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            Thứ hai, ngày 23tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

Phần I: Trách nghiệm 

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Số liền trước của 180 là: 

A. 179     B. 182         C. 183          D. 184 

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 8 m.Chu vi của hình vuông đó là: 

A.24m        B.32 m         C. 20 m          D. 22 cm 

c) 7m 8cm = .... cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 78         B. 708         C. 780           D. 7080 

d) Gấp 7 lít lên 4 lần thì được: 

A. 25 lít       B. 28 lít         C. 36 lít          D. 45 lít 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

* Giá trị của biểu thức 

2 + 8 x 5 = 50 □ 

32 : 4 + 4 = 12 □ 

II Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm 

6 x 6 = .......              7 x 7 = ........ 

64 : 8 =.......              25 : 5 =....... 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 

687 + 302         760 – 251         224 x 3            845 : 7 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Bài 3: Tìm X: 

a) X : 5 = 144               b) 5 x X = 385 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Bài 4:Bài toán 

     Một cửa hàng có 196 kg đường, đã bán ¼ số ki-lô-gam đường đó. Hỏi cửa 

hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam đường? 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

Tóm tắt 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

Giải: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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( Tiết 2) 

TẬP ĐỌC 

ĐƯỜNG VÀO BẢN 
        Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản hẻo lánh gần biên giới phía Bắc. Con 

đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp. 

        Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối 

to. Nước suối bốn mùa trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những 

mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải 

thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. 

       Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp 

những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa 

dòng…. Bên trên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao 

mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như 

ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây 

trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời… Những con lợn ục ịch đi lại 

ở ven đường, thấy người, giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái 

bụng quét đất. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo 

nhác… 

       Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác xa và cũng đã 

từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân 

đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy thì chắc chắn sẽ hẹn ngày 

quay lại. 

(Theo Vi Hồng - Hồ Thủy Giang) 

1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào? 

A. núi 

B. biển 

C. đồng bằng 

2. Đoạn văn trên tả cảnh gì? 

A. suối 

B. con đường 

C. suối và con đường 

3. Vật gì năm ngang đường vào bản? 

A. ngọn núi 

B. rừng vầu 

C. con suối 

4. Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn thấy gì? 

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

Lớp: ____________ 



A. cá, lợn và gà 

B. cá, núi, rừng vầu, cây trám trắng, trám đen, lợn và gà 

C. những cây cổ thụ 

5. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh? 

A. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như 

ống đũa. 

B. Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. 

C. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo nhác… 

6. Điền dấu phẩy vào câu “Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước 

bốn mùa trong veo bọt tung trắng xóa.” 

A. Đường vào bản tôi, phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo bọt 

tung trắng xóa 

B. Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối, nước bốn mùa trong veo bọt 

tung trắng xóa 

C. Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo, bọt 

tung trắng xóa 

7. Em hiểu gì về câu “Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn 

đất trên con đường thân thuộc ấy thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.” 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Đặt một câu có hình ảnh so sánh: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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 TRẮC NGHIỆM  

1. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: 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 2: 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 3: 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 4: 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…….......... 

 

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

 

. 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

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

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

7. 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. 

8. Người đi xe đạp phải: 
a. Đi bên phải            b. Đi bên trái            c. Cả 2 ý trên 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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( Tiết 1) 

TOÁN 

Phần I: Trách nghiệm 

Khoanh vào đáp án em cho là đúng 
Bài 1  

a) 12dm x 4 =.... 

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

b) 5km = …. m. 

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

b) 8 x 5 = ... 

A. 48 B. 40 C . 43 D. 44 

Bài 2  

a) 1/4 của 20 kg là: 

A. 8 B. 800 kg C . 80 kg D. 4 kg 

b) 6 gấp lên 4 lần 

A. 22               B. 24               C.26              D. 28 

Phần II: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

567 + 319           916 - 24 4         132 x 4             936 : 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 4: Bài toán 

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài  AB = 30cm, chiều rộng BC= 6 cm. Tính 

chu vi hình chữ nhật đó? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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Chính tả:  

Âm thanh thành phố 
     Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. Từ căn gác nhỏ của mình, Hải có thể 

nghe tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thủ đô. Tiếng ve kêu rền rĩ trong 

những đám lá cây bên đường. Tiếng kéo lách cách của những người bán thịt bò 

khô. 

Theo Tô Ngọc Hiến 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Tập làm văn:  

Đề bài: Hãy viết một bức thư ngắn thăm hỏi một người thân mà em quý mến 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

. 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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Exercise 1: Chọn từ khác nhóm và khoanh vào mỗi câu 
1. A. Hi        B. Nice           C. Hello 

2. A. Fine       B. Meet          C. Read 

3. A. How       B. What          C. See 

4. A. David       B. I             C. You 

5. A. Bye        B. Goodbye      C. Later 

6. A. Book       B. New          C. Pen 

7. A. Rubber      B. Small        C. Big 

8. A. Ruler       B. Pencil        C. My 

9. A. Library      B. Fine           C. Classroom 

10. A. Open      B. Close          C. Please 

Exercise 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 
1. Your/ what/ is/ name? 

……………………………………………………………………………………

………… 

2. To/ you/ nice/ meet. 

……………………………………………………………………………………

………… 

3. Are/ how/ you? 

……………………………………………………………………………………

………… 

4. Fine/ thank/ you/ I’m. 

……………………………………………………………………………………

………… 

5. My/ is/ she/ friend. 

……………………………………………………………………………………

………… 

6. Is/ this/ new/ my/ school. 

……………………………………………………………………………………

………… 

7. Your/ is/ book/ small. 

……………………………………………………………………………………

………… 

8. Out/ may/ go/ I? 

……………………………………………………………………………………

………… 

9. Your/ close/ please/ book. 

……………………………………………………………………………………

………… 
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10. Please/ and/ your/ open/ book. 

……………………………………………………………………………………

………… 

Exercise 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 
A: Hi. My name…………. Lan. What is your………………? 

B: ……………….. I’m Hoa. How …………….you? 

A: I’m fine, ………………………………. Nice to ………………………you. 

B: Nice to ………………………..you, too. 

Exercise 4: Trả lời các câu hỏi 
1. How are you? 

……………………………………………………………………………………

………… 

2. Who is she? (Mai) 

……………………………………………………………………………………

………… 

3. What is its name? (Le Loi) 

……………………………………………………………………………………

………… 

4. Is your pen small? 

……………………………………………………………………………………

………… 

5. Good afternoon, Lan. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

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

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

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

….………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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 tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Bài 1:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

                 A.   4083 : 4 = 102 ( dư 5 )                       B.  4083 : 4 = 120 ( dư 3 ) 

                 C.   4083 : 4 = 1020 ( dư 3 )                     D.  4083 : 4 =  12 ( dư 3 ) 

Bài 2 : Tính    

         Khoanh vào kết quả đúng: 

   2676 + 1215   = ?  

A: 3891                B: 3897                       C: 3978                    D: 3869 

Bài 3:  Tính  

 Ba số viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 

A. 2935 ;  3914 ;  2945   B. 6840 ;  8640 ;  4860 

C. 8763 ;  8843 ;  8853   D. 3689 ;  3699 ;  3690 

Phần 2 : Tự luận                

Bài 1: Tính nhẩm: 

63: 7  = ...... 

45 : 5 = ...... 

40 : 5 = ......  

63:  3  = ...... 

 63 : 7 = ...... 

  0 : 6 = ...... 

Bài 2: Đặt tính rối tính  

         146 x 6                  1 27 x 7                     248 : 4                          393 : 3 

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

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

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

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

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

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

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



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

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

 Bài 3: Bài toán  ? 

      Năm nay chi 24 tuổi, số tuổi của em bằng 1/4 tuổi chị. Hỏi cả hai chị em năm nay 

bao nhiêu tuổi? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020. 

 Tập làm văn: 

TẬP LÀM VĂN 

ÔN TẬP VIẾT THƯ 

( Tiết 2) 

 

Đề bài:  

 Hãy viết một bức thư thăm hỏi một người thân hoặc một người mà em 

quý mến.                    (Ông bà, cô, bác, cô giáo cũ, bạn cũ ...) 

   * Gợi ý : 

 a. Phần đầu thư… 

              - Nơi viết thư; ngày...tháng...năm. 

              - Thư gửi ai ? 

              - Lý do viết thư.   

 b. Nội dung bức thư: ( Thăm hỏi sức khoẻ. Tình hình học tập công 

tác....Kể về bản thân và gia đình mình...) 

 c. Phần cuối thư: (Lời chúc 

sức khoẻ. Lời hứa hẹn..)  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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 MÔN TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020. 

 

Câu 1 

Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau : 

Tay em đánh răng 

Răng trắng hoa nhài 

Tay em chải tóc 

Tóc ngời ánh mai. 

Gợi ý: Các từ chỉ sự vật như: con người, cây cối, đồ vật, con vật,... 

Trả lời …………………………………………………………………………. 

Câu 2 

Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây: 

Gợi ý: Em hãy tìm các sự vật có nét giống nhau được so sánh trong câu. 

a) Hai bàn tay em 

    Như hoa đầu cành. 

Trả lời……………………………………………………………………………. 

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. 

Trả lời: ………………………………………………………………………….. 

c) Cánh diều như dấu "á" 

    Ai vừa tung lên trời. 

Trả lời: …………………………………………………………………………. 

d) Ơ, cái dấu hỏi 

    Trông ngộ ngộ ghê 

     Như vành tai nhỏ 

     Hỏi rồi lắng nghe. 

Trả lời: ………………………………………………………………………….. 

Câu 3 

Xếp các từ sau vào hai nhóm : 

   Cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương yêu quý, mái đình, thương 

yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào. 

Trả lời: 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Nhóm Từ ngữ 

1. Chỉ sự vật ở quê hương  

 

 

 

 

2. Chỉ tình cảm đối với quê hương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN MÔN TN-XH  3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày25 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc 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 54, số bé là 9. 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 

II.PHẦN 2: Tự luận 

Bài 1: Bài toán 

     Trong thùng có130 lít dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng1/5 

số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.  
a) 32 + 12 - 9 = ...................... 

b) 8 x 7 : 4 = ...................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 26tháng 03 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)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 

                                                                        

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020. 

 

TRẮC NGHIỆM 
Khoanh vào đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: 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 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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 7 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. 

 

 

 

 

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 TN-XH  3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020 

 

 

. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

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

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

6. 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. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 sáu,, ngày 27 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

Phần I: Trách nghiệm 

Bài 1 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.  

 

  

 

  350g .....305g                                        700g .......650g + 50g     

Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S: 

2m3dm   =  32dm    

 

5m4cm   =   504cm 

5m4cm   =  54cm 

 

9m8cm   =   980cm 

6dam7m =  67m 

 

8hm1m   =   801m 

3. Trong phép chia có số chia là 5, số dư lớn nhất là: 

 A. 4       C.2 

 B. 3      D. 1 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 1: Bài toán 

     Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi 

chiều giảm đi 4 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao 

nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

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

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

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

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

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

  <  ;  >; = 



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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 5: Bài toán 

     Năm nay ông 54 tuổi, tuổi cháu chỉ bằng 1/9 tuổi ông. Hỏi cả hai ông cháu 

năm nay bao nhiêu tuổi? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                      

 

 

  

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2020. 

 

( Tiết 2) 

     Em hãy kể lại hằng ngày em đã làm  những công việc nào ở gia đình trong 

những ngày nghỉ học ở trường ? 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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 TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 27 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: 

ghe 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! 



PHIẾU ÔN  MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2020. 

 

 A/ TRẮC NGHIỆM:  

    Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: 

A. 24 

B. 36 

C. 54 

D. 55 

Câu 2: Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi chu vi của 

khung bức tranh đó bằng bao nhiêu xăng -ti - mét?  

A. 120 cm 

C. 120 m 

B. 200cm 

D. 20 cm 

Câu 3: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là:  

 
 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

B .PHẦN II : TỰ LUẬN 

Bài  1: Đặt tính rồi tính: 

a) 106 x 8 

b) 480 : 6 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 2: Bài toán 

       Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 536 kg gạo, ngày thứ hai bán ít hơn 

ngày thứ nhất 210 kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – 

gam gạo? 

Bài giải 

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! 


