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PHIẾU  HỌC TẬP 1 

TOÁN 

4. a) Số 42 075 khác với các số còn lại. Vì số 42 075 được viết bởi các 
chữ số 0, 2, 4, 5, 7. Các số còn lại được viết bởi các chữ số 0, 2, 
3, 4, 9. 

b)  Cặp số 2467 và 12 097 khác các cặp số còn lại. Vì cặp số 2467 
và 12 097 có tổng các chữ số bằng 19, các cặp còn lại có tổng 
các chữ số bằng 10. 

5. Xem các hình sau: 

Cách 1: 

            

Cách 2 

      

      

Cách 3 

    

    

    

6. Ta đánh số thứ tự các miếng bánh mì từ 1 đến 10.  

Kí hiệu 11 để chỉ rán miếng 1 mặt 1, 12 để chỉ rán miếng 1 mặt 2. 

Kí hiệu tương tự với các miếng khác. 

Cách rán như sau: 

 Lần 1: Rán 11, 21, 31, 41 hết 1 phút 

Lần 2: Rán 12, 22, 51, 61 hết 1 phút 
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Lần 3: Rán 52, 62,  71, 81 hết 1 phút 

Lần 4: Rán 72, 82, 91, 101 hết 1 phút 

Lần 5: Rán 92, 102, 32, 42  hết 1 phút 

Vậy tổng cộng hết 5 phút. 
 

TIẾNG VIỆT 

 

2. trông, trăng, chuối, trăng, chừng, trăng 

3. a) dặn dò 

    b) rừng già 

    c) máy giặt 

5. a) chạy lật đật như vịt đàn 

 
 

PHIẾU HỌC TẬP 2 
 

TOÁN 

4. Cặp 5245 và 5255 khác với các cặp số còn lại vì cặp số này có tổng 
là số tròn trăm, các cặp còn lại có tổng không phải là số tròn trăm. 

5. a) 4455 ; b) 107 

6. Xem hình dưới đây (mỗi cây cau thể hiện bằng 1 chấm đỏ): 
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TIẾNG VIỆT 

2.  

a) rành  

b) giành 

c) dành 

d) giành 

3.  

a) ốc sên 

b) con sóc 

c) xe đạp 

d) sư tử 

e) cây sung 

g) hoa sen 

5. 

b) khoác bộ cánh màu của lửa, trông rất tợn 

c) hung hăng, hiếu chiến 

 

PHIẾU HỌC TẬP 3 

TOÁN 

4.  

 

 

 

 

 

20 

25 5 

45 20 15 

95 50 30 15 

215 120 70 40 25 

A 

B C B – A = C 

Quy luật 
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5. Xem hình dưới đây: 

    

6. Gợi ý:  

Chuyển 1 que ở số 7 để được số 4 

Chuyển 1 que ở số 9 để được số 6. 

Được phép tính đúng:  

 

 

 

TIẾNG VIỆT 

3. dâng, dòng, dữ, rào rào, rừng. 

5. 

Hôm nay là ngày sinh nhật của Vịt. Vịt tíu tít chuẩn bị bánh ga-tô, 
kẹo sô-cô-la, các loại trái cây và si-rô lựu. Bạn bè của Vịt đến rất 
đông: Chuột, Sóc, Ếch, Gà, Ngỗng, Vịt,... Các bạn ăn uống, nhảy múa, 
hát hò... rất vui vẻ. Lễ sinh nhật của Vịt thật là thú vị! 

6.  

b) Bạn ngồi cùng bàn với tôi rất ít nói. 

c) Em tôi nhút nhát nhưng rất thông minh. 

e) Đường xuống huyện gập ghềnh, khó đi. 
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PHIẾU HỌC TẬP 4 

TOÁN 
 
4. Điền được hình như sau: 

 
5. Có nhiều cách, chẳng hạn: 

  6 + 3 = 9  và 8 – 6 = 2 

6. Số cam trong các hộp là:  

Hộp 1: 1 quả;  

Hộp 2: 2 quả;  

Hộp 3: 3 quả;  

Hộp 4: 4 quả;  

Hộp 5: 5 quả. 

TIẾNG VIỆT 

3. xuống, sẽ, xanh, sẽ. 

4. dụ, dứa, ra, rồi, ra, dễ dàng. 

5. Xê-đăng, Ba-na, Gia-rai, Ê-đê, Srê, Mạ, Stiêng. 

6. Bông hoa phượng vĩ có năm cánh đều nhau, xoè ra từ nụ lá phượng 
bé bé, xinh xinh màu xanh nõn. Quả phượng cong cong màu xanh 
cốm. Thân cây phượng sần sùi, khoác chiếc áo màu nâu tuyệt đẹp. 

 

1 

3 

6 4 

2 5 
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PHIẾU HỌC TẬP 5 

TOÁN 

 

4. a) Có 3 tổ, mỗi tổ có 11 bạn học sinh. 

b) Có 5 nhóm, mỗi nhóm 7 có bạn học sinh. 

5. 

 

 

6. Số cam trong các hộp là:  

Hộp 1: 1 quả;  

Hộp 2: 2 quả;  

Hộp 3: 3 quả;  

Hộp 4: 4 quả;  

Hộp 5: 5 quả. 

Hộp 5: 6 quả. 

TIẾNG VIỆT 

3. diệt gián, nem rán, hồ dán 

    cái giẻ, giá rẻ, da dẻ 

    bước ra, giày da, chuyên gia 

4. chơi, trông, trống, cho, trống, trống, chịu, chỉ, trống. 
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5. Thương người như thể thương thân. 

Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. 

Thấy người hoạn nạn thì thương. 

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. 
 

PHIẾU HỌC TẬP 6 

 
TOÁN 

4. a) Xếp thành 7 hàng, mỗi hàng 7 học sinh 

b) Có 3 lớp 5, mỗi lớp trồng được 41 cây 

5. Xem hình dưới đây: 

 

6. Cần 11 miếng. 

Tổng độ dài của 11 miếng là 110m. Có 10 mối giáp nối, mỗi mối 
dài 1m. Vậy mất 10m. Còn lại 100m. 

TIẾNG VIỆT 

3. sau, sẽ, sẽ, sĩ, sư, sau, sẽ, xế 

4. chập chững 

    trập trùng 

    chăm chút 
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5.  

    Tớ là Chim Hải Âu vui tính. 

 Tớ là Chuột Nhắt Xanh. 

 Chuột Nhắt là anh chàng nói khoác. 

6.  

a) ngoan ngoãn 

 b) học hành 

 c) dọn dẹp 

 
PHIẾU HỌC TẬP 7 

 
TOÁN 

4. Điền như sau: 

a) 11 giờ + 13 giờ = 1 ngày 

b) 5 tháng + 7 tháng = 1 năm 

5. Đi theo mũi tên màu hồng: 
  
 

 XuÊt ph¸t
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7. Xem bảng dưới đây: 
   

      Can 7 lít Can 5 lít 
7l 0l 

2l 5l 

2l 0l 

0l 2l 

7l 2l 

4l 5l 

 

TIẾNG VIỆT 

3. gió, xơ xác, lắm, lo, làm, lấy, nước, lực, sức, lại, lộc, nảy hoa, lại, 
say sưa. 

4.  

b) sẵn sàng 

c) sạch sẽ 

e) xinh xắn 

g) xào xạc 

5.  
- Những ánh sao đêm như muôn ngàn viên kim cương cương lấp lánh. 

- Mặt hồ giữa trưa hè sáng loáng như một tấm gương khổng lồ. 

- Trăng đêm rằm như chiếc đĩa bạc ai đó bỏ quên trên trời. 

 
PHIẾU HỌC TẬP 8 

TOÁN  

3.  a) 8 góc vuông               b) 4 góc không vuông 

 c) AB   d) N    

e) A, M và A, B 
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4.  a) Chu vi gấp 8 lần chiều rộng. 

b) 77  +  48 = 125 

5. Xếp như sau: 

    

 

 

 

6.      1 tờ 50 000đ; 2 tờ 20 000đ và 2 tờ 5000đ; 

      Hoặc 1 tờ 50 000đ; 1 tờ 20 000đ và 6 tờ 5000đ 

TIẾNG VIỆT 

3. b) dềnh dàng 

    c) dập dềnh 

    e) rộn ràng 

    g) rung rinh 

4. a) sấm 

    b) trái đất 

5. đầu không đội mũ, bị ốm 

 
 

PHIẾU HỌC TẬP 9 

TOÁN 

4. a) 151 x 8 = 1208 

b) 37 x 6  = 222 

5. Ta xếp được hình như sau: 
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6. a) 2 tờ 20 000đ và 2 tờ 10 000đ hoặc 1 tờ 20 000đ và 3 tờ 10 000đ 

b) 1 tờ 20 000đ, 2 tờ 10 000đ và 2 tờ 5000đ hoặc 1 tờ 20 000đ, 1 tờ  

10 000đ và 4 tờ 5000đ. 

TIẾNG VIỆT 

3. 

a) xuất sắc 

b) xông 

c) sấm 

4.  

- dẫu, rằng, rộng, dịu, giận 

- biển 

5.  

a) Dê con, Dê mẹ 

b) đón, xoa đầu 

 
PHIẾU HỌC TẬP 10 

TOÁN 

4. a) 63 : 9 = 7 

b) 78 : 6 = 13 

5. Xếp được hình như hình bên: 
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TIẾNG VIỆT 

3. sao, sắc, sọc, suốt, xanh, xoè 

4.  

a) trẻ 

b) trên 

c) cha 

6.  

a) Vì yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo, Hai Bà 
Trưng đã phất cờ khởi nghĩa. 

b) Vì muốn được chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc, các chiến sĩ nhỏ 
tuổi đã xin ở lại chiến khu. 

c) Nhờ có lòng say mê thể thao, nghị lực phi thường và quyết tâm 
cao, Am-xtơ-rông đã trở thành nhà vô địch Vòng đua nước Pháp. 

 
PHIẾU HỌC TẬP 11 

 

TOÁN 

4. a) 25 : 7 = 3 (dư 4) 

 b) 77 : 6 = 12 (dư 5) 

6. Ít nhất 3 lần cân. Chẳng hạn: 

 Lần 1: Để lên mỗi đĩa cân 5 gói, ta phát hiện 5 gói nhẹ hơn 5 gói 
còn lại 

 Lần 2: Lấy 4 gói trong 5 gói nhẹ hơn chia vào mỗi đĩa cân 2 gói: 

Nếu cân thăng bằng thì gói còn lại nhẹ hơn. Ngược lại, ta phát 
hiện 2 gói nhẹ hơn 2 gói còn lại. 

Lần 3: Lấy 2 gói nhẹ hơn để mỗi gói vào 1 đĩa cân, ta phát hiện 
gói nhẹ hơn các gói còn lại. 
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TIẾNG VIỆT 

3. Nở, nòng nọc, lông lốc, lũ nòng nọc, lượn. 

4.  

b) nóng nảy 

c) nặng nề 

e) lóng lánh 

g) lộng lẫy 

5. 

a) Sự vật: ông Chớp, ông Sấm, chị Mây  

b) ông Chớp: múa gậy 

    ông Sấm: đánh trống 

    chị Mây: xoã tóc 

 

PHIẾU HỌC TẬP 12 
 

TOÁN 

4. a) Có 2 ngày chủ nhật là ngày chẵn 

b) Có 5 ngày chủ nhật 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2cm 

4cm 
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6.  Cân 3 lần như sau: 

 Lần 1: Để lên mỗi đĩa cân 6 gói, ta phát hiện 6 gói nhẹ hơn 6 gói 
còn lại 

 Lần 2: Lấy 6 gói nhẹ hơn chia vào mỗi đĩa cân 3 gói sẽ phát hiện 
được 3 gói nhẹ hơn.  

Lần 3: Lấy 2 trong 3 gói nhẹ hơn để vào mỗi đĩa cân 1 gói, ta phát 
hiện gói nhẹ hơn các gói còn lại. 

 
TIẾNG VIỆT 

3. 

- là, nước, nào, lại, lạ, nắng, lúc, là 

- sông Ngân Hà 

4.  

a) lặng 

b) nặng 

c) lay 

d) nay 

6.  

a) gió, bão 

b) nắng, mưa 

c) chớp, mưa 

d) lụt lội 


