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                                                          ====== 

                  Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2020. 

                                                                                                                                               

 

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

- ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt. 

- giọt mưa, đường cát, gặt lúa, chủ nhật, tốt bụng, dầu nhớt, giá rét, 

nét chữ, thơm ngát, nhặt rau, tươi tốt, quả bồ kết. 

- Hương sen thơm ngát, chùm nhót ửng đỏ. 

- Đàn ong bay tìm mật trên quãng đường dài.  

- Chả lá lốt vừa thơm vừa ngon.   

- Tết đến, nhà nào cũng có bánh chưng, bánh tét. 

 Tết đến vui mặn vui mà  

 Bánh chưng, bánh tét .... nữa là bánh in  

  Rộn ràng trống, mỏ sân đình  

 Trò chơi dân dã thắm tình làng quê.  

2/  Nối ô chữ cho thích hợp: 
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Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                

Bà gói 

Bầu trời  

Bé xâu kim  cho bà  

bánh chưng  

xanh ngắt 



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

        - ot hay at:    gió  m…….., r……… trà  

        - ăt hay ât :   nồi đ……. , rửa m……..  

        - ôt hay ơt :   t....…... bụng , cái th .........    

        - et hay êt :   con v..….. , k......... bạn      

4/  Tìm và viết 4 tiếng có vần et, 4 tiếng có vần êt  

    + et: ..................................................................... 

    + êt: .................................................................... 

5/ Viết thơ thơ sau: 

 Tặng bạn một nụ cười 

 Là niềm vui nho nhỏ 

 Tặng bạn một chút gió 

 Là hương thơm đầu mùa. 
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            Thứ sáu ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

                                                                                   

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

Câu 1: Số liền trước của 15 là: 

 

         A. 14                       B. 13                    C. 18                      D. 16 

 

Câu 2: Số liền sau của 19  à: 

  

         A. 10                       B. 20                    C. 18                      D. 17 

 

Câu 3: Số 18 gồm ….. chục …… đơn vị ?  

 

         A. 10 chục 8 đơn vị            B. 8 chục 1 đơn vị             C. 1 chục 8 đơn vị     

             

Câu 4: a/ Dãy số 2, 5, 8, 10, 14 được viết theo thứ tự: 

                    A. từ bé đến lớn                      B. từ lớn đến bé 

           b/ Dãy số 17, 15, 10, 8, 5 được viết theo thứ tự: 

                    A. từ bé đến lớn                      B. từ lớn đến bé 

Câu 5:  Số cần điền tiếp vào dãy số: 10, 11, …. , ….., ……, 15 

       A. 12, 14, 15                        B. 12, 13, 14                    C. 18, 19, 20                    

Câu 6:  Trong hình dưới đây có … hình vuông? 

 

                                                                                          A.  4                          B. 5                   

 

                                                                             C.  6                          D. 7 
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Câu 7:  Hình? 

 

                                                    - Có …….. hình tam giác 

 

                                                                 - Có ………đoạn thẳng 

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 8: Tính 

 

        5  + 3 = ……..                                4  + 2 = ……..                                9  + 1 = ……..                        

        3  + 5 = ……..                                2  + 4 = ……..                                1  + 9 = ……..                        

        8  -  3 = ……..                                        6  -  2 = ……..                                        10  -  1 = ……..                                

        8  -  5 = ……..                                        6  -  4 = ……..                                        10  -  9 = ……..                                

        

Câu 9: Số 

            7  >  ………             10  > ……… > 8 

            4  < ……….              5 <  ………. < 7 

            9  = ………..              3 > ……….. > 1 

 

Câu 10: Viết phép tính thích hợp 

 

             Có         :   8 con chim 

    Bay đi    :   3 con chim 

 Còn lại   : ….. con chim ? 

 

 

     

 B C 

 A 
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I. Luyện viết mỗi từ 5 lần: 

1. one :  số 1 

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

2. two :  số 2 

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

3. three :  số 3 

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

4. four :  số 4 

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

5. five :  số 5 

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

II. Điền từ vào chỗ trống: 

2 5 1 3 4 

 

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

 

 

 
Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

    Lớp: ____________                                                                                


