
            PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 1 

                                        ====== 

Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

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

   - ôt, ơt, it, iêt, uôt, ươt, at, ăc, anh, iêc, ươc. 

   - cái vợt, kết bạn, mứt gừng, hiểu biết, trắng muốt, cầu trượt. 

     Quê em ở vùng ven biển, nơi đây có bờ cát trắng tinh và hương vị nặn 

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 hao biết bao vùng 

biển quê mình. 

2/ Đọc và nối chữ với tranh 

                                                                 

 

                                                                 

                                                                   

                                                                 

3/ Điền vào chỗ trống: 

* Điền ng hay ngh: 

                 -  lá.....ô                  ......ỉ hè     

                 -  Bé   ..... a đi  ...... ỉ mát ở bãi biển.   

nhặt rau 

gấp áo 

lau nhà 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

   * Điền vần ai  hay ay  vào chỗ trống 

                 -  bàn  t……                 bạn  tr ....... 

 

4. Tìm và viết 4 tiếng có vần an, 4 tiếng có vần ang   

    + an: ..................................................................... 

    + ang: .................................................................. 

 

5/ Viết câu thơ sau: 

 

Một đàn cò trắng phau phau 

Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. 

 

 

 

 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



                   PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 1 

                                        ====== 

         Thứ năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

Bài 1: Ghi tên điểm, đoạn thẳng 

 

 

 

- Điểm: ……… 

- Điểm: ……… 

- Đoạn thẳng: …………… 

 

 

 

 

- Điểm: ……… 

- Điểm: ……… 

- Đoạn thẳng: …………… 

 

Bài 2: Đánh dấu X vào đoạn thẳng dài hơn 
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PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Bài 3: Đánh dấu X vào đoạn thẳng ngắn hơn 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 

…….đoạn thẳng 

A 

D C 

B 
K 

H M 

N 

O 

…….đoạn thẳng 

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


