
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

   Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau: 

Câu 1: Số chín trăm linh hai viết là: 
A. 92 

B. 902 

C. 912 

Câu 2: Cho số bé là 5, số lớn là 45. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé? 
A. 8 lần 

B. 7 lần 

C. 9 lần 

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 
A. 102 

B. 101 

C. 123 

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (4 + 2) là: 
A. 210 

B. 220 

C. 140 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 
333 + 228 

928 – 345 

172 x 4 

898 : 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Bài 2: Tìm x biết: 

a. 90 : x = 3 

b. x : 5 = 53 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



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

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

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

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

Bài 3: Bài toán 

     Người ta xếp 200 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp 

vào thùng mỗi thùng 2 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020. 

 

Bài 1: Tập lamg văn 

Hãy viết thư thăm một người thân hoặc một người mà em quý mến (ông, 

bà, cô, bác, cô giáo cũ, bạn cũ…) 

Gợi ý: Em nhớ lại cách viết bức thư thăm hỏi người thân, bao gồm : 

- Nơi viết, thời gian 

- Lời chào 

- Nội dung chính: thăm hỏi 

- Lời tạm biệt, lời chúc, hứa hẹn 

- Kí tên 

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 TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020. 

 

 I/ Phần trắc nghiệm:  

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là: 
A.100 

B.799 

C. 744 

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: ____________ 



D. 689 

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là: 
A. 924 

B. 304 

C. 6 

D. 912 

3. 7m 3 cm = ....... cm: 

A. 73 

B. 703 

C. 10 

D. 4 

4. Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông? 

 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

II/ Phần tự luận  

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 
267 + 125 – 278 

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

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

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

538 – 38 x 3 

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

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

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

Bài 3: Bài toán 
       Một cửa hàng có 753 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn 

lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020. 

 

Tập làm văn: 

     Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em 

trong học kì I. 

Gợi ý: Dựa vào kết quả học tập của mình ở học kì I, em hãy viết đoạn văn với 

nội dung sau: 

- Kết quả học tập ở kì I của em thế nào ? 

- Em có điểm yếu nào cần khắc phục và điểm mạnh nào phải phát huy trong kì II 

? 

- Mục tiêu học tập trong kì II của em là gì ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: ____________ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào đáp án đúng  

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

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

 Câu 2: 9 m 3 cm = ....... cm: 

A. 973    B. 903     C.9 10     D. 94 4 

II.Phần tự luận  

Bài1:  Tính giá trị của biểu thức: 

a) 467 + 125 – 278                                b) 738 – 38 x 3  

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tìm X:  X : 2 = 100 + 5                          X x 7 = 777  

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

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

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

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

Bài 3: Bài toán 

     Một cửa hàng có 963 kg gạo, đã bán được 1 /3 số gạo đó.Hỏi cửa hàng còn 

lại bao nhiê u ki- lô- gam gạo?  

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

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

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

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

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

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

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020. 

 

II. Phần viết  

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

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

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

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

hứa hẹn... 

+ Cuối thư: Lời chào, chữ kí và tên. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ĐẠO ĐỨC 3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020. 

 

 PHẦN A: PHẦN TRẮC NGHIỆM  

C©u 1: ViÖc lµm nµo cña c¸c b¹n em t¸n thµnh ? 

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

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

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

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: ____________ 



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

C©u 2: Em t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? 

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

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

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

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

C©u 3: §Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå em  ph¶i lµm g× ? 

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

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

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

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

C©u 4: Theo em nh÷ng viÖc lµm nµo  thÓ hiÖn kh«ng t«n träng ®¸m tang ? 

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

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

C©u 5 : Em kh«ng ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo díi ®©y ? 

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

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

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

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

v¨n minh. 

C©u 6: Nh÷ng viÖc nµo sau ®©y em cho lµ ®óng ? 

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

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

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

D. Sö dông tríc , hái mîn sau . 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN MÔN TN-XH  3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày31 tháng 03 năm 2020. 

 

A/ TRẮC NGHIỆM:  

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

sau: 

Câu 1: Để phòng cháy khi đun nấu, chúng ta cần làm gì? 
A. Không trông coi khi đun nấu. 

B. Tắt bếp khi sử dụng xong. 

C. Để những thứ dễ cháy ở gần bếp. 

Câu 2: Tại sao cần uống đủ nước? 
A. Để bù nước cho quá trình mất nước do việc thải nước tiểu ra hàng ngày. 

B. Để tránh bệnh sỏi thận. 

C. Cả 2 ý trên. 

Câu 3: Em sẽ làm gì khi thấy các bạn khác chơi những trò chơi nguy hiểm? 

A. Không làm gì? 

B. Cùng tham gia chơi trò chơi đó. 

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

cô giáo và người lớn biết. 

Câu 4: Cơ quan thần kinh có chức năng: 
A. Dẫn khí và trao đổi khí. 

B. Vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 

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

Câu 5: Gia đinh 3 thế hệ là gia đình có: 
A. Vợ và chồng cùng chung sống 

B. Bố mẹ và các con cùng chung sống 

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

Câu 6: Thân cây có chức năng gì? 

A. Vận chuyển các chất trong cây 

B. Nâng đỡ tán lá. 

C. Cả hai ý trên đều đúng. 

Câu 7: Rễ cây có chức năng gì? 
A. Hút nước  

B. Hút các chất khoáng hòa tan 

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

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 8: Hoa có chức năng gì? 
A. Hô hấp 

B. Sinh sản 

C. Quang hợp 

D. Vận chuyển nhựa 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Câu 9: Phần nào của Quả trong điều kiện thích hợp có thể mọc thành cây 

mới? 
A. Vỏ 

B. Thịt 

C. Hạt 

PHẦN 2. TỰ LUẬN  

Câu 1: Em hãy kể tên và nêu tên ích lợi của 2 hoạt động nông nghiệp mà em biết. 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Hãy nêu tên các bộ phận của cơ quan hô hấp. Hàng ngày, em đã làm gì để 

bảo vệ cơ quan hô hấp? 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 

 

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau 

a) 250 + 120 – 34 

b) 82 x 2 : 3 

c) 140 + 32 + 45 

d) 600 : 3 : 2 

e) 31 x 3 x 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tính giá trị biểu thức 
a) 37 + (35 x 2) 

b) (32 + 36) x 3 

c) 42 : (15 + 6) 

d) 32 - 20 : (12 : 6 + 3) 

e) 15 + 17 x (21 : 7 +2)  

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

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

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

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

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

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

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

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 4: Bài toán 

     Có 420 quả bóng xếp đều vào 5 hộp, mỗi hộp có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao 

nhiêu quả bóng.? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2020. 

 

Câu 1: Câu nào dưới đây không có hình ảnh so sánh? 
a. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn 

bướm múa lượn giữa trời xanh. 

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: ____________ 



b. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm 

duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng 

tiên biển múa vui. 

c. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. 

d. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như 

những hạt lạc ai đem rắc lên trên. 

Câu 2: Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào? 
a. Ai làm gì? 

b. Ai thế nào? 

c. Ai là gì? 

d. Khi nào? 

Câu 3: Điền đúng dấu “chấm hay dấu phẩy” thích hợp vào ô trống đoạn văn 

sau: 

Loanh quanh trong rừng chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại một thành phố nấm 

lúp xúp dưới bóng cây thưa 

Câu 5: Hãy đặt một câu theo mẫu câu: Ai là gì? 
............................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

        

                                                                              

 

PHIẾU ÔN TẬP TIN HỌC 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2020. 

 

 

 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 

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: ____________ 



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 2  

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…….......... 

 

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

 

. 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

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: ____________ 



 

ĐẠO ĐỨC 

Câu 1: Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ Liệt sĩ, mấy hôm nay bà bị ốm nặng. Em sẽ 

làm gì? 

a. Cùng mẹ đếm chăm sóc bà. 

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

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

a. Chạy theo xem, chỉ trỏ. 

b. Cười đùa. 

c. Nhường đường. 

Câu 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 8: 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 9: Em làm gì để chăm sóc con vật nuôi trong tình huống khi đang vui chơi 

cùng bạn, mẹ nhắc về cho lợn ăn? 

a. Em vẫn tiếp tục chơi. 

b. Nghe lời mẹ về cho Lợn ăn ngay. 

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

Câu 10: Để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp em đã có những hành 

động sau: 

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

b. Bẻ trộm hoa trên các bồn hoa . 

c. Phá cây cảnh trong sân trường. 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020 

 

 

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3 

Phần 1: Trắc nghiệm  

Câu 1: (1 điểm) Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất 

Nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng vì trong mũi có: 

a. Lông mũi giúp cản bớt bụi làm không khí vào phổi sạch hơn. 

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

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

d. Cả 3 ý trên. 

Câu 2: 
- Viết chữ Đ vào trước câu trả lời đúng. 

- Viết chữ S vào trước câu trả lời sai. 

Để phòng cháy khi đun nấu, chúng ta cần làm gì? 

a. Tắt bếp khi sử dụng xong. 

b. Không trông coi khi đun nấu. 

c. Để những thứ dễ cháy ở gần bếp. 

Câu 3:  Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất. 

Tại sao cần uống đủ nước? 

a. Để bù nước cho quá trình mất nước do việc thải nước tiểu ra hàng ngày. 

b. Để tránh bệnh sỏi thận. 

c. Cả 2 ý trên. 

Câu 4: Đánh dấu x vào trước câu trả lời phù hợp với ý kiến của em 

Em sẽ làm gì khi thấy các bạn khác chơi những trò chơi nguy hiểm? 

a. Không làm gì? 

b. Cùng tham gia chơi trò chơi đó. 

c. Báo cho thầy cô giáo và người lớn biết. 

d. Khuyên bạn không nên chơi trò chơi đó. 

Phần 2: Tự luận  
Câu 1: Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ…. cho phù hợp. 

Tủy sống, cột sống, hộp sọ, các dây thần kinh, dây thần kinh não, dây thần 

kinh tuỷ, não. 

a) Cơ quan thần kinh gồm có:……………………………. 

và………………………. 

b) Não được bảo vệ trong……………………………. Từ não có một số dây thần 

kinh đi thẳng tới các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó 

được gọi là các…………………… 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-3


c) Tuỷ sống nằm trong………………………. Từ tuỷ sống có rất nhiều dây thần 

kinh đi tới tất cả các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó 

được gọi là các……………………. 

Câu 2:  

Để phòng tránh bệnh thấp tim, chúng ta cần làm gì? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Câu 3:  

Kể tên 2 hoạt động nông nghiệp mà em biết. Nêu lợi ích của các hoạt động đó? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 02tháng 04 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5 +   5  + 5   +5    +  5    + 5    +    5  =   5    x  …….   = ……. 

b)  9  +  9 +  9  +  9   +  9     +  9   +    9  =  9     x …….  = ……. 

c) 7 +   7  + 7  +7   =   7   x  …….  = ……. 

d) 8+   8  + 8   +8    +  8    + 8    =   8    x  …….  = ……. 

Bài 2:Đặt tính rồi tính:  

 38 2 + 12 6     98 8– 18 7            11 6 x 9  7824 : 6 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3:Tính giá trị của biểu thức:  

15 4 + 357 : 7    322 4: 8 - 256 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 4.Tìm x 

X : 5 = 125     18 09 : x = 9 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Bài 5 Tính:  

                6hm 7dam  =     m;                          5 kg   =      gam 

Bài 6 bài toán  

 Coù 24 caùi ñóa xeáp ñeàu vaøo 6 hoäp. Hoûi 3 hộp xếp được bao nhiêu cái đĩa? 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



       ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020. 

 

ÔN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BĂNG HAI PHÉP TÍNH 

( Tiết 2) 

 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM: 

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

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là:  

A.  1000 B.    9000 C.    9990 D.   9999 

b) Trong các số: 8756 ; 8765 ; 8675 ; 8576 số lớn nhất là : 

A.    8756 B.      8675 C.         8765 D.       8576 

c) 3m5cm = ?  cm 

A.      35 B.       350 C.       305 D.      3500 

d) Ngày 20 tháng 11 năm 2019  là thứ năm . Hỏi ngày 28 tháng 11 năm 2019 là 

thứ mấy  

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: ____________ 



A.    Thứ  ba B.     Thứ tư C.    Thứ sáu D.    Thứ bảy 

    

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

  a) Biểu thức 15 + 25 x 3  có giá trị là: 

A  .75                        B. 90                       C. 95                           D. 100 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 4: Bác Lan nuôi 420 con vịt. Bác Lan đã bán đi 
6

1
 số con vịt đó. Hỏi Bác 

Lan còn lại bao nhiêu con vịt ?  

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

                                                                                      

 

            

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

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

            Thứ năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020. 

 

TẬP LÀM VĂN 

ÔN TẬP GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG 

( Tiết 1) 

. Tập làm văn: 

    Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ em dựa vào các gợi ý sau: 

a. Tổ em gồm những bạn nào? 

b. Mỗi bạn có đặc điểm gì hay? 

c. Tháng vừa qua, các bạn làm được những việc gì tốt? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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            Thứ năm, ngày 02 tháng 04 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 

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! 



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

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

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

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

d) Thực hiện tất cả ý trên. 

Câu 6. Cơ quan thần kinh gồm: 

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

b) Não, các dây thần kinh. 

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

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

(Chất thải, ô nhiễm, mầm bệnh) 

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

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

trường xung quanh. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Câu 1.Kết quả của phép nhân 9 x 6 là: 

A. 54.       B. 51.         C. 52.            D. 50. 

Câu 2. Kết quả của phép chia 97 : 6 là: 

A. 16.         B. 16 dư 1.         C. 16 dư 2.              D. 16 dư 3. 

Câu 3.  Số dư của phép chia 25 : 7 là: 

A. 1.        B. 2.          C. 3.           D. 4. 

Câu 4. Một lớp học có 42 học sinh được xếp thành 6 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có 

mấy học sinh? 

A. 4 học sinh.            B. 5 học sinh.         C. 6 học sinh.         D. 7 học sinh. 

II.PHẦN II: Tự luận 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính: 

a) 202 x 7              b) 906 : 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 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 
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Họ và tên: __________________________ 
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     Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 360 kg gạo, ngày thứ hai bán ít hơn ngày 

thứ nhất 120 kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam 

gạo? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
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            Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 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 

  

. 
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      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 ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Người bên cạnh kêu lên như thế nào ? 

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2020. 

 

 A/ TRẮC NGHIỆM:  

    Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1: Đồng hồ chỉ : 

 
A. 10 giờ 10 phút 

B. 10 giờ 19 phút 

C. 2 giờ 10 phút 

D. 10 giờ 2 phút 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: 

A. 24 

B. 36 

C. 54 

D. 55 

Câu 3 : 3m 8cm = .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 38 

B. 380 

C. 308 

D. 3800 

Câu 4: 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 5: Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là :  

A. 5cm 

B. 10cm 

C. 15cm 

D. 20cm 

 B .PHẦN II : TỰ LUẬN 

Bài  1: Đặt tính rồi tính: 

a) 306 x 8 

b) 780 : 6 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 
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………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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TẬP ĐỌC 

ÔN TẬP ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU 

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-

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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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) 

 

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! 


