
ARCHIMEDES ACADEMY—Rise above oneself and grasp the world  

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY 

ĐỀ THAM KHẢO 
MÔN TOÁN | LỚP 5| THỜI GIAN 60’ 

 THÔNG TIN HỌC SINH 

 HỌ VÀ TÊN   ____________________________ 

 NGÀY SINH   _______________  

GIÁM THỊ 1 Ký và ghi rõ họ tên 
 

 

GIÁM THỊ 2 Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

    TRƯỜNG   ____________________________ 
    SỐ BÁO DANH _______________ 

ĐỀ SỐ ____ 
 

    ĐIỆN THOẠI _______________ 
 

 

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. Đổi: 8m2 72cm2 = …. m2 

Bài 02. Tính: 12 × 78 + 12 × 22 = 

Bài 03. Một đội 120 công nhân dự định sửa một quãng đường trong 21 ngày. Hỏi nếu có thêm 

20 người nữa thì sẽ sửa quãng đường đó xong trong bao lâu? 

Bài 04. Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi anh, 3 năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi em. Hỏi anh hơn em 

mấy tuổi? 

Bài 05. Tìm số hạng thứ 14 của dãy 0; 4; 10; 18; … 

 

II. TỰ LUẬN:  Học sinh trình bày bài giải 

Bài 01. Việt và Nam cùng gấp hạc giấy. Việt gấp được 5 con thì Nam gấp được 3 con. Cả hai 

bạn gấp được 168 con. Tính số hạc mỗi bạn gấp được. 

Bài 02. Một cửa hàng nhập về kho một số gạo, ngày thứ nhất bán được
2

7
 số gạo trong kho, ngày 

thứ hai bán được 
1

3
 số gạo còn lại thì trong kho còn 300 kg gạo. Tính số gạo ban đầu. 

Bài 03. Cho 900g dung dịch nước muối nồng độ 6%. 

              a) Tính số gam muối có trong dung dịch. 

              b) Đổ thêm 600g nước vào dung dịch trên. Tính phần trăm muối trong dung dịch lúc sau. 

Bài 04. Tháng 11, các lớp của một trường đạt danh hiệu lớp tốt bằng 
1

2
 số lớp không đạt danh 

hiệu. Đến tháng 12, có thêm 12 lớp đạt danh hiệu lớp tốt nên số lớp đạt danh hiệu lớp 

tốt bằng 
3

2
 số lớp không đạt danh hiệu. Hỏi trường đó có bao nhiêu lớp?    

Bài 05. Viết các số từ 1 đến 9 thành một hàng. Không đảo lộn vị trí các số, chỉ dùng các dấu 

cộng và trừ đặt xen giữa chúng để đạt được kết quả là 100.  

 

 

Chúc các con đạt kết quả tốt!  
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY 

ĐỀ THAM KHẢO 
MÔN TIẾNG VIỆT | LỚP 5| THỜI GIAN 45’ 

 THÔNG TIN HỌC SINH 

 HỌ VÀ TÊN   ____________________________ 

 NGÀY SINH   _______________  

GIÁM THỊ 1 Ký và ghi rõ họ tên 
 

 

GIÁM THỊ 2 Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

    TRƯỜNG   ____________________________ 
    SỐ BÁO DANH _______________ SỐ PHÁCH 

 
 

    ĐIỆN THOẠI _______________ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIÁM KHẢO 1 
Ký và ghi rõ họ tên 

 

GIÁM KHẢO 2 
Ký và ghi rõ họ tên 

 
 

ĐIỂM (BẰNG SỐ) 

 
 

/15 
 

ĐIỂM (BẰNG CHỮ) 

 
 
 

SỐ PHÁCH 
 
 

 

Bài 01. Gạch dưới từ khác loại trong mỗi nhóm từ sau: 

a. hát quan họ, hát hò, hát xoan, hát chèo 

b. chân ghế, chân bàn, chân tường, chân thực 

c. cần cù, siêng năng, lười biếng, chăm chỉ 

d. xanh tươi, xanh xanh, xanh tốt, xanh rì 
 

Bài 02. Gạch dưới các từ ghép tổng hợp trong nhóm từ sau: 

“mưa phùn”, “gió bấc”, “mưa gió”, “bão tố”, “bão tuyết”, “nắng mưa”, “bão cát”, “dông bão” 
 

Bài 03. Xếp các từ được gạch dưới trong đoạn thơ sau vào nhóm thích hợp:  

“Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 

“Những phố dài xao xác hơi may 

“Người ra đi đầu không ngoảnh lại 

“Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.” 

a. Các danh từ:  ________________________________________________________________________  

b. Các động từ:  ________________________________________________________________________  

c. Các tính từ:  _________________________________________________________________________  
 

Bài 04. Cho câu văn: “Về chiều, Ba Vì bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng.” 

 _________________________________________________________________________________________  

a. Chỉ rõ chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) của câu văn trên. (Dùng dấu gạch chéo tách các thành phần 

câu và chú thích bên dưới câu văn). 

b. Nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu trên. 

 _________________________________________________________________________________________  
 

Bài 05. Điền các từ “nhỏ nhen”, “nhỏ xíu”, “nhỏ nhoi”, “nhỏ nhẻ” vào chỗ trống trong các câu sau sao cho 

thích hợp: 

a. Bạn ấy nói năng __________________, rất dễ thương. 

b. Tính cô ta rất __________________, ích kỉ. 

c. Em đã góp chút tiền tiết kiệm __________________ của mình để ủng hộ các bạn nhỏ vùng cao. 

d. Quả cà chua như cái đèn lồng __________________. 
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HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO 
 

 

 

PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

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

Bài 06. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi hoặc thực hiện yêu cầu: 

“(1) Bình minh diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. (2) Ở đồng cỏ mênh mông cũng giống như ngoài biển cả, 

mặt trời lên nhanh vùn vụt. (3) Thoạt đầu nó chậm rãi nhô lên, đỏ hồng như một trái dưa hấu mới bổ. 

(4) Rồi sau khi vượt khỏi đường chân trời chắn ngang, nó leo mau lên cao và nắng chợt chói chang lúc nào 

không hay.” 

a. Các từ láy trong đoạn văn là:  ___________________________________________________________  

b. Có thể thay từ “chói chang” trong câu số (4) bằng từ nào mà không thay đổi nghĩa của câu?  

 _________________________________________________________________________________________  

c. Ghi lại một cặp từ trái nghĩa có trong đoạn văn: ____________________________________________  

d. Gạch dưới câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh. Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh đó. 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

e. Em có cảm nhận gì về cảnh thiên nhiên được miêu tả trong đoạn văn trên? 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
 

Bài 07. Có một nhà văn từng nói rằng: “Hà Nội chẳng của riêng ai. Nhưng trong từng người lại có từng ý 

riêng, cách nhìn và tình cảm riêng với mảnh đất này”. Hãy viết đoạn văn khoảng 10 – 12 câu tả một cảnh 

đẹp của Thủ đô Hà Nội theo cảm nhận của riêng em. 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
 

HẾT 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY 

ĐỀ THAM KHẢO 
MÔN TIẾNG ANH | LỚP 5| THỜI GIAN 45’ 

 THÔNG TIN HỌC SINH 

 HỌ VÀ TÊN   ____________________________ 

 NGÀY SINH   _______________  

GIÁM THỊ 1 Ký và ghi rõ họ tên 
 

 

GIÁM THỊ 2 Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

    TRƯỜNG   ____________________________ 
    SỐ BÁO DANH _______________ SỐ PHÁCH 

 
 

    ĐIỆN THOẠI _______________ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIÁM KHẢO 1 
Ký và ghi rõ họ tên 

 

GIÁM KHẢO 2 
Ký và ghi rõ họ tên 

 
 

ĐIỂM (BẰNG SỐ) 

 
 

/15 
 

ĐIỂM (BẰNG CHỮ) 

 
 
 

SỐ PHÁCH 
 
 

 

I. Choose the word or phrase that best completes the sentences.  

0. What is ______ name? 

    A. you   B. he   C. she   D. your        

1. How old _________ you? 

A. are   B. is                     C. am                     D. be 

2. She ____________ go to school by bus. 

A. don’t                 B. doesn’t            C. not                     D. never 

3. He ____________ to school yesterday. 

A. go                     B. goes                    C. went                D. gone 

4. The prince married the princess, and they lived ___________ ever after. 

A. happy               B. happily                C. happier               D. happiest 

5. He runs ____________ 

A. quick                B. quickly                 C. fastly                   D. slow 

6. Odd one out 

A. Museum               B. Pagoda              C. Cinema                  D. History 

7. Odd one out 

A. Sun                       B. Moon                C. Star                 D. Tree 

8. It’s ______________ than I thought. 

A. good            B. gooder                  C. more good        D. better 

9. Which word has the underlined part pronounced differently from the rest? 

A. How                      B. High                       C. Hi                           D. Hour 

10. Which word has the underlined part pronounced differently from the rest? 

A. Book                     B. Baby                      C. Break                     D. Comb 

11. The school ______________usually decides all matters in the school. 

A. cleaner                 B. teacher               C. principal                D. librarian  

12.The elephant lifted the log and _____________ loudly. 

A. buzzed                   B. chirped                   C. trumpeted             D. gobbled 

13. Noi Bai airport is busy with planes landing and ______________ every hour. 

A. going down B. taking off  C. going off   D. flying on  

14. Many poor students have to ______________ to help their families. 

A. drop off  B. drop out  C. turn out   D. fall off 

15. What is she doing? 

A. She is making a cake.                         C. She sang a song. 

B. She runs every afternoon.                       D. She loves Korean songs. 

16. They are _________ right now. 

A. sing               B. sang                        C. singing                     D. sings 
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HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO 
 

 

 

PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

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

17. Hanoi and Ho Chi Minh are two big ________. 

A. cities          B. citys                   C. city                       D. capital 

18. Read the following passage and choose the most suitable phrase to fill in the gap. 
       Make sure you are using a secure server and a “safe” website before you enter credit card 
information online. First look at the address bar and check that it starts with “https”. _____ 

A. There have been many complaints.       C. Know what to expect. 
B. Get what we ask for.                      D. Then look at the bottom,  there’s a closed padlock. 

II. Read the passage and do as instructed 

Correct each word in bold for spelling and each underlined word for grammar. Write your answers in 

the box below. 

(Ex1) Ysesterdya, I (ex2) go to school 

     A serious road (19). actcident (20). occurs at Glasgow Road this morning at 7 a.m. Two cars 

were involved in the (21). colesion. Both drivers (22). was badly hurt and (23). have to be sent to the 

nearest hospital. According to an eye (24). weakness, the driver in the blue sedan switched lanes 

(25). racklessly. It hit the (26). enkoming car, (27). spin around (28). uncontrollable, and finally 

stopped when it hit a tree. 

Ex1: 

Yesterday 

Ex2: 

Went 

19. 20. 21. 22. 

23. 

 

24. 25. 26. 27. 28. 

 

III. Use the words given to write full sentences 

Ex: He/ want/ go/ zoo/ 

      He wants to go to the zoo. 

29. She/ always/ bring/ helmet/ when/ she/ drive /./ 

___________________________________________________________________________________ 

30. Christmas/ when/ everybody/ buy/ present/ friends /./ 

___________________________________________________________________________________ 

 

GOOD LUCK! 


