
 

                                                        PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 1 

                                                          ====== 

                     Thứ tư  ngày 26  tháng 02 năm 2020. 

 

1/ Đọc thành tiếng các vần,  từ ngữ và các câu sau: 

       - om, am, ăm, âm, ôm, ơm, em, êm, im,um 

       - hòm thư, dũng cảm, số năm, mầm cây, bánh cốm, rau thơm, ngõ hẻm, 

thềm nhà, trái tim, tôm hùm. 

      - Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. 

      - Giờ ra chơi, chúng em chơi trốn tìm. 

 Vàng như ông trăng 

 Treo trên vòm lá 

 Da nhẵn mịn màng  

 Thị ơi ! thơm quá.  

2/  Nối ô chữ cho thích hợp: 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Tôm hùm 

Mẹ dẫn em 

Bé hái ăn rất ngon 

rau thơm 

đi siêu thị 

Chị ngã 

 

em nâng 



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

        - ăm hay âm :   đ……. sen, ch……..  chỉ 

        - ôm hay ơm :   sáng s..…... , rau th ......    

- em hay êm :   k..….. tươi , th......... nhà      

4/  Tìm và viết 4 tiếng có vần im, 4 tiếng có vần um  

    + im: ..................................................................... 

    + um: .................................................................... 

5/ Viết thơ văn sau: 

 Bố hái những chùm sao 

 Trên nền trời xa thẳm 

 Rồi bố đem gắn vào  

 Trên cây thông xinh xắn. 

 

            

 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

                                                               PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 1 

                                                          ====== 

                        Thứ tư  ngày 26  tháng 02 năm 2020. 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng)  

   Câu 1:  a/ Số 15 đọc là: 

          A. Bảy                  B. Mười lăm               C. Mười năm                 D. Sáu 

     b/ Số “hai mươi” viết là:  

           A. 20                     B. 12                   C. 2                        D. 02 

   Câu 2: Số liền trước của 17 là số: 

                A. 15                       B. 16                    C. 17                       D. 18 

   Câu 3:  Số liền sau của 13 là số: 

                A. 15                       B. 16                    C. 14                       D. 12 

   Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

                A. 10                       B. 11                    C. 19                       D. 20 

   Câu 4: Số 16 gồm 1 chục và …. đơn vị. 

                A. 5                       B. 6                    C. 1                             D. 16 

   Câu 5: Số 10 gồm …… chục và 0 đơn vị. 

                A. 0                       B. 1                    C. 10                             D. 11 

   Câu 6: Số thích hợp điền vào  trong phép tính:   + 2 = 10 là: 

                 A. 6                       B. 7                   C. 8                      D. 9 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Câu 7: Các số thích hợp điền vào chỗ … trong dãy số:12, …, …, 15 là 

        A. 16 , 17                  B. 17 , 16              C. 14 , 13                 D. 13 , 14 

B. PHẦN TỰ LUẬN:  

 Câu 8: Tính 

                  8                 5                  9                  6                   3                2   

-  -           -                   +                     +                 + 

   6        3       1       2       7                 2 

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

 

Câu 9: Viết các số 2, 7, 5, 9, 8 

    - Theo thứ tự từ lớn đén bé: ………………………………………….. 

    - Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………. 

  Câu 10: Viết phép tính thích hợp: 

 

         Có         :          

 

        Thêm     :          

 

        Có tất cả:        ….. con cá ? 

 

 

 

 

 

     



 

                                                               PHIẾU ÔN TẬP MÔN TNXH 1 

                                                          ====== 

                     Thứ tư  ngày 26  tháng 02 năm 2020. 

 

I/ Đánh dấu X vào ô trống dưới hình vẽ, vật có thể gây bỏng  

 

 

            

          

 

 

 

 

 

 

 

II/ Đánh dấu X vào ô trống dưới hình vẽ, vật có thể gây đứt tay   

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



III. Đánh dấu X vào câu trả lời đúng :  

1/ Em ăn, uống như thế nào để phòng chống dịch bệnh Covid 19 (Corona): 

                    Em ăn kẹo và bánh ngọt  

                        Em uống nhiều nước ngọt 

                       Em ăn cơm, cá, thịt, rau. Em uống nhiều nước lọc.   

 

2/ Em rửa tay thế nào phòng chống dich bệnh Covid 19 (Corona): 

                    Em rửa tay khi tay bị dơ  

                        Em rửa tay khi cần thiết với xà phòng  

                    Em rửa tay thường xuyên với xà phòng.  

 

3/ Em đeo khẩu trang để làm gì: 

                    Bảo vệ sức khỏe của em  

                     Bảo vệ sức khỏe mọi người xung quanh  

                         Bảo vệ sức khỏe em và mọi người xung quanh em. 

 

4/ Em ở đâu để phòng chống dich bệnh Covid 19 (Corona): 

                     Em đi chơi công viên.  

                      Em ở nhà học bài và làm bài.  

                         Em sang nhà hàng xóm chơi.  

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 


