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                                                          ====== 

            Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

                                                                                                                                               

 

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

       - iêm, yêm, uôm, ươm. 

       - kiểm tra, âu yếm, khiêm tốn, điểm mười, yếm đào, niềm vui,  quả 

muỗm, vòng cườm, Hồ Gươm, hái lượm, bướm lượn, cánh buồm. 

       - Vườn hồng xiêm đã trĩu quả.  

       - Hồ Gươm nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội.  

 Mùa đông đi qua, Thỏ Xám lại hội ngộ với Nhím Xù. Hai bạn mừng 

rỡ nắm tay, hỏi han nhau. Dưới ánh nắng  của buổi chiều muộn, đôi bạn 

cùng nhau nhảy múa, vui đùa trên bãi cỏ xanh non.  

2/  Nối ô chữ cho thích hợp: 
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Cánh buồm 

Đàn bướm  

Bé được bay lượn  

đỏ thắm. 

cô giáo khen 



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

        - iêm hay im :    kh………. tốn,  xâu k.............. 

                                   n………. vui,  trốn t ………..    

        - uôm hay ươm :   hái l..…..... , nh............ vải 

   đàn b ......... , cánh b............      

4/  Tìm và viết 4 tiếng có vần uôm, 4 tiếng có vần ươm  

    + ôm: ..................................................................... 

    + ơm: .................................................................... 

5/ Viết thơ văn sau: 

 Những cánh buồm đỏ thắm 

 Trôi trên nền biển xanh 

 Trông như một tấm tranh 

 Của ai vừa mới vẽ. 
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A.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng):  

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 14, 17, 10, 16  là: 

 

         A. 14                       B. 17                    C. 10                      D. 16 

 

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 11, 20, 15, 19  là: 

  

         A. 11                       B. 20                    C. 15                      D. 19 

 

Câu 3: Số điền vào ô trống trong phép tính  4+        = 10  

 

         A. 6                       B. 9                   C. 7                      D. 2 

 

Câu 4: Điền vào chỗ chấm  10 + 0 …..10 - 0 là: 

        A.  >                       B.  <                    C. = 

 

Câu 5: Kết quả phép tính  10 - 3 + 1 = ….  

       A. 6                        B. 7                      C. 5                   D. 8      

 

Câu 6: Đúng hay sai  9 - 7 + 5 = 7 

       A. Đúng                        B. Sai                  

 

Câu 7: Số cần điền tiếp vào dãy số: 20, 19, …. , 17 

       A. 16                        B. 19                      C. 18                   D. 15   
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B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 8:  

a) Viết các số từ 10 đến 20: 

     

 

         b) Viết các số từ 20 đến 10: 

20     15      

 

 Câu 9: Đọc số, viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

15: ……………………………                              mười bảy: ………… 

18: ……………………………                              mười hai: ………… 

13: ……………………………                              mười bốn: ………… 

    

  Câu 10: Viết phép tính thích hợp 

    a)     Có          :   7 viên bi 

    Thêm     :   3 viên bi   

    Có tất cả: ….. viên bi ? 

 

     

       b)    ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣                
   

 

 

 

 

 

 

 

 

10      16     
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I. Luyện viết mỗi từ 5 lần: 

1. father :  cha 

-…………………-………..……-…….………-…………………-………….. 

2. fish :  con cá 

-…………………-………..……-…….………-…………………-………….. 

3. kite :  con diều 

-…………………-………..……-…….………-…………………-………….. 

4. monkey :  con khỉ 

-…………………-………..……-…….………-…………………-………….. 

II. Điền từ vào chỗ trống:  m   k   h   f 

1. I like to  _ ish. 

2. Where is the  _ ite?  –  It’s in the sky. 

3. Hi.  _ ow are you?  –  I’m fine. 

4. The  _ onkey is in the tree. 

 

 

 

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