
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 09 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Kết quả của phép tính 540 – 40 là: 

A. 400 

B. 500 

C. 600 

Câu 2: Kết quả của phép tính 50g x 2 là: 

A. 100g 

B. 200g 

C. 100g 

Câu 3:  Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là: 

A. 9 lần 

B. 9 

C. 8 lần 

Câu 4:  Tìm x, biết: 56 : x = 8 

A. x = 5 

B. x = 6 

C. x = 7 

Câu 5:  30 + 60 : 6 = ... Kết quả của phép tính là: 

A. 15 

B. 40 

C. 65 

B. Tự luận :  
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 203 x 4 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

b) 684 : 6 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

Bài 2.  Bài toán 

    Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi 

sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 

Bài giải 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 09 tháng 03 năm 2020. 

 

 . Đọc hiểu  
* Đọc thầm bài: "Cửa Tùng" sau đó khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi 

câu hỏi sau. 

Cửa Tùng 
     Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử 

một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và 

những rặng phi lao rì rào gió thổi. 

     Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh 

mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây 

từng được ngợi ca là "Bà chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay trong một ngày, Cửa 

Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối 

chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ 

và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. 

Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái 

tóc bạch kim của sóng biển. 

Đọc thầm bài Cửa Tùng, sau đó khoanh vào ý trả lời đúng nhất: 

1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp? 
a. Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, những rặng phi lao rì rào gió thổi. 

b. Những cánh đồng lúa trải dài đôi bờ. 

c. Những chiếc thuyền cặp bến hai bờ sông. 

2. Những từ ngữ nào miêu tả ba sắc màu nước biển trong một ngày? 
a. Xanh thẫm, vàng tươi, đỏ rực. 

b. Xanh nhạt, đỏ tươi, vàng hoe. 

c. Hồng nhạt, xanh lơ, xanh lục. 

3. Bờ biển Cửa Tùng được so sánh với hình ảnh nào? 
a. Một dòng sông. 

b. Một tấm vải khổng lồ. 

c. Một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim. 

4. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động? 

a. Thuyền 

b. Thổi 

c. Đỏ 

5. Bộ phận nào trong câu: "Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển." trả lời câu 

hỏi Ai (con gì, cái gì)? 
a. Cửa Tùng.. 

b. Có ba sắc màu nước biển 

c. Nước biển. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Câu 6: Tìm gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "là gì?" trong câu: 

"Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tâp." 
Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tâp 

Câu 7: Đặt 1 câu theo mẫu câu “ Ai làm gì ?” 

 

 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN  MÔN ĐẠO ĐỨC 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 09 tháng 03 năm 2020. 

 

 PHẦN A: PHẦN TRẮC NGHIỆM  

C©u1: Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo ? 

A. ChØ quan t©m gióp ®ì hµng xãm lµ hä hµng víi m×nh .  

B. Kh«ng quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng , viÖc nhµ ai , ngêi Êy lo. 

C. TrÎ em còng cÇn ph¶i quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng nh÷ng c«ng 

viÖc võa søc. 

D.Quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng lµ c«ng viÖc cña ngêi lín . 

C©u 2: ViÖc lµm nµo cña c¸c b¹n em t¸n thµnh ? 

A. TuÊn ch¨m häc vµ tÝch cùc tham gia c«ng t¸c ®éi .       

C. Lan häc giái nhng Ýt khi tham gia viÖc líp 

B. Minh tõ chèi kh«ng tham gia sinh ho¹t sao cña líp .     

D. Mai thÝch tham gia v¨n nghÖ nhng ng¹i häc . 

C©u 3: Em t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 

A. Cã thÓ nhê ngêi th©n lµm mäi viÖc cho m×nh .       

B . ChØ cµn lµm nh÷ng viÖc m×nh yªu thÝch  

C. NÕu nhê ngêi kh¸c lµm viÖc cho m×nh th× nhµn h¬n.   

D.Tù lµm viÖc cña m×nh gióp em mau tiÕn bé 

C©u 4: Em ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 

A. Cã thÓ høa mäi ®iªu , cßn thùc hiªn hay kh«ng th× kh«ng quan träng. 

B.Gi÷ lêi høa lµ t«n träng m×nh vµ t«n träng ngêi kh¸c . 

C. ChØ cÇn thùc hiÖn lêi høa víi nh÷ng ngêi th©n thiÕt nhÊt . 

D. Khi kh«ng thùc hiÖn ®îc lê høa kh«ng cÇn ph¶i xin lçi vµ nãi râ lý do. 

C©u 5: §Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå em  ph¶i lµm g× ? 

A, Ch¨m ngoan , häc giái vµ lµm nhiÒu viÖc tèt .        

B. ChØ cÇn ngoan ngo·n , kh«ng cÇn ch¨m häc.  

C. ChØ cÇn tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng §éi .               

D. ChØ cÇn ch¨m häc kh«ng cÇn quan t©m ®Õn viÖc kh¸c. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



C©u 6: Em kh«ng t¸n thµnh víi nh÷ng viÖc lµm nµo díi ®©y ? 

A. KÕt b¹n víi c¸c b¹n khuyÕt tËt, c¸c b¹n nhµ nghÌo . 

B. Vui vÎ nhËn khi ®îc ph©n c«ng gióp ®â b¹n häc kÐm . 

C. Gióp ®ì b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n.         

 D. Thê ¬ cêi nãi khi b¹n ®ang cã chuyÖn buån. 

C©u 7: Theo em nh÷ng viÖc lµm nµo  thÓ hiÖn kh«ng t«n träng ®¸m tang ? 

A. Dõng l¹i vµ cói ®Çu chµo.                         C. Luån l¸ch, vît lªn tríc . 

B. Nhêng ®êng .                                         D. Hái th¨m chia buån. 

 

C©u 8 : Em kh«ng ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo díi ®©y ? 

A. T«n  ®¸m tang lµ t«n träng ngêi ®· khuÊt , gia ®×nh hä  

B. Nªn t«n träng ®¸m tang cña tÊt c¶ mäi ngêi. 

C. TrÎ em kh«ng cÇn t«n träng ®¸m tang . 

D. TÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i t«n träng ®¸m tang v× ®ã lµ biÓu hiÖn cña nÕp sèng 

v¨n minh. 

C©u 9: Nh÷ng viÖc nµo sau ®©y em cho lµ ®óng ? 

A.Lôc läi  ®¹c cña ngêi kh¸c khi hä cha cho phÐp . 

B.Kh«ng tù ý ®äc th , nhËt ký cña ngêi kh¸c. 

C. Tù ý bãc th cña ngêi kh¸c nÕu quan t©m . 

D. Sö dông tríc , hái mîn sau . 

C©u 10: C©u thµnh ng÷ , tôc ng÷ nµo nãi vÒ chñ ®Ò Quan t©m , gióp ®ì 

hµng xãm l¸ng giÒng?  

A. Mét giät m¸u ®µo h¬n ao níc l· .                      C. Tay ®øt ruét xãt . 

B. B¸n anh em xa mua l¸ng giÒng gÇn .                    D. uèng níc nhí nguån . 

C©u 11 : ý kiÕn nµo em cho lµ ®óng ? 

A. Ch¨m sãc vËt  nu«i kh«ng ph¶i viÖc cña trÎ em   

B. ChØ ch¨m sãc vËt nu«i khi chóng bÞ bÖnh. 

C. Kh«ng cÇn ch¨m sãc c©y trång ë nh÷ng n¬i c«ng céng. 

D. Mäi ngêi ph¶i gãp søc ch¨m sãc c©y trång . 

C©u 12 : ý kiÕn nµo sau ®©y em cho lµ kh«ng ®óng ? 

A. Níc sÏ bÞ « nhiÔm nÕu kh«ng g×n gi÷ , b¶o vÖ.    



B. Sö dông níc « nhiÔm cã h¹i cho søc khoÎ. 

C. Níc s¹ch kh«ng bao giê c¹n,                 

D. Níc lµ nguån tµi nguyªn quý gi¸ cña quèc gia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN MÔN TN-XH  3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 09 tháng 03 năm 2020. 

 

A/ TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Em hãy khoanh vào câu trả lời đúng.  

   Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật khác nhau nhưng cơ thể của chúng 

đều có: 

a) Đầu và mình 

b) Đầu và cơ quan di chuyển. 

c) Đầu, mình và cơ quan di chuyển 

Câu 2: Chọn các từ trong khung để điền vào chổ trống cho phù hợp: 

a) Phân và nước tiểu là . . . . . . . . . . . . của quá trình tiêu hóa và bài tiết. 

b) Phân và nước tiểu có mùi hôi thối, chứa nhiều. . . . . . . . . . . . . .và gây. . . . . . . 

. . . . . . môi trường xung quanh. 

Câu 3: Điền vào chổ trống cho phù hợp:  

a) Một ngày, Trái Đất có. . . . . giờ. Trái Đất vừa . . . . . . . quanh mình nó, vừa . . 

. . . . quanh Mặt Trời. 

b) Chỉ có Trái Đất mới tồn tại . . . . . . . . 

c)Có. . . . . mùa. Đó là các mùa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Câu 4: Chọn từ thích hợp để điền vào chổ trống cho phù hợp 

a) Những khối đất liền lớn trên bề mặt trái đất được gọi là. . . . . . . . 

b) Phần lục địa được chia thành 6 châu đó là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Có 4 đại dương lớn đó là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 10 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào đáp án đúng  

 Câu 1: Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là 

 A.100  B.799  C.744  D. 689 2. 

 Câu 2: Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là: 

   A.924    B. 304     C.6      D. 912  

 Câu 3: 7m 3 cm = ....... cm: 

A. 73    B. 703     C. 10     D. 4 4 

 Câu 4: Bài toán 

    Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có 

bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau? 

 A 75 quyển   B 3 quyển    C 6 quyển    D 125 quyển  

II.Phần tự luận  

Bài1:  Tính giá trị của biểu thức: 

a) 267 + 125 – 278                                b) 538 – 38 x 3  

................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Bài 2: Tìm X:  X : 2 = 100 + 8                            X x 7 = 357  

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Bài 3: Bài toán 

     Một cửa àng có 453 kg gạo, đã bán được 1 /3 số gạo đó.Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiê u ki- lô- gam gạo?  

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 10 tháng 03 năm 2020. 

 

II. Phần viết  

1. Chính tả  
Nghe viết bài “Vầng trăng quê em” (Tiếng việt lớp 3,tập 1,trang 142) 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



2. Tập làm văn (5 điểm) 
- Đề: Em hãy viết một bức thư ngắn thăm hỏi người thân. 

+ Dòng đầu thư: Nơi gửi, ngày...tháng...năm... 

+ Lời xưng hô với người nhận thư (ông, bà, chú, bác...) 

+ Nội dung thư (4- 5 dòng): Thăm hỏi, báo tin cho người nhận thư. Lời chúc và 

hứa hẹn... 

+ Cuối thư: Lời chào, chữ kí và tên. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



                                                                        

PHIẾU ÔN  MÔN ĐẠO ĐỨC 3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 10 tháng 03 năm 2020. 

 

 PHẦN A: PHẦN TRẮC NGHIỆM  

C©u1: Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo ? 

A. ChØ quan t©m gióp ®ì hµng xãm lµ hä hµng víi m×nh .  

B. Kh«ng quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng , viÖc nhµ ai , ngêi Êy lo. 

C. TrÎ em còng cÇn ph¶i quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng nh÷ng c«ng 

viÖc võa søc. 

D.Quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng lµ c«ng viÖc cña ngêi lín . 

C©u 2: ViÖc lµm nµo cña c¸c b¹n em t¸n thµnh ? 

A. TuÊn ch¨m häc vµ tÝch cùc tham gia c«ng t¸c ®éi .       

C. Lan häc giái nhng Ýt khi tham gia viÖc líp 

B. Minh tõ chèi kh«ng tham gia sinh ho¹t sao cña líp .     

D. Mai thÝch tham gia v¨n nghÖ nhng ng¹i häc . 

C©u 3: Em t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 

A. Cã thÓ nhê ngêi th©n lµm mäi viÖc cho m×nh .       

B . ChØ cµn lµm nh÷ng viÖc m×nh yªu thÝch  

C. NÕu nhê ngêi kh¸c lµm viÖc cho m×nh th× nhµn h¬n.   

D.Tù lµm viÖc cña m×nh gióp em mau tiÕn bé 

C©u 4: Em ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 

A. Cã thÓ høa mäi ®iªu , cßn thùc hiªn hay kh«ng th× kh«ng quan träng. 

B.Gi÷ lêi høa lµ t«n träng m×nh vµ t«n träng ngêi kh¸c . 

C. ChØ cÇn thùc hiÖn lêi høa víi nh÷ng ngêi th©n thiÕt nhÊt . 

D. Khi kh«ng thùc hiÖn ®îc lê høa kh«ng cÇn ph¶i xin lçi vµ nãi râ lý do. 

C©u 5: §Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå em  ph¶i lµm g× ? 

A, Ch¨m ngoan , häc giái vµ lµm nhiÒu viÖc tèt .        

B. ChØ cÇn ngoan ngo·n , kh«ng cÇn ch¨m häc.  

C. ChØ cÇn tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng §éi .               
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D. ChØ cÇn ch¨m häc kh«ng cÇn quan t©m ®Õn viÖc kh¸c. 

C©u 6: Em kh«ng t¸n thµnh víi nh÷ng viÖc lµm nµo díi ®©y ? 

A. KÕt b¹n víi c¸c b¹n khuyÕt tËt, c¸c b¹n nhµ nghÌo . 

B. Vui vÎ nhËn khi ®îc ph©n c«ng gióp ®â b¹n häc kÐm . 

C. Gióp ®ì b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n.         

 D. Thê ¬ cêi nãi khi b¹n ®ang cã chuyÖn buån. 

C©u 7: Theo em nh÷ng viÖc lµm nµo  thÓ hiÖn kh«ng t«n träng ®¸m tang ? 

A. Dõng l¹i vµ cói ®Çu chµo.                         C. Luån l¸ch, vît lªn tríc . 

B. Nhêng ®êng .                                         D. Hái th¨m chia buån. 

 

C©u 8 : Em kh«ng ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo díi ®©y ? 

A. T«n  ®¸m tang lµ t«n träng ngêi ®· khuÊt , gia ®×nh hä  

B. Nªn t«n träng ®¸m tang cña tÊt c¶ mäi ngêi. 

C. TrÎ em kh«ng cÇn t«n träng ®¸m tang . 

D. TÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i t«n träng ®¸m tang v× ®ã lµ biÓu hiÖn cña nÕp sèng 

v¨n minh. 

C©u 9: Nh÷ng viÖc nµo sau ®©y em cho lµ ®óng ? 

A.Lôc läi  ®¹c cña ngêi kh¸c khi hä cha cho phÐp . 

B.Kh«ng tù ý ®äc th , nhËt ký cña ngêi kh¸c. 

C. Tù ý bãc th cña ngêi kh¸c nÕu quan t©m . 

D. Sö dông tríc , hái mîn sau . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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A/ TRẮC NGHIỆM:  

  Em hãy ghi lại chữ cái đặt trước phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi 

sau: 

Câu 1: Nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng vì trong mũi có: 
A. Lông mũi giúp cản bớt bụi làm không khí vào phổi sạch hơn. 

B. Cách mạch máu nhỏ li ti giúp sưởi ấm không khí vào phổi. 

C. Các chất nhầy giúp cản bớt bụi, vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi. 

D. Cả 3 ý A, B, C đều đúng. 

Câu 2: Để phòng cháy khi đun nấu, chúng ta cần làm gì? 
A. Không trông coi khi đun nấu. 

B. Tắt bếp khi sử dụng xong. 

C. Để những thứ dễ cháy ở gần bếp. 

Câu 3: Tại sao cần uống đủ nước? 
A. Để bù nước cho quá trình mất nước do việc thải nước tiểu ra hàng ngày. 

B. Để tránh bệnh sỏi thận. 

C. Cả 2 ý trên. 

Câu 4: Em sẽ làm gì khi thấy các bạn khác chơi những trò chơi nguy hiểm? 
A. Không làm gì? 

B. Cùng tham gia chơi trò chơi đó. 

C. Khuyên bạn không nên chơi trò chơi đó nếu bạn không nghe thì báo cho thầy 

cô giáo và người lớn biết. 

Câu 5: Cơ quan thần kinh có chức năng: 
A. Dẫn khí và trao đổi khí. 

B. Vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 

C. Điều khiển mọi suy nghĩ và hoạt động của cơ thể . 

Câu 6: Gia đinh 3 thế hệ là gia đình có: 
A. Vợ và chồng cùng chung sống 

B. Bố mẹ và các con cùng chung sống 

C. Ông , Bà , Bố mẹ và các con cùng chung sống. 

Câu 7: Cơ sở nào dưới đây là cơ sở thông tin liên lạc? 
A. Đài phát thanh. 

B. Nhà máy 

C. Trường học. 

Câu 8: Thân cây có chức năng gì? 
A. Vận chuyển các chất trong cây 

B. Nâng đỡ tán lá. 

C. Cả hai ý trên đều đúng. 

Câu 9: Rễ cây có chức năng gì? 
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A. Hút nước  

B. Hút các chất khoáng hòa tan 

C. Bám chặt vào đất để giữ cho cây không bị đỗ 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 10: Lá cây có chức năng gì? 
A. Hô Hấp 

B. Thoát hơi nước 

C. Quang hợp 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 11: Hoa có chức năng gì? 
A. Hô hấp 

B. Sinh sản 

C. Quang hợp 

D. Vận chuyển nhựa 

Câu 12: Phần nào của Quả trong điều kiện thích hợp có thể mọc thành cây 

mới? 
A. Vỏ 

B. Thịt 

C. Hạt 

PHẦN 2. TỰ LUẬN  
Câu 13: Em hãy kể tên và nêu tên ích lợi của 2 hoạt động nông nghiệp mà em 

biết. 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 14: Hãy nêu tên các bộ phận của cơ quan hô hấp. Hàng ngày, em đã làm gì 

để bảo vệ cơ quan hô hấp? 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 
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( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (hoặc làm theo yêu cầu) 

Câu 1: 
a. Chữ số 4 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu? 

A . 4 

B. 40 

C. 400 

D. 840 

b. Giá trị của biểu thức 215 + 31 : 6 là bao nhiêu? 

A. 41 

B. 40 

C. 31 

D. 14 

Câu 2: 
Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể được là số nào? 

A. 10 

B. 8 

C. 7 

D. 1 

Câu 3:  

a. Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa kia người ta 

đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao nhiêu gam? 

A. 500g 

B. 800g 

C. 600g 

D. 700g. 

b. 9m 8cm = …. cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào? 

A. 98 

B. 980 

C. 908 

D. 9080 

    Một cái sân hình vuông có cạnh là 5m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu 

mét? 

A. 30m 

B. 20 m 

C. 15m 

D. 10m 
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Câu 5:  Tuổi mẹ là 36 tuổi, tuổi con bằng  1/6 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi? 

A. 6 tuổi 

B. 7 tuổi 

C. 8 tuổi 

D. 9 tuổi 

Câu 6: Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất 

bao nhiêu cái lồng để nhốt gà? 

A. 3 cái 

B. 4 cái 

C. 5 cái 

D. 6 cái 

II PHẦN 2: Tự luận 

Bài 1:Đặt tính rồi tính: 

487 + 204        660 – 251        124 x 3        847 : 7 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Bài 2:Tìm x: 

a) x + 86 = 144               b) 570 : x = 5 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Bài 3: Bài toán 

     Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ 

Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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A / KIỂM TRA ĐỌC  

I/ Đọc thành tiếng  

II/ Đọc thầm  

    Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài tập đọc “Chiếc áo len” SGK Tiếng Việt 

3 tập 1 trang 20 và làm bài tập 

Khoanh tròn trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi 1; 2; 3 dưới đây: 

1/. Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào ? 

a. Áo màu vàng, có dây kéo ở giữa, có mũ để đội, ấm ơi là ấm. 

b. Áo màu vàng, có mũ để đội, ấm ơi là ấm. 

c. Áo màu vàng, có dây kéo, ấm ơi là ấm. 

d. Có dây kéo ở giữa, có mũ để đội, ấm ơi là ấm. 

2/. Vì sao Lan dỗi mẹ ? 

a. Vì mẹ sẽ mua áo cho cả hai anh em. 

b. Vì mẹ nói rằng cái áo của Hòa đắt bằng tiền cả hai chiếc áo của hai anh em 

Lan. 

c. Chờ khi nào mẹ có tiền mẹ sẽ mua cho cả hai anh em. 

d. Mẹ mua áo cho anh của Lan. 

3/. Anh Tuấn nói với mẹ những gì? 

a. Mẹ hãy dành tiền mua áo ấm cho em Lan. 

b. Mẹ hãy dành tiền mua áo ấm cho con và em Lan. 

c. Mẹ không cần mua áo cho ai hết, con mặc nhiều áo cũ là được rồi. 

d. Mẹ chỉ mua áo cho con thôi. 

4/. Hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì ? để nói về: “Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo 

len” 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Tập làm văn:  
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (5- 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em 

yêu mến. 

Gợi ý: 

- Người đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi? 

- Người đó làm nghề gì? 

- Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? 

- Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? 

 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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 PHẦN A: PHẦN TRẮC NGHIỆM  

C©u 1: Nh÷ng viÖc nµo sau ®©y em cho lµ ®óng ? 

A.Lôc läi  ®¹c cña ngêi kh¸c khi hä cha cho phÐp . 

B.Kh«ng tù ý ®äc th , nhËt ký cña ngêi kh¸c. 

C. Tù ý bãc th cña ngêi kh¸c nÕu quan t©m . 

D. Sö dông tríc , hái mîn sau . 

C©u 2: C©u thµnh ng÷ , tôc ng÷ nµo nãi vÒ chñ ®Ò Quan t©m , gióp ®ì hµng xãm 

l¸ng giÒng?  

A. Mét giät m¸u ®µo h¬n ao níc l· .                      C. Tay ®øt ruét xãt . 

B. B¸n anh em xa mua l¸ng giÒng gÇn .                    D. uèng níc nhí nguån . 

C©u 3 : ý kiÕn nµo em cho lµ ®óng ? 

A. Ch¨m sãc vËt  nu«i kh«ng ph¶i viÖc cña trÎ em   

B. ChØ ch¨m sãc vËt nu«i khi chóng bÞ bÖnh. 

C. Kh«ng cÇn ch¨m sãc c©y trång ë nh÷ng n¬i c«ng céng. 

D. Mäi ngêi ph¶i gãp søc ch¨m sãc c©y trång . 

C©u 4 : ý kiÕn nµo sau ®©y em cho lµ kh«ng ®óng ? 

A. Níc sÏ bÞ « nhiÔm nÕu kh«ng g×n gi÷ , b¶o vÖ.    

B. Sö dông níc « nhiÔm cã h¹i cho søc khoÎ. 

C. Níc s¹ch kh«ng bao giê c¹n,                 

D. Níc lµ nguån tµi nguyªn quý gi¸ cña quèc gia . 

PHẦN B: TỰ LUẬN 

 Câu 1: Vì sao em cần tích cực tham gia việc lớp, việc trường? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................      

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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          Câu 2: Hãy kể những việc em đã làm thể hiện sự quan tâm đến ông bà, cha mẹ, 

anh chị em. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................        

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

          Câu 3: Vì sao ta cần phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước? 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Câu 4: Kể những việc em đã làm để tiết kiệm vào bảo vệ nguồn nước. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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A/ TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra bệnh thấp tim? 
a, Do ăn uống không đủ chất 

b, Do một loại vi khuẩn gây nên 

c, Do bị viêm họng, viêm A-pi-đan kéo dài hoặc bị thấp khớp cấp 

d, Tất cả các ý trên 

Câu 2: Cơ thể cá có đặc điểm gì chung? 
a, Có xương sống, sống dưới nước 

b, Thở bằng mang 

c, Thường có vảy, vây 

d, Tất cả các ý trên 

Câu 3: Hoa có các bộ phận nào? 

a, Cuống hoa 

b, Đài hoa 

c, Cánh hoa và nhị hoa 

d, Tất cả các ý trên 

Câu 4: Cơ quan bài tiết nước tiểu có mấy bộ phận? 
a, 2 

b, 3 

c, 4, 

d, 5 

Câu 5: Bệnh nào dưới đây không phải là bệnh ở cơ quan bài tiết nước tiểu? 
a, Nhiễm trùng ống đái 

b, Viêm thận 

c, Thấp tim 

d, Sỏi thận 

Câu 6: Cơ quan thực hiện việc trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên 

ngoài là: 
a, Cơ quan bài tiết. 

b, Cơ quan hô hấp. 

c, Cơ quan tuần hoàn. 

d, Cơ quan tiêu hóa. 

Câu 7: Lông mũi và chất nhầy trong mũi có tác dụng gì? 
a, Cản bụi làm không khí vào phổi sạch hơn. 

b, Diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi. 

c, Sởi ấm không khí vào phổi. 

d, Cản bụi, diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi. 

II. Tự luận 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Câu 8: Để bảo vệ và giữ gì vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu, em phải làm gì? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Câu 9: Nêu vai trò của não và tuỷ sống? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Câu 10: Kể tên các môn học em được học ở trường? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Câu 11: Nêu một số quy định đối với người đi xe đạp? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1: Đồng hồ chỉ :  

     A. 10 giờ 10 phút  

     B.  10 giờ 19 phút 

     C.   2 giờ 10 phút  

     D.  10 giờ 2 phút                                                

Câu 2. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu 

viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau. 

A. 3 viên         B. 5 viên        C. 4 viên        D. 6 viên 

Câu 3. 9m 4cm= … cm 

A. 94 cm         B. 940 cm      C. 904cm       D. 9004cm 

Câu 4. 4m 4 dm = ................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 

A. 440         B. 44           C. 404         D. 444 

Câu 5. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó 

đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)? 

A. 720m   B. 640m    C. 800m     D. 900m 

Câu 5. Tìm x biết: 8462 - x = 762 

A. x = 8700           B. x = 6700         C. x = 7600         D. x = 7700 

Câu 6. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 

A. 1011        B. 1001        C. 1000        D. 1111 

Câu 7. Số lẻ liền sau số 2007 là: 

A. 2008       B. 2009        C. 2017        D. 2005 

Câu 8: Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi 

A. 33 tuổi     B. 35 tuổi       C. 34 tuổi       D. 25 tuổi                             

 

PHẦN II : TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ) 

                     

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



     a)    106  x  8                                                       b)   480  :  6 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2:Bài toán 

     Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu 

kg? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2020. 

 

A / KIỂM TRA ĐỌC  

   Đọc thầm  
Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài tập đọc “Chiếc áo len” SGK Tiếng Việt 3 

tập 1 trang 20 và làm bài tập 

Khoanh tròn trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi 1; 2; 3 dưới đây: 

1/. Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào ? 

a. Áo màu vàng, có dây kéo ở giữa, có mũ để đội, ấm ơi là ấm. 

b. Áo màu vàng, có mũ để đội, ấm ơi là ấm. 

c. Áo màu vàng, có dây kéo, ấm ơi là ấm. 

d. Có dây kéo ở giữa, có mũ để đội, ấm ơi là ấm. 

2/. Vì sao Lan dỗi mẹ ? 

a. Vì mẹ sẽ mua áo cho cả hai anh em. 

b. Vì mẹ nói rằng cái áo của Hòa đắt bằng tiền cả hai chiếc áo của hai anh em 

Lan. 

c. Chờ khi nào mẹ có tiền mẹ sẽ mua cho cả hai anh em. 

d. Mẹ mua áo cho anh của Lan. 

3/. Anh Tuấn nói với mẹ những gì? 

a. Mẹ hãy dành tiền mua áo ấm cho em Lan. 

b. Mẹ hãy dành tiền mua áo ấm cho con và em Lan. 

c. Mẹ không cần mua áo cho ai hết, con mặc nhiều áo cũ là được rồi. 

d. Mẹ chỉ mua áo cho con thôi. 

4/. Hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì ? để nói về: “Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo 

len” 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1/.Chính tả nghe - viết  

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Người mẹ” SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 

30 ( viết từ: “Một bà mẹ…. được tất cả”) 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2/ Tập làm văn:  

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (5- 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em 

yêu mến. 

Gợi ý: 
- Người đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi? 

- Người đó làm nghề gì? 

- Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? 

- Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? 

 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 



.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



                                                                        

PHIẾU ÔN  MÔN ĐẠO ĐỨC 3 
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            Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2020. 

 

 PHẦN A: PHẦN TRẮC NGHIỆM  

 C©u1: Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo ? 

A. ChØ quan t©m gióp ®ì hµng xãm lµ hä hµng víi m×nh .  

B. Kh«ng quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng , viÖc nhµ ai , ngêi Êy lo. 

C. TrÎ em còng cÇn ph¶i quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng nh÷ng c«ng 

viÖc võa søc. 

D.Quan t©m gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng lµ c«ng viÖc cña ngêi lín . 

C©u 2: ViÖc lµm nµo cña c¸c b¹n em t¸n thµnh ? 

A. TuÊn ch¨m häc vµ tÝch cùc tham gia c«ng t¸c ®éi .       

C. Lan häc giái nhng Ýt khi tham gia viÖc líp 

B. Minh tõ chèi kh«ng tham gia sinh ho¹t sao cña líp .     

D. Mai thÝch tham gia v¨n nghÖ nhng ng¹i häc . 

C©u 3: Em t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 

A. Cã thÓ nhê ngêi th©n lµm mäi viÖc cho m×nh .       

B . ChØ cµn lµm nh÷ng viÖc m×nh yªu thÝch  

C. NÕu nhê ngêi kh¸c lµm viÖc cho m×nh th× nhµn h¬n.   

D.Tù lµm viÖc cña m×nh gióp em mau tiÕn bé 

C©u 4: Em ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 

A. Cã thÓ høa mäi ®iªu , cßn thùc hiªn hay kh«ng th× kh«ng quan träng. 

B.Gi÷ lêi høa lµ t«n träng m×nh vµ t«n träng ngêi kh¸c . 

C. ChØ cÇn thùc hiÖn lêi høa víi nh÷ng ngêi th©n thiÕt nhÊt . 

D. Khi kh«ng thùc hiÖn ®îc lê høa kh«ng cÇn ph¶i xin lçi vµ nãi râ lý do. 

C©u 5: §Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå em  ph¶i lµm g× ? 

A, Ch¨m ngoan , häc giái vµ lµm nhiÒu viÖc tèt .        

B. ChØ cÇn ngoan ngo·n , kh«ng cÇn ch¨m häc.  

C. ChØ cÇn tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng §éi .               

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



D. ChØ cÇn ch¨m häc kh«ng cÇn quan t©m ®Õn viÖc kh¸c. 

C©u 6: Em kh«ng t¸n thµnh víi nh÷ng viÖc lµm nµo díi ®©y ? 

A. KÕt b¹n víi c¸c b¹n khuyÕt tËt, c¸c b¹n nhµ nghÌo . 

B. Vui vÎ nhËn khi ®îc ph©n c«ng gióp ®â b¹n häc kÐm . 

C. Gióp ®ì b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n.         

 D. Thê ¬ cêi nãi khi b¹n ®ang cã chuyÖn buån. 

C©u 7: Theo em nh÷ng viÖc lµm nµo  thÓ hiÖn kh«ng t«n träng ®¸m tang ? 

A. Dõng l¹i vµ cói ®Çu chµo.                         C. Luån l¸ch, vît lªn tríc . 

B. Nhêng ®êng .                                         D. Hái th¨m chia buån. 

C©u 8 : Em kh«ng ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo díi ®©y ? 

A. T«n  ®¸m tang lµ t«n träng ngêi ®· khuÊt , gia ®×nh hä  

B. Nªn t«n träng ®¸m tang cña tÊt c¶ mäi ngêi. 

C. TrÎ em kh«ng cÇn t«n träng ®¸m tang . 

D. TÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i t«n träng ®¸m tang v× ®ã lµ biÓu hiÖn cña nÕp sèng 

v¨n minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ năm, ngày12 tháng 03 năm 2020. 

 

TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Em hãy khoanh vào câu trả lời đúng. Trong tự nhiên có rất nhiều loài động 

vật khác nhau nhưng cơ thể của chúng đều có: 

a) Đầu, mình và cơ quan di chuyển 

b) Đầu và cơ quan di chuyển. 

c) Đầu và mình 

Câu 2: Tập thở buổi sáng có lợi gì? 

a) Buổi sáng sớm không khí thường trong lành, chứa nhiều khí ô xi, ít khói bụi. 

b) Thở sâu vào buổi sáng sớm sẽ hít thở được không khí sạch, hấp thụ được nhiều 

khí ôxi vào máu, thải được nhiều khí cac bon nic ra ngoài qua phổi. 

c) Cả 2 ý trên. 

Câu 3: Hàng ngày em làm gì để giữ sạch mũi, họng? 

a) Cần lau sạch mũi. 

b) Súc miệng bằng nước muối loãng hoặc các loại thuốc sát trùng khác. 

c) Cả 2 ý trên. 

Câu 4. Nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến bệnh lao phổi? 

a) Do bị nhiễm lạnh 

b) Do một loại vi khuẩn gây ra 

c) Do biến chứng của một số bệnh truyền nhiễm (cúm, sởi...) 

d) Do nhiễm trùng đường hô hấp 

Câu 5. Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp? 

a) Giữ ấm cơ thể. Giữ vệ sinh mũi họng. 

b) Ăn uống đủ chất. Tập thể dục thường xuyên. 

c) Giữ nơi ở đủ ấm, thoáng khí tránh gió lùa. 

d) Thực hiện tất cả ý trên. 

Câu 6. Cơ quan thần kinh gồm: 

a) Não, tuỷ sống và các dây thần kinh. 

b) Não, các dây thần kinh. 

c) Não, hộp sọ, và các dây thần kinh. 

II. PHẦN TỰ LUẬN. 
Câu 1: Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

(Chất thải, ô nhiễm, mầm bệnh) 

a) Phân và nước tiểu là............ của quá trình tiêu hóa và bài tiết. 

b) Phân và nước tiểu có mùi hôi thối, chứa nhiều..............và gây............. môi 

trường xung quanh. 

Câu 2: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho phù hợp 

a) Phần lục địa được chia thành 6 châu đó là:................................................. 

......................................................................................................................... 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

b) Có 4 đại dương lớn đó là............................................................................. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 13 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

  I/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng   

1 . Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:  

A. 936 ; B. 639; C. 963; D. 886.  

2.K ết quả của phép chia : 84 : 4 là; 

 A. 14; B. 21; C. 8; D. 12 3. 

 3.Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là: 

 A. 781; B. 681; C. 921; D. 671. 4.  

4.Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:  

A. 39; B. 19; C. 91; D. 20 

 II/ Tự luận: 1. Đặt tín rồi tính 

486 + 303;     670 – 261 ;     106 x 9     872 : 4 

.................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

2 Tìm y:  72 : y = 8;      + 158 = 261;      5 x y = 375;      y : 5 = 141. 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

3. Bài toán 

     Năm nay ông 72 tuổi, c háu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi 

ông? 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

4.Bài toán 

     Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một.Hỏi cả hai tổ 

trồng được bao nhiêu cây?  

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 
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A / KIỂM TRA ĐỌC  

  

            Đọc bài đọc sau:                NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ        

  

1. Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã 

chờ sẵn ở đấy. Ông mỉn cười hiền hậu: 

          - Nào, bác cháu ta lên đường! 

          Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông 

ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, 

ông ké lững thững đằng sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người đi trước làm hiệu, 

người đằng sau tránh vào ven đường. 

          2. Đến quãng suối, vừa qua cầu thì gặp Tây đồn đem lính đi tuần. Kim 

Đồng bình tĩnh huýt sáo. Ông ké dừng lại, tránh sau lưng một tảng đá. Lưng đá 

to lù lù, cao ngập đầu người. Nhưng lũ lính đã trông thấy. Chúng nó kêu ầm 

lên.  Ông ké ngồi ngay xuống bên tảng đá, thản nhiên nhìn bọn lính, như người 

đi đường xa, mỏi chân, gặp được tảng đá phẳng thì ngồi nghỉ chốc lát. 

          3. Nghe đằng trước có tiếng hỏi: 

          - Bé con đi dâu sớm thế? 

          Kim Đồng nói: 

          - Đón thầy mo này về cúng cho mẹ ốm. 

          Trả lời xong, Kim Đồng quay lại, gọi: 

          - Già ơi ! Ta đi thôi ! Về nhà cháu còn xa đấy ! 

4. Mắt giặc tráo trưng mà hóa thong manh. Hai bác cháu đã ung dung đi qua 

trước mặt chúng. Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên như vui trong nắng 

sớm. 

                                                                                      

                                                                                                 Theo TÔ HOÀI 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: 

Câu 1: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? 
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A. Đi liên lạc với cán bộ. 

B. Dẫn đường cho cán bộ tránh bọn Tây. 

C. Đi đón thây mo về cúng cho mẹ ốm. 

Câu 2: Vì sao Bác cán bộ phải đóng vai một ông già người Nùng ? 

1. Bác cán bộ già rồi. 

            B. Bác muốn làm thầy cúng 

           C. Để tránh bọn Tây nhận ra cán bộ của cách mạng. 

Câu 3: Khi gặp Tây đồn đem lính đi tuần Kim Đồng đã:   

   A. Bình tĩnh huýt sáo                      B. cuống lên                   C.  Kêu ầm lên 

B. Tập làm văn 

Đề bài: Hãy viết một bức thư ngắn thăm hỏi một người thân mà em quý mến. 
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 PHẦN A: PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác? 

a. Nguyễn Sinh Cung. 

b. Nguyễn Tất Thành. 

c. Nguyễn Ái Quốc. 

d. Cả 3 tên gọi trên đều đúng 

Câu 2: Đánh dấu X vào ô trước hành vi đúng khi biết giữ lời hứa: 

a) Em xin phép mẹ sang nhà bạn chơi đến 9 giờ sẽ về. Đến giờ hẹn, em vội tạm 

biệt bạn ra về, mặc dù đang chơi vui. 

b) Quý hứa với em bé sau khi học xong bài sẽ chơi đồ hàng. Nhưng khi học xong 

trên TIVI có phim hoạt hình, thế là Quý xem phim, bỏ mặc em chơi một mình. 

Câu 3: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Chỉ nên hứa những điều mình có thể thực hiện được. 

b. Có thể hứa mọi điều, còn thực hiện được hay không không quan trọng. 

Câu 4: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Trẻ em có quyền được Ông bà, cha mẹ chăm sóc. 

b. Trẻ em không cần quan tâm đến mọi người trong gia đình. 

Câu 5: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Niềm vui và nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẽ cùng ai. 

b. Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. 

Câu 6: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Thờ ơ cười khi bạn đang có chuyện buồn. 

b. Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình. 

c. Chúc mừng bạn khi bạn đạt điểm 10 trong học tập. 

Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 

a. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng là biểu hiện tình làng, nghĩa xóm. 

b. Trẻ em không cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. 
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Câu 8: Hành vi nào dưới đây nên làm hay không nên làm? 

a. Đánh nhau với trẻ em hàng xóm. 

b. Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm. 

c. Hái trộm quả trong vườn nhà hàng xóm. 

Câu 9: Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ Liệt sĩ, mấy hôm nay bà bị ốm nặng. Em sẽ 

làm gì? 

a. Cùng mẹ đếm chăm sóc bà. 

b. Mặc kệ bà, không liên quan gì đến mình. 

Câu 10: Đi học về gần đến nhà, gặp chú thương binh đang đi tìm nhà người quen. 

Em sẽ làm gì? 

a. Vẫn đi tiếp về nhà. 

b. Giúp chú tìm nhà người quen. 

Câu 11: Em tán thành với ý kiến nào sau đây, khi gặp đám tang? 

a. Chạy theo xem, chỉ trỏ. 

b. Cười đùa. 

c. Nhường đường. 

Câu 12: Tôn trọng đám tang là: 

a. Biểu hiện nếp sống văn minh. 

b. Chỉ cần tôn trọng đám tang những người mình quen biết. 

Câu 13: Ý kiến nào em tán thành trong việc tôn trọng tài sản của người khác? 

a. Tự ý sử dụng dù chưa được cho phép. 

b. Hỏi mượn khi cần. 

c. Sử dụng trước, hỏi mượn sau. 

Câu 14: Em tán thành với việc làm nào sau đây khi sang nhà bạn chơi thấy có 

nhiều đồ chơi 

đẹp? 

a. Mượn đồ chơi của bạn, chơi xong trả lại. 

b. Tự ý lấy đồ chơi của bạn mang về nhà chơi một mình. 

Câu 15: Nhằm bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước, theo em hành động nào sau đây 

là đúng? 

a. Đổ rác thải xuống sông, suối ao hồ. 



b. Xả nước tràn bể, không khóa lại sau khi dùng. 

c. Lấy đủ lượng nước cần dùng 

Câu 16: Những việc làm nào sau đây được xem là hành động tốt nhằm bảo vệ 

nguồn nước? 

a. Tắm giặt tại bể nước công cộng. 

b. Bỏ rác vào thùng chứa rác 

c. Phóng uế bừa bãi, đỗ nước bẩn tràn ra mặt đất. 

Câu 17: Em làm gì để chăm sóc con vật nuôi trong tình huống khi đang vui chơi 

cùng bạn, mẹ nhắc về cho lợn ăn? 

a. Em vẫn tiếp tục chơi. 

b. Nghe lời mẹ về cho Lợn ăn ngay. 

c. Chơi hết buổi rồi mới về cho Lợn ăn sau. 

Câu 18: Để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp em đã có những hành 

động sau: 

a. Tham gia chăm sóc cây xanh trong vườn trường. 

b. Bẻ trộm hoa trên các bồn hoa . 

c. Phá cây cảnh trong sân trường. 
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Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng 

1. Nguyên nhân dẫn đến bệnh đường hô hấp là: 
a. Do bị nhiễm lạnh. 

b. Do biến chứng của các bệnh chuyền nhiễm. (cúm, sởi,…) 

c. Do nhiễm trùng của đường hô hấp 

2. Người mắc bệnh lao thường có những biểu hiện: 
a. Sốt nhẹ vào buổi chiều, ăn không ngon miệng. 

b. Người gầy đi, có thể ho ra máu. 

c. Ăn thấy ngon miệng, đau họng. 

3. Vai trò của não là: 
a. Điều khiển mắt 

b. Điều khiển mọi hoạt động của cơ thể . 

c. Điều khiển cơ quan hô hấp. 

4. Trẻ nhỏ cần: 
a. Ăn mọi thứ càng nhiều càng tốt. 

b. Ngủ nhiều để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 

c. Ăn ngủ đủ chất và hợp lý. 

5. Đề phòng cháy khi chúng ta đun nấu là: 
a. Trông coi khi đun nấu. 

b. Để những thứ dễ cháy ở gần bếp. 

c. Không quan tâm đến việc đang nấu. 

6. Nguyên nhân dẫn đến bệnh lao phổi. 
a. Do nhiễm lạnh 

b. Do nhiêm trùng đường hô hấp 

c. Do vi khuẩn lao gây ra 

7. Những thứ gây hại cho cơ quan thần kinh là: 

a. Ma túy, rượu           b. Thuốc lá             c. Ý a,b đúng 

8. Cơ sở thông tin liên lạc là: 
a. Bưu điện, nhà máy. 

b. Bưu điện, đài phát thanh truyền hình. 

c. Bưu điện, trường học. 

9. Những hoạt động nông nghiệp là: 
a. Trồng lúa, sản xuất vải. 

b. Khai thác than. 

c. Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, trồng rừng. 

10. Người đi xe đạp phải: 
a. Đi bên phải            b. Đi bên trái            c. Cả 2 ý trên 

Câu 2: Em hãy nêu các hoạt động do nhà trường tổ chức: 
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