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ĐỀ SỐ ____ 
 

 
Học sinh trình bày chi tiết bài làm vào giấy kiểm tra! 

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

Bài 01. 2019 kg = …. tấn …. kg. Các số cần điền vào chỗ chấm là: … 

Bài 02. Với m = 5. Giá trị biểu thức 1230 + 264 × m là: … 

Bài 03. Kết quả của phép cộng 25078 + 74896 là: … 

Bài 04. Tìm a, biết:  2018 - 18 × a  = 1010. 

Bài 05. Tìm trung bình cộng của các số: 315; 226; 197; 158. 

Bài 06. Chu vi của một hình vuông là 60cm. Diện tích hình vuông đó là: … 

Bài 07. Tìm chữ số x để số 37x  chia hết cho cả 3 và 5. 

Bài 08. Hình dưới có mấy góc nhọn? Mấy góc tù? 

 

 

 

 

II. TỰ LUẬN:  Học sinh trình bày bài giải. 

Bài 01. Tính giá trị biểu thức:          A = 1 + 2 + 3 + 6 + 12 + 24 + … + 192 

Bài 02. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 228m. Nếu tăng chiều rộng lên 26m, bớt chiều 

dài đi 26m thì được khu đất mới có diện tích không đổi. 

a) Tính chiều dài và chiều rộng khu đất đó. 

b) Người ta tiến hành đóng cọc rào quanh khu đất. Cứ cách 2m đóng một cọc tre, chỉ để một 

cửa ra vào rộng 4m, hai cọc ở cổng đồng thời cũng là hai cọc rào. Hỏi phải dùng tất cả bao 

nhiêu cọc tre? 

Bài 03. Biết rằng với bốn chữ số x; y; 2; 6 lập được tất cả 24 số có ba chữ số khác nhau và 

tổng của chúng là 7992. Tìm hai chữ số x; y đó. 

Chúc các con đạt kết quả tốt! 

 

A 

B 

C 

D O 
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Bài 01. Gạch dưới từ không cùng nhóm với các từ còn lại: 

a. xanh thẫm, trắng muốt, đỏ rực, mặt trời; b. học tập, mái trường, thầy giáo, bài học; 

c. chiếc cầu, ngôi nhà, nhỏ bé, dòng sông; d. đất trời, mùa xuân, xanh tươi, nhộn nhịp. 

Bài 02. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:  

“(1) Những buổi chiều hè, tôi và lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. (2) Hai bên 

bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. (3) Qua căn nhà cuối phố là 

những ruộng rau muống. (4) Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. 

[…] (5) Đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời 

bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao.” 

(Dựa theo “Chiều ngoại ô” – Nguyễn Thụy Kha) 

a. Xếp các từ được gạch dưới vào bảng thích hợp: 

Từ láy Từ ghép phân loại Từ ghép tổng hợp 

___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 _________________________

b. Tìm trong câu “Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người.”: 

- Các danh từ: ____________________________________________________________________________ 

- Các động từ: ___________________________________________________________________________ 

- Các tính từ: ____________________________________________________________________________ 

c. Câu sau thuộc kiểu câu kể nào? Chỉ ra chủ ngữ và vị ngữ của câu. 

“Những buổi chiều hè, tôi và lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt.” 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO 
 

 

 

PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

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

Bài 03. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

 “[…] Chú bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi. Ban đầu thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau 

nóng rát cả chân tay. Chú sợ, lùi lại. 

 Ông Hòn Rấm cười bảo: 

 – Sao chú mày nhát thế? Đất có thể nung trong lửa kia mà!” 

(Trích “Chú Đất Nung” – Theo Nguyễn Kiên) 

Tìm và cho biết câu hỏi trong đoạn trích trên được dùng với mục đích gì. Đặt một câu hỏi khác 

cũng có mục đích như vậy. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Bài 04. Đọc đoạn thơ trích trong bài “Tre Việt Nam” (Nguyễn Duy): 

“Rễ siêng không ngại đất nghèo 

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù. 

  Vươn mình trong gió tre đu 

Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành.” 

a. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ trên. Gạch dưới từ ngữ thể hiện. 

________________________________________________________________________________________ 

b. Hình ảnh tre trong đoạn thơ cho em những cảm nhận gì? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Bài 05. Viết đoạn văn từ 7 đến 9 câu miêu tả một đồ dùng học tập mà em yêu quý. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

HẾT 
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I. Read and complete the sentences 

thicket            raisin             exact           imagine            beetle            cricket          zoo        

grasshopper           sentence             fish            rhyming words          angelfish        

Ex. A ___________ is a place to see different animals. ____zoo____ 

1. A ___________ eats tree leaves. It is not good for plants! ___________ 

2. A ___________is very noisy at night. Sometimes you can hear the 

sound from your bedroom. 

___________ 

3. The ___________ has a lot of bushes and trees. ___________ 

4. A ___________ is a dried grape. It is small and brown. ___________ 

5. Cat, hat, and mat are ___________. ___________ 

6. A ___________ can jump high. ___________ 

7. An ___________ swims in the ocean. ___________ 

8. Haiku poems have an ___________ number of syllables per line. ___________ 

9. I ___________ your country is very beautiful! ___________ 

10. A ___________ begins with a capital letter and ends with a period. ___________ 

II. Read the definitions, then write the words. 

Ex: A time when two people get married. ___wedding___ 

11. The season when very heavy rain falls in Southern Asia ____________ 

12. A person who comes to another country to live there. ____________ 

13. A competition to find the best player or team in a sport or game. ____________ 

14. You do this when you want to keep steady and not fall over ____________ 

15. A place where people make things, usually with machines. ____________ 

III. Find the mistake then correct it. 

Ex. Mid-autumn is a festival for child. 

1. I remember when I was a child, I couldn’t swimming. 

2. I and my family usually plays games together in the evening. 

3.  Read books is my hobby. I like to spend time in the bookstore. 

4. Yesterday, he came when I had dinner. 

5. Who book is this? It’s mine. 

___child  children___ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

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

IV. Read and choose the correct answer. 

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

a. did see b. saw c. see d. did saw ______b_____ 

21. This is ___________ big television.  

a. a b. an c. the d. two 

22. It’s time ____________ breakfast. 

a. to b. we c. for d. have 

23. Her name is Linda. My name is Linda, __________. 

a. too b. hello c. and  d. but  a. outdoor b. indoor c. out d. in 

24. I’m ____________ Vietnam. 

a. to b. from c. into d. up 

25. I __________ swim until I was seven. 

a. couldn’t b. can’t c. can d. could 

26. I want _________ shopping. 

a. to go b. to going c. going d. went 

27.  Jane watched a movie ___________. 

a. tomorrow b. now c. last night d. every day 

28. Mary and Jane _______________ in the garden now. 

a. sitting b. sat c. are sitting  d. sit 

29. Peter is interested in _____________ how to ski. 

a. playing  b. learning c. jumping d. making 

30. We ___________ to a new city last month. 

a. move b. are moving c. moved d. were move 

V. Read and fill in the gaps with correct tense of verbs in the box. Use each word ONCE. 

sit                  decide               hear                 cook               look                     came 

         Last week I __(Ex) decided__ to invite some friends to dinner. I bought lots of delicious 

food, including some Parma ham and at about 6.00, I (31)___________ in the kitchen. The sun was 

shining and it was a beautiful evening, so, I opened the back door. Then the telephone rang. I went 

to answer it and when I (32)______ back the ham wasn't on the table. I looked out of the window. 

A cat ( 33) __________ on my garden wall and it was eating my ham. What could I do? I filled a 

pan with water and I went quietly outside. The cat (34) ___________ in my direction, and it was 

enjoying the ham so much that it didn't hear me. I walked slowly up to it. I wanted to empty the 

water over its head. A bit cruel, I know but the ham was very expensive. But at the last moment 

the cat (35)__________ me and escaped in the neighborhood. 
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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. was / cleaning / when / the phone / rang / Mary / the kitchen____________________ 

37. big/ he/ a/ car/ buy/black/ Did/yesterday /?/ _______________________________ 

38. when / Ahmed / fell / a book / asleep / he / reading /  was/./_____________________ 

39. walking / a robin / when / I / in /thicket / I / saw / the/ was/./___________________ 

40. often/Haiku/are/nature/about/and/poems/one/the/four/of/ seasons/./ ____________ 

VII. Read the passage and choose the correct answers. 

    BEES 

Bees live in a house that is called a hive. There are three kinds of bees: workers, drones, 

and queens. Only one queen bee can live in each hive. If she is lost or dead, the other bees will 

stop their work. 

Bees are very wise and busy little creatures. They all join together to build cells of wax 

for their honey. Each bee takes its proper place and does its own work. Some go out and gather 

honey from the flowers; others stay at home and work inside the hive. 

The cells which they build are all of one shape and size, and no room is left between 

them. The cells are not round. They have six sides. 

Did you ever look into a glass hive to see the bees while at work? It is pleasant to see 

how busy they always are. 

But the drones do not work. Before winter comes, all the drones are driven from the hive 

so that they don’t eat the honey which they did not gather. 

It is not safe for children to handle bees. Bees have a painful sting that they use in their 

defense. 

Questions: 

Ex. Where do bees live? 

a. in a house   b. in a hive  c. in a tree hollow   d. in a cave 

41. Which is not a kind of bee? 

a. workers   b. kings   c. queens    d. drones 

42. How many queen bees can live in each hive? 

a. one    b. two   c. many    d. none 

43. How many sides does a cell in the hive have? 

a. three    b. four   c. six     d. seven 

44. What happens to the drones in the winter? 

a. They sleep  b. They find a new hive.  c. They are driven out.  d. They repair the hive. 

45. Which word best describes bees? 

a. Hard- working   b. Lazy   c. Stupid    d. Cuddly 

GOOD LUCK! 


