
    Họ và tên: ……………………………………. 

ÔN HÈ TOÁN – TIẾNG VIỆT 2 – ĐỀ SỐ 5 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

649- 565                100 - 67                   134 – 42                    863 – 57              350 - 219 

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

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

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

631- 116               425 – 152                845 – 367                  624 – 68              705 - 352 

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

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

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

Bài 2: Tìm y: 

Y + 148 = 274               459 – y = 375             y + 239 = 758 – 173             875 – y = 941 – 317 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………................ 

Bài 3: Khối lớp 3 có 405 bạn. Trong đó có 183 bạn nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu bạn nam? 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 4: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 385kg thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch ít hơn 

thửa ruộng thứ nhất 76kg thóc. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam 

thóc? 

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

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

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

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



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

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

Bài 5: Tìm một số tự nhiên, biết rằng lấy số đó cộng với 128 thì được hiệu của 456 và 138. 

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

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

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

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

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

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

 TiÕng ViÖt 

Bµi 1: §iÒn l hoÆc n vµo chç trèng: 

Kh«ng cã viÖc g× khã 

ChØ sî …ßng kh«ng bÒn 

§µo …ói vµ …Êp biÓn 

QuyÕt chÝ ¾t …µm …ªn 

Bµi 2: §iÒn x hoÆc s vµo chç trèng: 

…a …«i           …an …Î         …a …ót            …«i …ôc           …a mạc 

Phï …a            ®i …a             xãt ..a                ®ång …©u           dòng ….ông 

Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng r, d , gi: 

T«i lín lªn ®· thÊy dõa tríc ngâ 

…õa …u t«i…Êc ngñ tuæi th¬ 

          Cø mçi chiÒu nghe …õa …eo tríc …ã 

T«i hái néi t«i …õa cã tù bao …ê 

Bài 4: Dùng gạch chéo (/) tách các câu sau thành 2 thành phần (Ai/ thế nào ?) 

a. Mùa xuân xôn xao, rực rỡ.                       b. Mùa hè nắng chói chang. 

c. Mùa thu hiền dịu.                                     d. Mùa đông u buồn, lạnh lẽo. 

Gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu trên. 


