóc nh¹c ....u....¬ng
Bµi 2: Trong nh÷ng thµnh ng÷ sau, tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho
®óng:
- Tay b¾c mÆt mõng
- ¡n ch¾c mÆt bÒn
- X¬ng s¾t da ®ång
- Tèi löa t¾c ®Ìn
-Th¾c lng buét bông
Bµi 3 Khoanh vµo kiÓu c©u Ai – thÕ nµo ?
a. Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn.
b. BÇu trêi ngµy thªm xanh.
c. N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì.
d. Vên c©y l¹i ®©m chåi n¶y léc.
e. Råi vên c©y ra hoa.
g. Hoa bëi nång nµn.
h. Hoa nh·n ngät.
i. Hoa cau tho¶ng qua.
k.Vên c©y l¹i ®Çy tiÕn chim vµ bãng chim bay nh¶y.
l. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u.
m. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu.
n. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng.
p. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m.
Bµi 4 §Æt 3 c©u, mçi c©u cã dïng hai dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch tõng sù vËt, sù viÖc
hoÆc con ngêi.
Bµi 5 Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n. H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu
cña thµnh phè( hoÆc thÞ x·) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n vÒ th¨m.
----------------------**********------------------------Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo có 8 gói kẹo.
Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?
Bài 2:Hai kệ sách có tổng cộng 130 quyển, nếu lấy 7 quyển sách ở kệ thứ nhất
chuyển sang kệ thứ hai thì số sách ở hai kệ bằng nhau. Hỏi mỗi kệ có bao nhiêu
quyển sách?
Bài 3: Dũng có một số viên bi chia đều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Nếu Dũng
lấy số bi đó chia đều thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?
Bài 4: Có một số lít dầu, nếu chia mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng và còn dư 6 lít.
Hỏi nếu lấy số dầu đó chia đều thành các thùng loại 6 lít thì được bao nhiêu thùng?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: ( ph©n biÖt l/n)
§iÒn tõ l¸y cã ©m ®Çu lµ l hay n vµo chç trèng cho phï hîp:
- Níc ch¶y.............................
- Ruéng kh«.........................

- Cêi....................................
- Khãc...................................
Bµi 2( ph©n biÖt iªc/ iªt):§iÒn vµo chç trèng iªc hay iªt:
-Non xanh níc b.....
- Mét c«ng ®«i v........
- B¹n bÌ th©n th..........
- Muèn b........ ph¶i hái
- Con r« còng t...., con d ......còng muèn.
Bµi 3: H·y sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý díi ®©y cho sinh
®éng, gîi c¶m:
a.
ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dë hµng ë bÕn c¶ng.
b.
ChiÕc l¸ vµng r¬i tõ trªn c©y xuèng.
c.
Con s«ng mïa lò ch¶ nhanh ra biÓn.
d.
MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y.
e.
Mçi ngµy, mét tê lÞch bÞ bãc ®i.
Bµi 4: G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái “ Khi nµo ?
a. ChiÒu h«m Êy, t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua.
b. Nh×n thÊy t«i, b¹n ®i nh ch¹y.
c. T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn.
d. B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m.
e. S¸ng h«m sau, t«i ®em chuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe, ai còng xóc ®éng.
g. Còng tõ håi ®ã, chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan.
Bµi 5 Nghe chuyÖn Vît s«ng vµ kÓ l¹i b»ng lêi chÞ Bëi.
----------------------**********-------------------------

TuÇn 5

Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)
Bài 1 : Có hai đội học sinh tham gia trồng cây , đội thứ nhất có 45 học sinh , đội
thứ hai có nhiều hơn đội thứ nhất 10 học sinh . Hỏi cả hai đội có bao nhiêu học
sinh ?
Bài 2 : Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít đàu và ít hơn thùng thứ hai 4 lít
dầu . Hỏi cá hai thùng có bai nhiêu lít dầu ?
Bài 3 : Dũng có 26 viên bi , Dũng có nhiều hơn Hùng 5 Viên nhưng lại ít hơn
Bình 7 viên . Hỏi ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi ?
Bài 4 : Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg . Bao thứ nhất đựng nhiều hơn
bao thứ hai 5 kg , Bao thứ hai đựng 46 kg . Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu KG
đường ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: ViÕt l¹icho ®óng chÝnh t¶ c¸c tõ sau:
x¶n xuÊt; suÊt s¾c; suÊt khÈu; suÊt b¶n, ¸p xuÊt,n¨ng suÊt
Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng vÇn u«t hoÆc u«c:
- Cµy s©u c............. bÉm
- M¸u ch¶y r...............mÒm
- Th...........®¾ng d· tËt

- ít nh ch.............lét
Bµi 3: T×m c¸c tõcïng nghÜa víi tõ Tæ quèc
Bµi 4: H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n sau sao cho ®óng vÞ trÝ dÊu phÈy:
Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ lòy tre xanh r× rµo trong giã lµ bê ao víi nh÷ng
khãm khoai níc rung rinh...Cßn trªn tÇng cao c¸nh chó lµ ®µn cß ®ang bay lµ trêi
xanh trong vµ cao vót.
Bµi 5: §Æt dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n
díi ®©y:
Hai «ng ch¸u ®i bªn c¹nh ruéng lóa níc
Nam hái «ng:
- Sao ruéng lóa m× kh«ng cã níc mµ ruéng lóa nµy l¹i ngËp níc h¶ «ng
Ch¼ng ®îi «ng tr¶ lêi, Nam hái tiÕp:
- Ruéng lóa nµy ng©m níc suèt ngµy ®ªm sao c©y lóa kh«ng bÞ thèi r÷a
¤ng gi¶i thÝch: ViÖc nµy ph¶i xÐt tõ tæ tiªn cña loµi lóa níc
Quª
h¬ng cña loµi lóa níc lµ ë nh÷ngc¸nh ®ång tròng vïng nhiÖt ®íi Èm Sèng ë
m«i trêng ®ã l©u ngµy chóng ®©m ra thÝch níc.
Bµi 6: Em ®· ®îc nghe ,®îc ®äc nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ c¸c nhµ khoa häc. Hä lµ
nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp vµ lao ®éng s¸ng t¹o . H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn mµ em
nhí nhÊt.
----------------------**********------------------------Thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

Bài 1 : Hồng có 32 que tính , Lan có 18 que tính , Hồng cho LAn 6 que > Hỏi
Hồng còn nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính ?
Bài 2 : An và bìng có tổng ccộng 42 viên bi , Nếu an cho Bình 5 viên thì hai bạn
có số bi bằng nhau . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?
Bài 3 : Có 2 xe chở hành khách , xe thứ nhất chở 25 người , xe thứ hai trở 32
người , Hỏi nếu chuyển 4 hành khách từ xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai
nhiều hơn xe thứ nhất bao nhiêu hành khách ?
Bài 4 : Có hai tổ học sinh tham gia lao động , vì tổ hai cần nhiều người hơn nên
người ta chuyển 3 học sinh từ tổ một sang tổ hai và khi đó tổ hai có nhiều hơn tổ
một 8 HS . Hỏi lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một bao nhiêu học sinh ?
Bài 5 : Có hai kệ sách , kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển , Người ta
chuyển 6 quyển tùe kệ một sang kệ hai . Hỏi kệ một còn nhiều hơn tổ hai bao nhiêu
quyển sách ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: Víi c¸c tõ sau ®©y, em h·y viÕt mét c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n
hãa
a. C¸i trèng trêng
b. C©y bµng
c. C¸i cÆp s¸ch cña em
Bµi 2: §Æt c©u hái cho bé phËn ë ®©u?trong ®o¹n v¨n sau:
KiÕn t×m xuèng dßng suèi ë ch©n nói ®Ó uèng níc.Sãng níc trµo lªn cuèn
kiÕn ®i. gµ rõng ®©u trªn c©y cao nh×n thÊy kiÕn s¾p chÕt ®uèi, bÌn th¶ cµnh c©y
xuèng suèi cho kiÕn. KiÕn bß ®îc lªn cµnh c©y vµ tho¸t chÕt. Sau nµy cã ngêi thî
s¨n ch¨ng líi ë c¹nh tæ cña gµ rõng. KiÕn bß ®Õn, ®èt vµo ch©n ngêi thî s¨n.
Ngêi thî s¨n giËt m×nh ®¸nh r¬i líi. gµ rõng cÊt c¸nh vµ bay tho¸t.

Bµi 3: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ca ngîi tÊm g¬ng häc tËp cña mét b¹n trong líp
em, trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh .
----------------------**********------------------------Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)
Bài 1 : Minh và hoàng có 38 viên kẹo , Minh ăn hết 6 viên , hoàng ăn hết 8 viên
kẹo . Minh còn lại 12 viên . Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?
Bài 2 : Minh và nhật có một số viên bi , nếu Minh cho Nhật 4 viên bi thì Minh có
số bi bằng Nhật . Hỏi nếu nhật cho Minh 2 viên thì Minh có nhiều hơn nhật bao
nhiêu viên bi ?
Bài 3 : Có hai hộp bi , An bỏ vào hộp thứ nhất 8 viên bi và bỏ thêm vào hộp thứ
hai 6 viên bi thì thì hộp thứ nhất có 34 viên bi và hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất
7 viên bi . Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?
Bài 4 : Có hai thùng dầu nặng tổ cộng 66 lít . người ta chothêm vào thùng thứ nhất
8 lít dầu và thùng thứ hai 6 lít dầu thì thùng thứ hai có số dầu bằng số dầu của
thùng thứ nhất . Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ? Một của hàng có 8
thùng nước mắm như nhau , mỗi thùng có 12 chai , mỗi chai chứa 2 lít . Hỏi cửa
hàng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: ViÕt tªn c¸c d©n téc víi miÒn cã ngêi cña c¸c d©n téc ®ã sinh sèng:
-Tµy, Nïng, £- ®ª, Kh¬ -me, Ba – na, Dao, Tµ -«i,
- MiÒn B¾c:
-MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn:
- MiÒn Nam:
Bµi 2:Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc dßng lµ c©u hái råi ®iÒn dÊu chÊm hái vµo cuèi
c©u
a) Thµnh phè nµo lín nhÊt vµ ®«ng d©n nhÊt níc ta
b) Nha Trang lµ thµnh phè biÓn ë miÒn Trung níc ta
c) Hµ Néi cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi
Bµi 3: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm trong ®o¹n v¨n sau:
GÇn tra, m©y mï tan dÇn. BÇu trêi s¸ng ra vµ cao h¬n. Phong c¶nh hiÖn ra râ rÖt.
Tríc b¶n rÆng ®µo ®· trót hÕt l¸. Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®· lÊm tÊm nh÷ng
léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng c¸nh hoa ®á th¾m ®Çu mïa.
Bµi 4: §iÒn dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mçi c©u sau:
a) L¸ ng« réng dµi træ ra m¹nh mÏ nân nµ.
b) C©y håi th¼ng cao trßn xoe.
c) Hå Than Thë níc trong xanh ªm ¶ cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím
chiÒu.
d) Gi÷a hå G¬m lµ th¸p Rïa têng rªu cæ kÝnh x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um.
Bµi 5: G¹ch díi nh÷ng tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc: b¶o vÖ , gi÷ g×n,
x©y dùng,chiÕn ®Êu, ®Êu tranh, kh¸ng chiÕn, kiÕn thiÕt, t«n t¹o , chèng tr¶, ®¸n
Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2011

Toán: Ôn tâp
Bài 1 : Lớp 3 A có 4 tổ , mỗi tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Hỏi lớp 3 A
có tất cả bao nhiêu học sinh ? (Giải bằng 2 cách )
Bài 2 : Có 2080 kg gạo đựng đều trong các bao và được 5 xe chở đi . Mỗi xe chở
8 bao gạo. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo ?
Bài 3 : Một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg . Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4
bao gạo bao nhiêu kg ?
Bài 4 : Có ba khúc vải dài bằng nhau dài tổng cộng 144 m được dùng để mai quần
áo, mỗi bộ may hết 4 m vải . hỏi mỗi khúc vải may được bao nhiêu bộ quần áo ?
Bài 5 : Có 49 lít dầu được đựng trong 7 thùng trong đó có một cai to hơn đựng 13
lít . các thùng còn lại chứa số dầu bằng nhau . Hỏi mỗi thùng còn lại chứa bao
nhiêu lít dầu ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: §iÒn tiÕp bé phËn c©u nãi vÒ n¬i diÔn ra c¸c sù vËt nªu trong tõng c©u sau:
a) Líp 3A ®îc ph©n c«ng lµm vÖ sinh
b) C« gi¸o ®a chóng em ®Õn th¨m c¶nh ®Ñp ë
c) Ðp – phen lµ ngän th¸p cao
Bµi 2: Ghi l¹i nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h¬ng n¬i cha «ng em ®· sèng
nhiÒu n¨m:
-con ®ß, bÕn níc, lòy tre, lÔ héi , r¹p h¸t, m¸i ®×nh, dßng s«ng, héi chî.
Bµi 3: Chän trong c¸c tõ sau tõ nµo cã thÓ ghÐp ®îc víi tõ quª h¬ng:
-yªu mÕn, g¾n bã, nhí, c¶i t¹o, hoµn thµnh, th¨m , lµm viÖc, x©y dùng
Bµi 4: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau:
Hai chó chim con h¸ má kªu chÝp chÝp ®ßi ¨n . Hai anh em t«i ®i b¾t s©u non, cµo
cµo, ch©u chÊu vÒ cho chim ¨n. HËu pha níc ®êng cho chim uèng. §«i chim lín
thËt nhanh. Chóng tËp bay, tËp nh¶y, quanh quÈn bªn HËu nh nh÷ng ®øa con b¸m
theo mÑ.
Bµi 5: Dùa vµo tõng sù viÖc ®Ó chia ®o¹n sau thµnh 4 c©u. Cuèi mçi c©u cÇn ghi
dÊu chÊm vµ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa:
S¸ng nµo mÑ t«i còng dËy rÊt sím ®Çu tiªn, mÑ nhãm bÕp nÊu c¬m sau ®ã mÑ
quÐt dän trong nhµ, ngoµi s©n lóc c¬m gÇn chÝn, mÑ gäi anh em t«i dËy ¨n s¸ng vµ
chuÈn bÞ ®i häc.
----------------------**********------------------------Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)
Bài 1 : Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp , Hùng lấy cho bạn 18
viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên . Hỏi Hùng có
tất cả bao nhiêu viên bi ?
Bài 2 : Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg , Biết rằng nếu thêm vào bao thứ
nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau ? hỏi mỗi
bao đựng bao nhiêu kg gạo ?
Bài 3 : Số học sinh khối 3 nếu xếp thành 9 hàng thì mỗi hàng có 16 bạn . Hỏi nếu
xếp thành 6 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?

Bài 4 : Một nhà máy có 180 công nhân , người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng
sau đó lại chia thành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân ?
Bài 5 : Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi , mỗi xe tắc xi chỉ
chở được 4 người . Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi ?
Bài 6 : Một của hàng có một số lít nước mắm , cửa hàng đó đựng số nước mắm
vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít . Hỏi số nước mắm đó đựng trong
các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng ?
Bài 7 : Hùng có 7 viên bi đựng trong 3 cái hộp. có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất
một cái hộp đựng nhiều hơn hai viên bi không ?
Bài 8 : Trong túi có 5 viên bi đỏ , ba viên bi xanh và 2 viên bi vàng . Không nhìn
vào túi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để có ít nhất bao nhiêu viên bi cùng một
màu ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: GhÐp tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp:
a. hoa
h. chÐn
b. ®×nh
i. li
c. b¸t
k. nhµ viÖc
d. cèc
l. (h¹t ) mÌ
e. (h¹t) ®Ëu phéng
m.b«ng
f. (h¹t ) võng
n.(h¹t) l¹c
Bµi 2: G¹ch díi c¸c tõ chØ mµu s¾c hoÆc chØ ®Æc ®iÓm cña hai sù vËt ®îc so s¸nh
víi nhau trong mçi c©u sau.
a.§êng mÒm nh d¶i lôa.
Uèn m×nh díi c©y xanh.
b. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m.
Bµi 3: §iÒn tiÕp tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c©u cã m« h×nh Ai
( c¸i g×, con g×) ? – thÕ nµo?
a. Nh÷ng lµn giã tõ s«ng thæi vµo……………………
b. MÆt trêi lóc hoµng h«n……………………………
c. ¸nh tr¨ng ®ªm trung thu…………………………..
Bµi 4: H·y so s¸nh mçi sù vËt sau víi mét sù vËt kh¸c ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp:
- §«i m¾t bÐ trßn nh …
- Bèn ch©n cña chó voi to nh …
- Tra hÌ, tiÕng ve nh …
Bµi 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c¸c tõ chØ trÎ em víi th¸i ®é t«n träng:
a. trÎ em
b. trÎ con
c. nhãc con
d. trÎ ranh
e. trÎ th¬
g. thiÕu nhi
----------------------**********-------------------------

TuÇn 6

Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .
Bài 1 : Một bao gạo có 42 kg , người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao . Hỏi trong bao
còn bao nhiêu kg gạo ?
Bài 2 : Lớp 3 A có 32 học sinh , 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ . Hỏi lớp 3 A
có bao nhiêu học sinh Nam ?

Bài 3 : Tấm vải xanh dài 18 m , Tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh . Hỏi 2 tấm
vải dài bao nhiêu m ?
Bài 4 : Có 2 thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2 , biết
thùng thứ nhất có 18 lít dầu . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ?
Bài 5 : Có một bao đường , nếu lấy ra 1/4 số đường trong bao thì được 5 kg . Hỏi
lấy ra 1/5 số đường trong bao thì được bao nhiêu kg ?
Bài 6 : An có 6 viên bi , số bi của An bằng 1/3 số bi của Dũng . Hỏi cả 2 bạn có
tất cả bso nhiêu viên bi ?
Bài 7 : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo , cho Huệ 1/3 số kẹo còn lại
sau khi cho Hồng . Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 8 : Có 2 thùng dầu , thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào
thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ 2bằng 1/2 số dầu của thùng thứ
1 . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: §iÒn tiÕp c¸c tõ thÝch hîp vµo chç trèng
- Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trêng häc : Häc sinh,…
- Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh: bè, mÑ,…
- Tõ chØ nh÷ng ngêi cã quan hÖ hä hµng: chó, d×,…
Bµi 2: §iÒn tiÕp c¸c tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng dßng sau ®Ó
hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷:
a) KÝnh thÇy,…
b) Häc thÇy…
c) Con ngoan,…
Bµi 3: §iÒn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoÆc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái
lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hîp:
a)……………………lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i.
b)Cha t«i lµ…………………………………………..
c) Anh hä t«i lµ………………………………………
d) ………………………………chñ tÞch phêng ( x· ) t«i.
Bµi 4: §Æt 2 c©u cã m« h×nh Ai- lµm g× theo gîi ý sau:
a) C©u nãi vÒ con ngêi ®ang lµm viÖc:
b) C©u nãi vÒ con vËt ®ang ho¹t ®éng:
Bµi 5: §iÒn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hîp vµo mçi dßng sau:
a) Nh÷ng chó gµ con l«ng vµng ¬m nh…………………………………
b) Vµo mïa thu, níc hå trong nh………………………………………
c) TiÕng suèi ng©n nga tùa ………………………………………………
----------------------**********------------------------Thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .(Tiếp theo)
Bài 1 : Ba bạn Hùng , Dũng , Mạnh chia nhau 48 viên bi , Hùng lấy 1/6 số bi ,
Dũng lấy 1/3 số bi . Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi ?
Bài 2 : Một nhà máy có 3 tổ công nhân , tổ một có số người bằng ẵ tổ 2 , tổ 2 có
số người bằng 1/3 tổ 3 . Tổ 3 có 54 người . Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu công
nhân ?
Bài 3: Có 72 lít dầu được chứ trong 3 thùng , thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8
lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu . Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu ?

Bài 4 : Có 2 hộp bi , hộp thứ 2 có 48 viên bi , hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số
bi của hộp thứ hai . Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu
viên bi để số bi của 2 hộp b ằng nhau ?
Bài 5 : Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường ttrong
1/3 giờ , người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ . Hỏi người đi xe đạp đi
nhanh gấp mấy lần người đi bộ ?
Bài 6 : Một cửa hàng có 42 kg xà phòng , ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà
phòng , ngày thứ hai bán được 1/2số xà phòng còn lại . hỏi qua 2 ngày của hàng
còn lai bao nhiêu kg xà phòng .
Bài 7: An có một số viên bi , An cho Dũng 1/5 số bi , cho Bình 1/2 số bi còn lại ,
cuối cùng An còn 6 viên . Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi ?
Bài 8 : Có ba bao đường , bao thứ nhất có số đường bằng 1/2số đường của bao thứ
hai , Nếu bao thứ hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng 1/3 số đường của bao thứ
ba , bao thứ ba có 45 kg . Tính số đường của bao thứ nhất ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u cã m« h×nh Ai (c¸i g×,
con g×) ?- lµ g× (lµ ai) ?
- Con tr©u lµ…………………
- Hoa phîng lµ……………..
- ……………………lµ nh÷ng ®å dïng häc sinh lu«n ph¶i mang ®Õn líp.
Bµi 2: §iÒn tõ so s¸nh ë trong hoÆc ngoµi ngoÆc vµo tõng chç trèng trong mçi c©u
sau cho phï hîp:
a. §ªm Êy, trêi tèi ……mùc.
b. Tr¨m c« g¸i ……tiªn sa.
c. M¾t cña trêi ®ªm …… c¸c v× sao.
(tùa, lµ, nh)
Bµi 3: Ghi ch÷ § vµo « trèng tríc tõ ng÷ chØ gép nhiÒu ngêi trong gia ®×nh:
Cha mÑ
con ch¸u
con g¸i
anh hä
Em trai

anh em

chó b¸c

chÞ c¶

Bµi 4:
Trong ®o¹n th¬ sau:

“ V¬n m×nh trong giã tre ®u
C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh
Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh
Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m

B·o bïng th©n bäc lÊy th©n
Tay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªm
Th¬ng nhau trÎ ch¼ng ë riªng
Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi".
a - Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho ta biÕt tre ®îc nh©n ho¸?
b - BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®ã gióp em c¶m nh©n ®îc phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× cña c©y tre
ViÖt Nam.
Bµi 5:

§iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u.

a - Qu©n cña Hai Bµ Trng chiÕn ®Êu.........
b – Håi cßn nhá, TrÇn Quèc Kh¸i lµ mét cËu bÐ......................
c - Khi gÆp ®Þch anh Kim §ång ®· xö trÝ................
d - Qua c©u chuyÖn " §Êt quý, §Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £ - Ti - « - pi – a
----------------------**********------------------------Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .(Tiếp theo
Bài 1 : Có 2 thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ
nhất thêm 2 lít thì bằng 1/4số dầu ở thùng thứ hai .Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu
lít dầu ?
Bài 2: Biết 1/4số gà thêm 4 con thì được 16 con , số vịt bằng 1/3 số gà . Hỏi có bao
nhiêu con Vịt . ?
Bài 3 : Dũng có niều hơn Minh 24 que tính , số que tính của MInh bằng 1/3 số que
tính của Dũng . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính ?
Bài 4 : Lan có một số viên kẹo , Lan cho Hồng 1/5 số kẹo , sau đó lại cho Huệ 7
viên kẹo và lan còn lại 17 viên . Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 5: Có hai bao gạo , biết 1/5 số gạo ở bao thư nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao thư
hai , bao thứ hainhiều hơn bao thứ nhất 14kg . Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?
Bài 6 : Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ , biết 1/3 số công
nhân của tổ thứ nhất thì bằng 1/4số công nhân của tổ thứ hai . Tính số công nhân
của mỗi tổ ?
Bài 7: Trong hộp có 18 bi xanh và 86 bi đỏ. Hỏi phải thêm vào hộp cùng bao
nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ để số bi xanh bằng 1/3 số bi đỏ ?
----------------------**********------------------------Câu 1

Tiếng việt: ôn tập

Cau cao, cao mãi
Tàu vươn giữa trời
Như tay ai vẫy
Hứng làn mưa rơi .
a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ?
b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ?

Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích
hợp trong đoạn văn sau :
a) ë nhà em thường giúp bà xâu kim,
b) Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng ?
c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.
Câu 3 : Câu tục ngữ :
Em thuận anh hoà là nhà có phúc.
Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên.
Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi
đầu em đi học :
a) Em mặc quần áo mới, đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học
đầu tiên.
b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp, nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.
c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng.

d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp.
e) Sau lễ khai giảng, chúng em về lớp học bài học đầu tiên.
g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu
hành, hát, múa rất hay.
h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu
tiên.
Câu 5 : Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng), em h·y viÕt mét
®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em.
----------------------**********------------------------Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2017

Toán: Ôn tâp

CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN
Bài 1:Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 26 lít dầu , thùng thứ hai có số dầu gấp
3 lần số dầu của thùng thứ nhất . Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?
Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường , ngày thứ hai giảm hơn
so với ngày thứ nhất 2 lần . Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường ?
Bài 3: Lan có 18 con tem , Lan có số tem gấp 3 lần số tem của thắm . Hỏi hai bạn
có tất cả bao nhiêu con tem ?
Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy , ngày thứ hai sản xuất
giảm gấp 4 lần so với ngày thứ nhất . Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ
nhất bao nhiêu đôi giầy ?
Bài 5: Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 46 lít dầu , thùng thứ hai nếu thêm 16
lít thì sẽ có số dầu gấp đôi số dầu của tùng thứ nhất . Hỏi thùng thứ hai có bao
nhiêu lít dầu ?
Bài 6: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp , ngày thứ hai bán
giảm 3 lần so với ngày thứ nhất Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ
nhất baonhiêu chiếc xe đạp ?
Bài 7: Có hai thùng nước mắm , thùng thứ nhất có 36 chai , thùng thứ hai nếu bớt
ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu
chai nước Mắm . ?
Bài 8: Có hai hộp kẹo , hộp thứ nhất có 12 viên kẹo , hộpthứ hai có số kẹo gấp 3
lần số kẹo của hộp thứ nhất . Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao
nhiêu viên đêt hai hộp có số kẹo bằng nhau ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1: ( Ph©n biÖt eo/ oeo)
§iÒn vµo chç trèng oe hay oeo:
Con ®êng ngo»n ng .............
- kh.................tay hay lµm
Ngâ ng¸ch ngo¾t ng. ............
- Giµ n............®øt d©y
Ch©n ®i cµ kh......................
- Chã tr ..........mÌo ®Ëy
Bµi 2: ( Ph©n biÖt x/s)
§iÒn vµo chç trèng :
a.
X¾c hay s¾c:
b. Xao hay sao:
- C¸i ............da nhá
- Dµy ......... th× n»ng, v¾ng .......th× ma.
- §å ch¬i xóc .....................
- .............vµng n¨m c¸nh
- B¶y................cÇu vång
- Xanh...............vµng vät
- Hoa t¬i khoe.......
- Nçi lßng .............xuyÕn

Bµi 3( Ph©n biÖt ¬n/ ¬ng):ViÕt tiÕp 4 tõ cã vÇn ¬n, 4 tõ cã vÇn ¬ng vµo chç
trèng:
a.
V¬n vai, …
v¬ng v·i, …
Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng tiÕng më hay mì ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp:
- ............. mang ; ............dÇu ;
.....mµng; ..................mµn
- cëi ................ ; thÞt ............. ;
dÇu ....... ..; cñ khoai ..............
Bµi 5: §äc:
TiÕng trèng trêng giãng gi¶
N¨m häc míi ®Õn råi.
a.
“Giãng gi¶” chØ tiÕng trèng vang lªn nh thÕ nµo ?
b.
Trong c¸c tõ sau ®©y, tõ nµo cã thÓ thay thÕ ®îc tõ “ giãng gi¶” trong dßng
th¬ ë trªn: thóc giôc, thóc b¸ch, thóc ®Èy, giôc gi·.
Bµi 6: Em chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 2 nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm:
Trêng häc, líp häc, «ng bµ, cha mÑ, s©n trêng, vên trêng, ngµy khai gi¶ng,
tiÕng trèng trêng, phông dìng, th¬ng con quý ch¸u, s¸ch vë, bót mùc, kÝnh thÇy
yªu b¹n, con c¸i, ch¸u ch¾t, trªn kÝnh díi nhêng,gi¸o viªn, häc sinh, häc mét
biÕt mêi, ®ïm bäc, hiÕu th¶o, nghØ hÌ, bµi häc, bµi tËp.
Nhãm 1

Nhãm 2

Bµi 7: §Æt dÊu phÈy vµo nh÷ng chç thÝch hîp trong tõng c©u v¨n ®íi ®©y :
a.
Tõ bÊy trë ®i sím sím cø khi Gµ Trèng cÊt tiÕng g¸y lµ MÆt Trêi t¬i cêi
hiÖn ra ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt mäi ngêi.
b.
Xa kia Cß vµ V¹c cïng kiÕm ¨n chen chóc ®«ng vui trªn b·i lÇy c¸nh ®ång
mïa níc nh÷ng hå lín nh÷ng cöa s«ng.
Bµi 8: H·y kÓ c©u chuyÖn em biÕt vÒ mét tÊm g¬ng ham häc.
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Toán: Ôn tâp

CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN
Bài 1: Bình có 42 viên bi , Dũng có một số viên , Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi
còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng . Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu
viên bi ?
Bai 2: Hồng có 27 que tính , Hồng cố số que tính gấp 3 lần số que tính của Lan .
Hỏi hồng phải chuyển cho LAn bao nhiêu que tính để số que tính của hai bạn bằng
nhau ?
Bài 3: Hai bao gạo co tổng cộng 80 kg , biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số
gạocủa bao thứ hai . Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?
Bài 4: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít . số dầu của thùng thứ nhất
gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai . Tính số dầu ở mỗi thùng ?
Bài 5 : Hai thùng xà phòng có tất cả 45kg người ta lấy ra từ thùng 9kg và lấy số
xà phòng thùng thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai . Hỏi mỗi thùng
có bao nhiêu kg xà phòng ?
Bài 6 : Nhà Hùng nuôi gà và heo . Hùng đếm được có tất cả 128 chân , số chân gà
gấp 4 lần số chân heo . Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà , bao nhiêu con heo ?
Bài 7 : Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo , ngày thứ nhất nếu bán
thêm được 5kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai . Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng
bán được bao nhiêu kg gạo ?
Bài 8 : An và Bình có tất cả 50 viên bi , nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi còn lại
của An gấp 3 lần số bi của Bình . Hỏi mỗi bạn coa bao nhiêu viên bi ?

Bài 9 : Có hai thùng kẹo , thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ
hai và nếu thêm vào thùng thứ hai 13 viên thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ
nhất 21 viên kẹo . Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu viên kẹo ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bµi 1:( Ph©n biÖt d/r/gi)
Trong nh÷ng c©u sau, tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶. Em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho
®óng:
- Suèi ch¶y dãc d¸ch
- C¸nh hoa dung dinh
- Nô cêi r¹ng rì
- Ch©n bíc rén rµng
- Søc khoÎ rÎo rai
- Khóc nh¹c du d¬ng
Bµi 2: Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp:
A
B
c¸
gi¸n
gç
r¸n
con
d¸n
Bµi 3:( Ph©n biÖt u«n/u«ng)
§iÒn vµo chç trèng u«n hay u«ng:
- khu«n th...............
kh..nh¹c
m................ thó
- ................chiÒu
t..........trµo
v.............v¾n
- h¸t t ...........
yªu ch.....
ngän ng.......
- b¸nh c .........
c..........rau
b...........b¸n
- b........... th¶
chuån ch.........
ch...........reo
Bµi 4: Cho c¸c tiÕng : thî, nhµ, viªn
H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn mét tiÕng( hoÆc 2,3 tiÕng) ®Ó t¹o thµnh
c¸c tõ ghÐp chØ ngêi lao ®éng trong céng ®ång.
Bµi 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷( nãi vÒ quan
hÖ cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång) sau ®©y :
Mét con ngùa ...................c¶ tµu bá ................
.....................lµm ch¼ng nªn non
..................chôm l¹i nªn hßn nói cao
BÇu ¬i th¬ng lÊy ................cïng
Tuy r»ng kh¸c............nhng chung mét giµn
¡n qu¶ nhí kÎ..............................
Bµi 6: Nèi c¸c tõ ë cét A víi c¸c tõ ë cét B t¹o thµnh c©u Ai – lµm g× ?
A
B
§¸m häc trß
ngñ kh× trªn lng mÑ
§µn sÕu
ho¶ng sî bá ch¹y
C¸c em bÐ
®ang s¶i c¸nh trªn cao
Bµi 7: Trong xãm em (hoÆc khu phè n¬i em ë) cã mét b¸c( hoÆc c«, chó) rÊt tèt
bông hay gióp ®ì mäi ngêi. H·y kÓ vÒ ngêi ®ã.

