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MÔN: TOÁN 

 
1. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 

6dm = …..  m                                       15g =     ……. kg 

9 cm = ….. m                                    450 g = …….  kg 

2. Nối hai số đo bằng nhau:           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các phân số   
 

 
 ; 

 

  
 ; 
 

 
 ;  

 

  
  viết theo thứ tự lớn đến bé là: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 

4,70  …  4,7                                               15,6    ….  15,06 

5,199…. 5,2 23,65 ….   23,56 

5. Khoanh vào số thập phân bé nhất trong các số thập phân sau: 

47,39;   47,4;  46,88;  46,9 ; 46,009;  47,069 

6. Một tấm thảm hình chữ nhật có chiều dài 2 
 

 
 m chiều rộng kém chiều dài 

  
 

 
 m. Tính chu vi và diện tích tấm thảm đó. 

7. Mua 15 quyển vở hết 120 000 đồng. Hỏi mua  25 quyển vở như thế hết bao 

nhiêu tiền? 

8. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 
 

  
 số học nữ. Hỏi 

lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? 

9. Bác Hòa mua 12 quả trứng gà hết 48000đồng . Sau đó bác Hòa mua thêm 15 

quả trứng gà nữa.  Hỏi bác Hòa đã mua trứng gà hết bao nhiêu tiền? 

10.  Một cửa hàng có 2tấn 400kg gạo. Lần thứ nhất cửa hang bán 
 

 
 số gạo đó, lần 

thứ hai cửa hang bán nhiều hơn lần thứ nhất 56kg. Hỏi sau hai lần bán cửa 

hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo? 
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MÔN: TIẾNG VIỆT 
1. Viết tiếp vào chỗ … để có nhận xét đúng: 

- Từ trái nghĩa là những từ………………………………………………… 

............................................................................................................... 

Ví dụ: ………………………………………………………………………... 

- Dùng từ trái nghĩa có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự kiện, hoạt 

động, trạng thái, tính chất ………………………………........................ 

................................................................................................................ 

2. Gạch dưới những từ trái nghĩa trong các câu sau: 

a.               Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay 

           Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm. 

 

               Đời ta gương vỡ lại lành 

           Cây khô cây lại đâm cành nở hoa. 

 ( Tố Hữu) 

b.                - Lá lành đùm lá rách 

                                -  Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết 

                       -  Chết đứng còn hơn sống quỳ 

 

              c.                  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 

                            Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. 

3. Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống để có những câu thành ngữ, 

tục ngữ: 

  Đi ……………….về…………….. 

 Sáng …………… chiều …………. 

 Kẻ ……………… người ………… 

 Đất ……………... trời …………… 

 Chân ……………. đá …………… 

 Nói ……………… quên ………… 

4. Ghi lại ba từ trái nghĩa với từ ngọt: ……………………………………….. 

5. Đặt 3 câu, mỗi câu có từ ngọt và từ trái nghĩa vừa tìm được: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

6. Ghi lại từ trái nghĩa với từ sau: 

- thật thà > < ……………….. 

- giỏi giang > < …………….. 

- khỏe > < …………………. 

- cứng cỏi > <……………… 

- hiền lành > < …………….. 



7. Dựa vào nghĩa của “ hòa”, chia các từ sau thành hai nhóm: 

Hòa lẫn, hòa bình, hòa giải, hòa hợp, hòa mình, hòa tan, hòa tấu, hòa thuận. 

Nhóm 1: ………………………………………………………………… 

Nhóm 2: ………………………………………………………………… 

8. Ghi tên những người nổi tiếng vì tinh thần đấu tranh chống chiến tranh mà 

em biết. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

9. Em hãy tả lại ngôi trường của em. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  



 

 

 


