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I. TRẮC NGHIỆM:  Học sinh chỉ ghi đáp số, không cần giải thích. 

 

Bài 01.  Đổi:        6hm 6m = … m  

Bài 02. Tìm x, biết:      x : 5 = 10 (dư 2)  

Bài 03. 280 + ... = 325 + 147. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

Bài 04. Gấp 18 lên 9 lần rồi bớt đi 7 đơn vị thì được kết quả là:  

Bài 05. Tìm một số, biết rằng số đó chia cho 6 thì bằng 49 cộng 23.  

Bài 06. Một cửa hàng có 108kg gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 5 lần số gạo nếp. Hỏi 
cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

 

Bài 07. Biết  số tuổi của cháu là 4 tuổi,   số tuổi của bà là 10 tuổi. Hỏi bà 

hơn cháu bao nhiêu tuổi? 

 

Bài 08. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? 

 

 

 

 

II. TỰ LUẬN:  Học sinh trình bày bài giải. 
Bài 01. Tìm x, biết: x + 100 – 4 + 4 + 4 + … + 4 = 250  
                                                     (có 25 chữ số 4) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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HỌC SINH KHÔNG VIẾT 
 

 
VÀO PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bài 02. Nếu An đi bộ liên tục thì đến công viên mất nửa giờ. Cùng quãng đường đó nếu 
An đi xe đạp thì hết 10 phút.  
a) Hỏi bạn An đi xe đạp nhanh gấp mấy lần đi bộ? 
b) 10 giờ sáng hôm nay, An đi bộ đến công viên. Dọc đường đi cứ 10 phút thì An lại 
nghỉ 5 phút rồi đi tiếp. Hỏi bạn An đến công viên lúc mấy giờ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 03. Có 9 chữ số viết liền nhau để được số 149256308. Không thay đổi thứ tự các 
chữ số, em hãy xóa đi 6 chữ số để được một số lẻ có ba chữ số là lớn nhất. Viết số có 
ba chữ số đó. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Chúc các con đạt kết quả tốt! 
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Bài 01. Đọc đoạn trích sau, khoanh vào câu trả lời đúng và thực hiện yêu cầu: 

“Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những bông râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời 

trong vắt đến nỗi một sợi tơ nhện mới giăng lất phất trong gió mát cũng ánh lên như sợi bạc 

nhỏ nhẹ và dẻo quánh. Mẹ gà mừng rỡ “tục tục” dắt bầy con xinh xẻo quây quanh vũng 

nước đọng trong vườn, ở đó mấy chú giun mệt mỏi đang lê mình chạy trốn. Những tấm lá 

mùng xanh nõn nà, trên lá còn đọng vài giọt mưa trong vắt lung linh như những hạt ngọc, 

trông thật đẹp.” 

(Theo Vũ Tú Nam) 

1. Sau trận mưa rào, mọi vật thế nào? 

a. sáng và tươi   b. đỏ chói và trong vắt  c. đẹp và xanh nõn nà 

2. Sự vật nào không xuất hiện trong đoạn trích? 

a. bông râm bụt   b. mặt trời    c. bầu trời 

3. Câu nào không có hình ảnh so sánh? 

a. “Bầu trời trong vắt đến nỗi một sợi tơ nhện mới giăng lất phất trong gió mát cũng ánh 

lên như sợi bạc nhỏ nhẹ và dẻo quánh.” 

b. “Những tấm lá mùng xanh nõn nà, trên lá còn đọng vài giọt mưa trong vắt lung linh như 

những hạt ngọc, trông thật đẹp.” 

c. “Mấy chú giun mệt mỏi đang lê mình chạy trốn.” 

4. Các từ được gạch dưới trong câu “Mẹ gà mừng rỡ “tục tục” dắt bầy con xinh xẻo quây 

quanh vũng nước đọng trong vườn, ở đó mấy chú giun mệt mỏi đang lê mình chạy trốn.”là: 

a. từ chỉ sự vật   b. từ chỉ trạng thái   c. từ chỉ hoạt động 

5. Câu “Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi.” thuộc kiểu câu kể nào? Dùng dấu gạch 

chéo (/) ngăn cách giữa hai bộ phận chính của câu. 

________________________________________________________________________________________ 

Bài 02. Điền các dấu câu thích hợp vào (  ) và viết hoa đầu câu: 

“Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi (  ) chúng tôi sinh ra ở đây (  ) chết cũng ở đây (  ) 

trên mảnh đất này (  ) chúng tôi trồng trọt (  ) chăn nuôi (  ) đất Ê-ti-ô-pi-a là cha (  ) là mẹ (  ) là 

anh em ruột thịt của chúng tôi (  ) 

 (Trích Truyện dân gian Ê-ti-ô-pi-a) 



ARCHIMEDES ACADEMY — Rise above oneself and grasp the world 2 

HỌC SINH KHÔNG VIẾT 
 
 
 
 

VÀO PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bài 03. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới trong các câu sau: 

a. Cảnh rừng Việt Bắc thật đẹp và thơ mộng. 

________________________________________________________________________________________ 

b. Hoa hướng dương là vầng mặt trời rực rỡ. 

________________________________________________________________________________________ 

c. Bầy hươu, nai đang uống nước bên bờ suối. 

________________________________________________________________________________________ 

Bài 04. Đọc đoạn thơ sau: 

   “Quê hương là con diều biếc 

     Tuổi thơ con thả trên đồng 

     Quê hương là con đò nhỏ 

     Êm đềm khua nước ven sông”. 

     (Trích “Quê hương” – Theo Đỗ Trung Quân) 

a. Tìm trong đoạn thơ trên: 

- Các từ chỉ hoạt động: __________________________________________________________________ 

- Các từ chỉ đặc điểm: ___________________________________________________________________ 

b. Gạch dưới những hình ảnh so sánh. 

c. Quê hương trong khổ thơ trên gắn liền với những hình ảnh nào? Từ đó, em có cảm nhận gì 

về quê hương? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Bài 05. Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về quê hương em. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

HẾT 
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I. Look and complete the words. 

   

Ex.   r o w 1.  _ e _ _  _ _ _ _ e 2.  t _ _ r _ _ _  

   

3.  _ _ _ _ _ y 4.   _ i _ _ d 5.  _ _ o _ _ _ d 

II. Read and write the words. 

ask          berries         worm          couch          sick          visit        mammals        closed          

left           open          freezer       sink 

Ex. There is a ___sink___ in the bathroom.  

6. We _______________our grandparents every weekend. 

7. Elephants and bears are _______________________________. 

8. The ice cubes are in the _______________. 

9. There are 5 apples, I take away 3 apples. There are 2 apples _____________. 

10. When the door is ________________, I can see outside. 

11. I go to the doctor when I’m _______________________. 

12. I need to ____________________ you a question. 

13. She sat on the _____________________. 

14. Look! That bird has a_________. It’s long and pink! 

15. ___________are healthy. I eat them every day. 
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HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO 
 

 

 

PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Find the mistake and correct it. 

Ex: My sister were at school yesterday.     

         A            B                         C 

16. Sharks are scary. Many people are scared of it.  

        A                                              B                 C 

17. She didn’t played computer games when she was a child. 

                A       B                                                C 

18. Whales are ocean mammals. We aren’t dangerous. 

        A        B                             C 

19. Three boys was at the playground on Sunday. 

               A       B                                C 

20. We were hungry but there was anything to eat.  

       A     B                                 C 

___ B  was__ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

IV. Choose the correct answer. 

Ex: We _______ David in town a few days ago. 

a. did see b. saw c. see ___b___ 

21. _________ is Lucy doing? 

a. Where b. Who c. What 

22. ____________ is my uncle over there.  

a. This b. Those c. That 

23. She is May. ___________ my teacher. 

a. She’s b. He’s c. They are 

24. Open _________ books, please. 

a. he b. your c. you 

25. My father ________ 40 years old. 

a. am b. are c. is 

26. No, she ________ any pets. 

a. don’t have b. doesn’t has c. doesn’t have 

27. He ________ at school yesterday. 

a. is b. was c. were 

28. “Where is John? I can’t find _________.” 

a. she b. he c. him 

29. I’m never late for our English class. I’m ____________ on time. 

a. always b. hardly ever c. rarely 

30. They ___________ the news on TV but they listened to the radio. 

a. watched b. didn’t watch c. watch 
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V. Read and write the correct words. 

Ex: Last year I (go) _____ to England on holiday. ___went___ 
31. I (visit) ________ lots of interesting places. I was with two friends of mine __________ 

32. At about 10.00, the fire bell rang and we_________ (leave) the building __________ 

33. It did not rain a lot. But we (see) ________ some beautiful rainbows. __________ 

34. (You/study) ____________ every night? __________ 

35. Look! Andy( work) ________in the garden. __________ 

VI. Write the words in the correct order to make sentences. 

Ex: on / swim /Does / days / cool / she/?/ ____ Does she swim on cool days?____ 

36. is/ living room/ This/ a /./ 

_______________________________________________________ 

37. the / Is / Lara’s/ bag/ in/ book/ ?/ 

_______________________________________________________ 

38. has/ five / three parrots/ got/ She/ and / goldfish/./ 

_______________________________________________________ 

39. it’s/ and/Today/and/ fast/ to/ easy/ communicate/ travel /./ 

_______________________________________________________ 

40. her / She/played/ sisters / games/ last/ night/ with /./  

_______________________________________________________ 
VII. Read the passage and write T(TRUE) or F(FALSE). 

  My grandfather 
   Hello everyone! My name is Lucy and this is my grandfather! His name is Tim and he is my best 
friend. My grandfather is sixty-four years old and he is retired now, so he has plenty of time to play 
with me. I love him very much and I know he loves me too. We usually spend a lot of time together.  
   My grandfather lives with me, my father, my mother and my brother Kevin. We live in a big 
house in Fort Collins, Colorado. He is a very tall and strong man! He is also a patient and caring 
man and sometimes I think he is a magician. He’s always guessing what I want to do or to eat or 
what I feel inside! When I am sad, he always makes me laugh with his funny faces. He puts me 
on his shoulders, he tells me many stories, he even sings for me!  
   Every day my grandfather Tim prepares my breakfast, he drives me to school and picks me up 
at the end of classes. He helps me with my school work. He takes me to the swimming-pool. He 
plays chess and counts the stars with me. You know, my grandfather is the only grown-up I know 
who truly understands me. I love him very much! 

Questions: 

Ex.  Tim is Lucy’s grandfather 
41. Tim is 74 years old. 

42. He has plenty of time to play with Lucy because he’s retired. 

43. Lucy and her grandfather don’t spend a lot of time together. 

44. He lives with Lucy’s uncle. 

45. Lucy’s family live in a big house.  

46. He is patient and caring. 

47. Tim’s always taking Lucy to the park when she is sad. 

48. He prepares breakfast for Lucy once a week. 

49. He drives Lucy to school and picks her up at the end of classes. 

50. Lucy loves her grandfather very much. 

GOOD LUCK! 

____T____ 
_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 


