
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

 

Phần I: Trách nghiệm 

 1 giờ có 60 phút thì 1/4 giờ có ........... phút 

*:Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A,B,C,D Hãy khoanh vào chữ đặt 

trước câu trả lời đúng. 

    1.Dấu phải điễn vào ô trống ở phép so sánh sau đây:  

500g  +  60g     560g là : 

 A.  >                 B.  <                    C.   =       D. Không điền được dấu nào. 

2.Một hình chữ nhật có chiều dài 7 m chiều rộng 3 m. Tính chu vi hình chữ 

nhật đó? 

   A.   12m        B.   20m            C.  24m            D. 7m 

3. Giá trị của biểu thức  9  x  6 là : 

    A.  36                 B.  15                    C.   54                 D. 63 

  4. Giá trị của biểu thức  63  :  9 là : 

    A.  5                 B.  7                     C.   9                 D. 8 

5:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

          a)Số bé là 8, số lớn là 72 . Số lớn gấp  số bé số lần là: 

A. 24                            B.9                              C. 8 

b) Cho 1/2 giờ  = ……… phút  là. 

  A. 15         B. 12     C. 25 

II.Tự luận 

Bài 1: Bài toán 

Một quyển truyện dày 136 trang. An đã đọc được ¼ số trang đó. Hỏi  

a) An đã đọc được bào nhiêu trang? 

b) Còn bao nhiêu trang nữa An chưa đọc được? 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬPTIẾNG ANH 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2020. 

 

( Tiết 2) 

I.Từ vựng:Mỗi từ luyện viết  5 lần 

computer : máy vi tính 

large : rộng 

look : nhìn 

old : cũ 

big : to, lớn 

 

II/ Nhìn và viết 

 

 

 

1/ That is a ……………………… 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

2/ That is a ……………………… 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

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

            Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2020. 

 

Người liên lạc nhỏ. 

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

đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm 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. 

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. 

Nghe đằng trước có tiếng hỏi: 

- Bé con đi đâu 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! 

Mắt giặc tráo trưng mà hoá 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 

A. Đọc thầm bài Người liên lạc nhỏ, trả lời câu hỏi:  

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng .           

1. Anh Kim Đồng được  giao nhiệm vụ gì ? 

a. Đón thầy mo về cúng cho mẹ             

b. Dẫn đường cho một người về bản 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



c. Dẫn đường cho một cán bộ hoạt động bí mật đi công tác   

2. Vì sao người cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng ?  

a. Vì người cán bộ trông giống người Nùng. 

b. Vì người cán bộ hoạt động bí mật, phải đóng vai người Nùng để địch khó phát 

hiện .  

c. Vì người cán bộ muốn mọi người coi mình là người Nùng.  

3.Những chi tiết nào cho thấy Kim đồng dũng cảm và nhanh trí khi gặp địch?  

a. Kim đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau. 

b. Gặp điều gì đáng ngờ, người đi trước làm hiệu, người đằng sau tránh vào ven 

đường. 

c. Gặp Tây đồn đem lính đi tuần, Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo . 

d. Kim Đồng nói với Tây là đón thầy mo này về nhà anh để cúng cho mẹ anh khỏi 

ốm Anh gọi ông ké đi nhanh về nhà trước mắt bọn Tây để chúng khỏi nghi ngờ.  

4. Câu trên được viết theo kiểu: “Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo”. 

   a. Ai – Là gì?         b. Ai – Làm gì?        c. Ai – Thế nào 

? 

 5: Tìm hai sự vật được so sánh với nhau trong câu sau : 

 Bình minh , mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển. 

 Sự vật so sánh :................................................................................... 

 Từ so sánh : ........................................................................................ 

6. Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (Cái gì, con gì)? 

  Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi  Là gì ( làm gì , thế nào)? 

                   Ông ké dừng lại, tránh sau lưng một tảng đá . 

 

                                                                                      

 

            

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

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

            Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2020. 

 

Câu 1: Một máy tính để bàn thông thường gồm các bộ phận nào? 

          A. Màn hình, thân máy, bàn phím, loa.                

          B. Màn hình, thân máy, bàn phím, chuột, quạt. 

          C. Màn hình, thân máy, bàn phím, chuột, máy in.   

          D. Màn hình, thân máy, bàn phím, chuột. 

   Câu 2: Nối ý và học thuộc. 

 

Thân máy tính 
 Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta 

gửi tín hiệu vào máy tính 

Màn hình máy tính 

 dùng để điều khiển máy tính thuận 

tiện và dễ dàng. 

 

Bàn phím máy tính 

 là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, 

trong đó có bộ xử lí của máy tính. 

 

Chuột máy tính 

 là nơi hiển thị kết quả làm việc của 

máy tính 
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                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

A. Trắc nghiệm  
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Kết quả của phép tính 540 + 60 là: 

A. 400 

B. 500 

C. 600 

Bài 2: Kết quả của phép tính 50g x 4 là: 
A. 100g 

B. 200g 

C. 300g 

Bài 3: Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 9kg là: 
A. 9 lần 

B. 5 

C. 5 lần 

Bài 4: Tìm x, biết: 56 : x = 7 
A. x = 8 

B. x = 6 

C. x = 7 

Bài 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 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2: Bài toán 

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

sáng 128 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Bài toán 

       Lớp 3A có 37 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 

học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

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

            Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2020. 

 

( Tiết 2) 

I.Từ vựng:Mỗi từ luyện viết  5 lần 

classroom : lớp học 

gym :  phòng tập thể dục 

library : thư viện 

new : mới 

playground : sân chơi 

 

II/ Nhìn và viết 

 

 

1.That is a ………………… 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

 

 

2.This is my …………………. 
 

 

 

 

 

3.The  is small………………. 

 

 

                                                                                        

 

                                                                               

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2020. 

 

Bài 1: Tìm 

1.  Tìm 3 từ chỉ sự vật ở quê hương? 

2.Tìm 3 từ: Chỉ tình cảm gắn bó với quê hương. 

3.Đặt câu được viết theo mẫu Ai làm gì? 

Bài 2:: Đặt câu hỏi cho bộ phân in đậm của các câu sau: 

a- Người cha vứt ngay nắm tiền xuống ao. 

b- Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. 

…………………………………………………………………………………... . 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tìm hai sự vật được so sánh với  nhau trong câu sau: 

    Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển. 

Sự vật so sánh : 

………………………………………………………………………  

Từ so sánh: ………………………………………………………………………. 

. . 

 Bài 4: Câu trên được viết theo kiểu: “Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo”. 

   a. Ai – Là gì?         b. Ai – Làm gì?       c. Ai – Thế nào ? 

Bài  5: a)Câu “Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con” có cấu 

tạo theo mẫu câu nào ?  

 a. Ai là gì ?  

 b. Ai làm gì?  

 c. Ai thế nào? 

     b)  Điền vào chỗ trống ch hay tr? 

........ên đồng, .........a mẹ. .......ẩy hội, ........ào mừng 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



c)  Điền vào chỗ trống ch hay tr? 

........ên đồng, .........a mẹ. .......ẩy hội, ........ào mừng  

Bài 6: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

    Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng bào Kinh 

hay Tày Mường hay Dao Gia rai hay Ê- đê Xơ đăng hay Ba - na  và các dân 

tgoocj anh em  khác  đều là con cháu Việt Nam đều là anh em ruột thịt. 

 

                                                                                      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ ba, ngày 18 tháng 02 năm 2020. 

 

I.Từ vựng:Mỗi từ luyện viết  5 lần 

 

classroom : lớp học 

gym :  phòng tập thể dục 

library : thư viện 

new : mới 

playground : sân chơi 

 

II/ Nhìn và viết 

 

 

1.That is a ………………… 
 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

 

 

2.This is my …………………. 
 

 

 

 

 

 

3.The  is small………………. 
 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ tư,ngày 18 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

 

Phần I: Trách nghiệm 

1: Số lớn nhất trong các số 612; 898; 679; 789 là......... 

 A. 612      C. 898 

 B. 679      D. 789 

2: Số lớn là 56, số bé là 7. Vậy số lớn gấp số bé số lần là: 

 A. 24 lần      C. 8 lần 

 B. 7 lần      D. 6 lần 

3: Số bé nhất trong các số 145; 120; 99; 110 là........ 

 A. 145      C. 120 

 B. 99       D. 110 

 4: Trong phép chia có số chia là 8, số dư lớn nhất là: 

 A. 7       C.6 

 B. 5       D. 4 

5: Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

27; 36; 45; .........; ...........; ............. 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 

a.  75 : 5 

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

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

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

b. 97 : 4 

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

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

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

c. 98 : 6 

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

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

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

d. 45 : 5 

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

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

.................... 
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Bài 2: Tìm x 

a) x     5  =  25 

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

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

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

b) x  :  3  =  15 

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

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

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

 

Bài 3: Bài toán 

     Một cửa hàng buổi sáng bán được 63 lít dầu, số l dầu bán được trong buổi 

chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao 

nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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TẬP ĐỌC 

ÔN TẬP ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU 

( Tiết 2) 

I. Đọc thầm và làm bài tập: 

I. TẬP ĐỌC: ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU 

1. Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp 

đất nước thăm đường sá,núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào 

cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó, vua sai một 

viên quan đưa khách xuống tàu. 

  2.Lúc hai người khách định bước xuống tàu, viên quan bảo khách dừng lại, cởi 

giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giầy của khách rồi mới để học xuống 

tàu trở về nước. Hai người khách rất ngạc nhiên, hỏi:  

-Tại sao các ông lại phải làm như vậy? 

Viên quan trả lời: 

Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết cũng ở 

đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Đất Ê-ti –ô-pi-a là 

cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp các ông như 

những khách quý. Nhà vua đã tặng các ông nhiều sản vật hiếm. Song đất Ê-ti-

ô-pi-a đối với chúng tôi là thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng tôi không thể đề 

các ông mang đi, dù chỉ một hạt cát nhỏ. 

 3.Nghe những lời nói chân tình của viên quan, hai người khách càng thêm 

khâm phục tấm lòng yêu quý mảnh đât quê hương của người Ê-ti-ô-pi-a.      

                                                           TRUỆN DÂN GIAN Ê-TI-Ô-PI-A 

                                                                         ( Mai Hà dịch) 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

II. Đánh dấu vào câu trả lời đúng 

1.Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào? 

    a. Vua mời họ vào cung dự tiệc chiệu đãi 

    

     b. Tặng nhiều vật quý tỏ ý trân trọng và quý khách 

     

     c.  Cả hai ý trên 

 

2.Khi khách sắp xuống tàu có điều gì sắp xảy ra? 

 

 a. Tiển đưa khách về vui vẻ 

 

 b.Viên quan bảo khách dừng lại cởi giầy ra để họ cạo sạch đất đế giầy  

rồi mới để khách xuống tàu trở về nước. 

 

 c. Họ không muốn khách ra khỏi nước của họ. 

 

     3.Theo phong tục của người Ê-ti-ô-pi-a nói lên điều gì? 

     a. Người Ê-ti-ô-pi-a rất yêu quý và trân trọng mảnh đất quê hương. 

 

      b. Họ không thích ai đến mảnh đất họ. 

     c.  Họ rất ít kỉ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TIẾNG ANH 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 18 tháng 03 năm 2020. 

 

 

.Từ vựng:Mỗi từ luyện viết  5 lần 

sit down : ngồi xuống 

open :mở 

don't talk :đừng nói chuyện 

come here :đến đây 

II/sắp xếp câu hoàn chỉnh. 

 

 

 

1/  I/ a/ ask/ question ?/ may 

…………………………………. 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



2/ out/ may/ go/ I 
 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TIẾNG ANH 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 18 tháng 03 năm 2020. 

 

I.Từ vựng:Mỗi từ luyện viết  5 lần 

pen :bút 

pencil case :hộp bút chì 

school thing :dụng cụ học tập 

these :này (số nhiều) 

those :kia (số nhiều) 

II/Viết câu trả lời 

 

1.Is this a pen? ……………………………… 

. 

 

 

2.Is that a pencil case? …………………………………… 

. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

3.Are these rulers? ……………………………………… 

. 

 

4.Are those books? …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

.K hoanh vào đáp án em cho là đúng 

Bài 1 
a) Số 130km đọc là: 

A. Một trăm ba mươi B. Một trăm ba ki-lô-mét 

C. Một trăm ba D. Một trăm ba mươi ki-lô-mét 

b) 7 x 4 = ... 

A. 28 B. 30 C . 33 D. 34 

Bài2 
a) 1/5 của 100 kg là: 

A. 10 B. 100 kg C . 10 kg D. 20 kg 

b) 8 gấp lên 4 lần 

A. 32               B. 34               C.36              D. 38 

Bài 3  
a) 6dm x 4 =.... 

A. 48dm B. 24dm C. 24dm D. 48 

b) 5km = …. m. 

A. 50 m B. 500 m C. 5000 m D. 5m 

Bài 4  Chu vi hình chữ nhật lần lượt có các cạnh  3cm là: 

A. 10 cm           B. 11cm           C. 12cm 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

267 + 319           716 - 24          42 x 4             636 : 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.  

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



a) 32 + 12 - 9 = ...................... 

b) 6 x 7 : 6 = ...................... 

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

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

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

 

Bài 3: Bài toán 
       Một đội đồng diễn thể dục có 150 học sinh, trong đó số học sinh nam là 1/3 

tổng số học sinh. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 27tháng 02 năm 2020. 

2. Tập làm văn  
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) kể những điều em biết về nông 

thôn (hoặc thành thị). 

Gợi ý: 

 Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể .....)? 

 Cảnh vật, con người ở nông thôn (hoặc thành thị) có gì đáng yêu? 

 Em thích nhất điều gì? 

 Tình cảm của em về cảnh vật và con người ở nông thôn (hoặc thành thị)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



                                                                        

PHIẾU ÔN TẬP TIN HỌC 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 TRẮC NGHIỆM  

1. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Máy tính gồm những bộ phận chính nào? 
A. Màn hình, thân máy 

B. Màn hình, thân máy, bàn phím 

C. Màn hình, thân máy, chuột 

D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột 

Câu 2: Các loại máy tính mà các em thường thấy là 

A. Máy tính xách tay 

B. Máy tính để bàn 

C. Máy tính bảng 

D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn 

Câu 3: Các dạng thông tin thường gặp là: 
A. Thông tin dạng hình ảnh 

B. Thông tin dạng âm thanh 

C. Thông tin dạng văn bản 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím? 
A. 3  B. 4  C. 5  D. 6 

Câu 5: Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón 

tay khi gõ? 
A. Hàng phím trên   B. Hàng phím số 

C. Hàng phím cơ sở  D. Hàng phím dưới 

Câu 6: Phần mềm Blocks giúp em: 
A. Luyện dùng chuột và trí nhớ. B. Nghe nhạc. 

C. Xem phim.    D. Trí nhớ. 

II. TỰ LUẬN  

Câu 1: (2điểm): 
Chọn từ (hình ảnh, âm thanh) thích hợp vào chỗ trống: 

Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng…………….và 

dạng…….......... 

 

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

 

. 

 

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 TẬPTIẾNG ANH 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020. 

 

I.Từ vựng:Mỗi từ luyện viết  5 lần 

school bag :cặp sách 

rubber cục tẩy 

desk : bàn học sinh 

Sharpener: gọt bút chì 

Pencil: bút chì 

II/  ĐIỀN VÀO CHÔ TRỐNG 

They        book              school bag         new         that 

 

This is my classroom. It is big. This is my (1)………. . 

It is new. (2)………..  is my pencil sharpener. It is 

small. These are my pencils. (3)…………  are short. 

Those are my (4)……… . They are …………..(5) . 
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Câu 1.Kết quả của phép nhân 8 x 5 là: 

A. 30.       B. 31.         C. 32.            D. 40. 

Câu 2. Kết quả của phép chia 67 : 6 là: 

A. 11.         B. 11 dư 1.         C. 11 dư 2.              D. 11 dư 3. 

Câu 3.  Số dư của phép chia 15 : 7 là: 

A. 0.        B. 1.          C. 2.           D. 3. 

Câu 4. Một hình vuông có cạnh 8 cm. Chu vi hình vuông là: 

A. 27 cm.        B. 28 cm.         C. 29 cm.           D. 32 cm. 

Câu 5.  Một lớp học có 42 học sinh được xếp thành 6 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có 

mấy học sinh? 

A. 2 học sinh.            B. 3 học sinh.         C. 4 học sinh.         D. 5 học sinh. 

II.PHẦN II: Tự luận 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính: 

a) 202 x 7              b) 606 : 6 

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

40 – 5 x 6 = ........................................ 

                = ........................................ 

Bài 3: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? 

 
A. 10 giờ 2 phút.             B. 10 giờ 10 phút. 

C. 10 giờ 5 phút              D. 10 giờ 15 phút. 

Bài 4: Bài toán 



     Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 360 kg gạo, ngày thứ hai bán ít hơn ngày 

thứ nhất 132 kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam 

gạo? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020. 

 

 Câu 1:  

     Dùng môi  từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì ?: bác nông dân, 

em trai tôi, những chú gà con, đàn cá. 

Gợi ý: Em hãy đặt câu nói về hoạt động của mỗi sự vật trên. 

Trả lời: 

Ai ? làm gì ? 

      Bác nông dân 

      Em trai tôi 

      Những chú gà con 

      Đàn cá 

  

. 

 

Câu 2: 

Nghe và kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu ! 

     Một người ngồi viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy 

người ngồi bên cạnh đang ghé mắt đọc trộm thư của mình. Bực mình, anh ta bèn 

viết thêm vào bức thư : “Xin lỗi. Mình không thể viết tiếp được nữa, vì hiện giờ 

có người đang xem trộm thư ”. 

Người ngồi bên cạnh kêu lên : 

- Không đúng ! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu ? 

Gợi ý : 

a) Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì ? 

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

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

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

b) Người viết thư viết thêm vào thư điều gì ? 

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

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

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

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

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

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

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



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

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

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

c) Người bên cạnh kêu lên như thế nào ? 

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                                        

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 


