
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 1 

                                                          ====== 

            Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1/ Đọc các vần, từ ngữ, câu và đoạn văn sau: 

- ang, ung, ưng, ăng, ong, âng, ông, ich, êch, ach 

- ngòi bút, gói mứt, nhiệt độ, vuốt ve, dệt vải, đôi mắt 

- Chú bộ đội đứng gác nơi biên giới, hải đảo. 

-   Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

-   Đêm rằm tháng Tám, trăng sáng lung linh.   

- Những hạt sương mát dịu đang khiêu vũ trên cành. Bầu trời rất là 

xanh. Chị nắng vàng nhảy nhót. 

 

2/ Nối ô chữ cho thích hợp ở cột A với cột B. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Cột A 

Mẹ cho chị 

Bà đi chợ 

Mặt nước biển 

Bé ngủ 

Cô gái 

Cột B 

mua cá diếc. 

cái lược mới. 

lắc vòng. 

ngon giấc. 

xanh biếc. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                



3/ Chọn vần, thích hợp điền vào chỗ trống: 

-  ôc hay uôc:            g………. cây;    vĩ   th………... 

-  it hay iêt:              b………. mắt;   bàn  v………… 

-  om hay am:          làng x ……. ;    trái c ……… 

4/  Tìm và viết 4 tiếng có chữ g , 4 tiếng có chữ gh  

    + g: ..................................................................... 

    + gh: .................................................................... 

5/ Viết đoạn văn sau: 

      Quê em ở vùng ven biển. Nơi đây có bờ cát trắng tinh và hương vị 

mặn nồng của hạt muối biển. Để làm ra hạt muối trắng tinh, người dân 

quê em đã phải đổ biết bao giọt mồ hôi vất vả. Em yêu và tự hào biết 

bao vùng biển quê em. 

 
 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

                                                             PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 1 

                                                          ====== 

                  Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

Bài 1: Tính 

                   8                 6                  9                  8             7            1        

-  +            -                 +                 -            +                  

   5        3       8       0           4    9                       

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

Bài 2: Tính 

                     3 + 4 – 5 =  ……                9 – 6 – 0  = …… 

                     8 – 3 + 4 =  ……                    4 + 3 + 3 =  …… 

                     2 + 7 – 8 =  ……                    10 – 1 – 0  = …… 

Bài 3: Điền dấu > < = 

                 10 - 2 .... 8 + 1                            8 + 2 .... 8 – 2 

                   6 + 3 .... 9 - 0                             10 + 0 .... 8 + 2 

                   7 + 3 .... 5 + 3                            10 - 5 .... 10 – 3 

Bài 4: Số?  

                   ..... + 5 = 8                                  7 - 3 = ...... 

                   7 - .... = 6                                    .... + 1 = 8 

                   6 + .... = 7                                   2 + ..... = 7 

Bài 5: Viết các số: 8, 1, 10, 5, 3 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………… 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………… 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                



Bài 6:  Khoanh tròn vào số lớn nhất:  

                 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19 

      Khoanh tròn vào số bé nhất:  

           10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12 

Bài 7: Viết theo mẫu 

- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị. 

- Số 14 gồm ……. chục và ……. đơn vị. 

- Số 17 gồm ……. chục và ……. đơn vị. 

- Số 20 gồm ……. chục và ……. đơn vị. 

Bài 8: Viết số 

- Số liền trước của 3 là: ……. 

- Số liền trước của 9 là: ……. 

- Số liền trước của 12 là: ……. 

- Số liền trước của 15 là: ……. 

Bài 9: Viết số 

- Số liền sau của 7 là: ……. 

- Số liền sau của 13 là: ……. 

- Số liền sau của 17 là: ……. 

- Số liền sau của 19 là: ……. 

Bài 10: Điền số và dấu để có phép tính đúng 

 

 

 

 

   = 10 

   = 7 



                                                             PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 1 

                                                          ====== 

                  Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

KHOANH VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 

1. Khi bạn cho em mượn đồ dùng học tập, em sẽ nói lời : 

   A. Cảm ơn.  B. Không nói gì.  C. Xin lỗi.  D. Im lặng 

2. Khi em bị ngã, bạn đỡ em dậy và phủi quần áo cho em. Em sẽ nói gì ? 

   A. Xin lỗi bạn.  B. Không nói gì.  C. Cảm ơn bạn. 

3. Khi em chạy, không may va vào bạn và làm bạn bị đau. Em sẽ làm gì? 

   A. Bỏ đi      B. Đỡ bạn dậy và không nói gì 

   C. Đỡ bạn dậy và xin lỗi bạn.  D. Cảm ơn bạn. 

4. Cần chào hỏi khi nào? 

   A. Gặp gỡ.   B. Khi chia tay.  C. Khi ăm cơm.  

5. Nếu hôm nay em chưa làm bài tập, em sẽ nói gì với cô giáo? 

   A. Nói dối là đã làm rồi.    B. Xin lỗi cô 

   C. Xin lỗi cô và hứa về nhà làm đầy đủ           D. Không nói gì. 

6. Em sơ ý làm rơi quyển sách của bạn xuống đất, em sẽ làm gì ? 

   A. Nhặt sách lên và không nói gì  B. Chỉ nói lời xin lỗi 

   C. Bỏ đi không nói gì    D. Nhặt sách lên và xin lỗi bạn 

7. Đi học đều và đúng giờ, có lợi gì ? 

   A. Giúp em học tập tốt hơn.  B. Giúp em nghe giảng được đầy đủ 

   C. Giúp em thực hiện tốt quyền được học tập của mình  D. Cả 3 ý trên.  

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                



8. Khi gặp thày cô giáo em phải làm gì ? 

   A. Quay đi.      B. Lễ phép chào hỏi 

   C. Im lặng không nói gì    D. Đi tiếp 

9. Khi đưa vật gì cho người lớn tuổi, em sẽ đưa như thế nào ? 

   A. Đưa 1 tay.  B. Đưa bằng 2 tay.  C. Cả 2 ý trên 

10. Khi thấy bạn hái hoa, phá cây ở nơi công cộng, em sẽ làm gì ? 

   A. Mặc bạn không quan tâm   B. Cùng bạn hái hoa, phá cây 

   C. Khuyên ngăn bạn.    D. Không nói gì. 

11. Khi đi học em phải chuẩn bị những gì ? 

   A. Sách vở.  B. Quần áo.  C. Học bài cũ. D. Cả 3 ý trên 

 

 

 

                

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


