TRƯỜNG TH PHAN HUY ÍCH
TÊN:…………………………………
LỚP:…………………………………

Thứ

năm

ngày 9 tháng 9 năm 2021
Ôn Tiếng Việt

Em đọc thầm bài “Lời khuyên của bố” rồi làm các bài tập bên dưới.
Lời khuyên của bố
Con yêu quý của bố!
Học quả là khó khăn gian khổ. Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới
đều cắp sách tới trường, cả các em nhỏ bị câm hoặc điếc mà vẫn thích đi học. Bố muốn con
đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi.
Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại
sẽ bị chìm đắm trong cảnh ngu dốt.
Hãy can đảm lên, hỡi người lính của đạo quân vĩ đại kia. Sách vở của con là vũ khí,
lớp học của con là chiến trường. Hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn
cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ kia.
Theo A-mi-xi
Khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C) trước câu trả lời đúng nhất trong các câu 1, 2, 3, 4
và làm các bài tập còn lại:
Câu 1. Người bố muốn con mình đến trường trong trạng thái nào?
A. Say mê và nhẫn nại.

B. Hăng say và phấn khởi.

C. Thận trọng và kiên trì.

Câu 2. Theo lời người bố, nếu phong trào học tập bị ngừng lại thì nhân loại sẽ như thế nào?
A. Chìm đắm trong cảnh ngu dốt.
B. Chìm đắm trong cảnh bệnh tật.
C. Chìm đắm trong cảnh đói nghèo.
Câu 3. Người bố đã so sánh việc học tập với điều gì?
A. Một bữa tiệc vui.

B. Một chuyến du lịch.

C. Một cuộc chiến đấu.

Câu 4. Dòng nào dưới đây là những từ chỉ cây bóng mát?
A. Cây hoa hồng, cây bàng, cây phượng vĩ.
B. Cây bàng, cây lộc vừng, cây phượng vĩ.
C. Cây cam, cây nho, cây khoai lang.
Câu 5. Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống:
Em đến trường lúc mấy giờ
Câu 6. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới trong câu sau:
Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khắp sân trường.
………………………………………………………………………………………...............................
Câu 7. Thêm từ vào chỗ …… để hoàn thành câu theo mẫu câu Ai thế nào?
Những chú chim sâu …………………………………………….............................

Thứ

sáu ngày 10 tháng 9 năm 2021
Ôn Toán

Phần I: Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C) đặt trước câu trả lời đúng:
1/ Kết quả của phép tính 21 : 3 =?
A. 7

B. 8

C. 9

2/ Độ dài đường gấp khúc là:
A. 17cm
B. 18cm

5cm

9cm

C. 19cm
3/ 240.... 250 - 9 Dấu thích hợp cần điền vào chỗ …. là:
A. >
B. <
4/ Hình bên gồm:
A. Hai hình chữ nhât và một hình tam giác
B. Một hình chữ nhật và một hình tam giác
C. Một hình vuông và một hình tam giác

5cm

C. =

5/ Đồng hồ chỉ mấy giờ?
A. 12 giờ
B. 3 giờ 15 phút
C. 3 giờ
Tự luận
Bài 1: a) Viết các số thích hợp vào dãy số: 300; 400; 500;………;………; 800; 900.
b) Số “Năm trăm năm mươi lăm” được viết là:………………………………
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a) 33 + 47

b) 976 - 423

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

Bài 3:
a) Tìm x:

b) Tính:

x x 4 = 32

3 x 7 + 9 =……………

……………………………………

……………

……………………………………
Bài 4: Mỗi can đựng được 5 lít nước mắm. Hỏi có 8 can như thế đựng được bao nhiêu
lít nước mắm?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Đáp án Tiếng Việt
Nội dung cần đạt
Câu 1.

B. Hăng say và phấn khởi.

Câu 2.

A. Chìm đắm trong cảnh ngu dốt.

Câu 3.

C. Một cuộc chiến đấu.

Câu 4.

B. Cây bàng, cây lộc vừng, cây phượng vĩ.

Câu 5.

Điền đúng dấu chấm hỏi vào ô trống.
Em đến trường lúc mấy giờ ?
Đúng hoàn toàn từ ngữ pháp đến nội dung.

Câu 6.

Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?
Ở đâu hoa phượng nở đỏ rực?
Đúng hoàn toàn từ ngữ pháp đến nội dung.

Câu 7.

Ví dụ: Những chú chim sâu rất đáng yêu.

Đáp án Toán
Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1) A

2) C

3) B

4) B

5)

C

TỰ LUẬN
Bài 1: a) Viết các số thích hợp vào dãy số: 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900,
b)Số “năm trăm năm mươi lăm” được viết là: 555
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
33

976

47

423

80

553

+

Bài 3:
a) Tìm x:

b) Tính:

x x 4 = 32

3 x 7 + 9 = 21 + 9

x = 32 : 4

= 30

x=8

Bài 4:

Bài giải
Số lít nước mắm 8 can như thế đựng được là:
5 x 8 = 40 (l)
Đáp số: 40l nước mắm

