
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ hai, ngày 02 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 mười hai viết là: 
A. 92 

B. 902 

C. 912 

Câu 2: Cho số bé là 5, số lớn là 35. 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 : (2 + 2) là: 
A. 210 

B. 220 

C. 120 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 
533 + 128 

728 – 245 

172 x 4 

798 : 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Bài 2: Tìm x biết: 

a. 90 : x = 6 

b. x : 5 = 83 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



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

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

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

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

Bài 3: Bài toán 

     Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp 

vào thùng mỗi thùng 4 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ hai, ngày 02 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Bài 2: Tập đọc 

Đọc thầm: 

Đường vào bản 

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

Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xóa như 

trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. Bên đường là sườn núi 

thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường ven theo một bãi 

vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Con đường đã nhiều lần đưa 

tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mừng những cô giáo về bản 

dạy chữ. 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 

 

Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây : 

Câu 1 

Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ? 

a) Vùng núi 

b) Vùng biển 

c) Vùng đồng bằng 

- Gợi ý : Trong đoạn xuất hiện các sự vật như : bản, con suối, sườn núi. 

Câu 2 

Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ? 

a) Tả con suối 

b) Tả con đường 

c) Tả ngọn núi 

- Gợi ý : chú ý các câu cuối bài, nhấn mạnh tả con đường dẫn tới bản. 

Câu 3 

Vật gì nằm ngang vào bản ? 

a) Một ngọn núi 

b) Một rừng vầu 

c) Một con suối 

- Gợi ý : chú ý câu đầu tiên. 

Câu 4 

Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ? 

a) Một hình ảnh 

b) Hai hình ảnh 



c) Ba hình ảnh 

- Gợi ý : 

- Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng 

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

- Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. 

Câu 5 

Trong các câu dưới đây, câu nào không có hình ảnh so sánh ? 

a) Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xóa như 

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

b) Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng 

đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. 

c) Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống 

đũa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ hai, ngày 02 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 

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

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

A. 75 quyển 

B. 30 quyển 

C. 60 quyển 

D. 125 quyển 

5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số 

gà? 

A. 1/2 

B. 1/9 

C. 2/3 

D. 1/6 

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng 

bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét? 

A. 52dm 

B.70cm 

C.7dm 

D. 70 dm 

7. Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông? 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

8. 8 x 7 <... x 8 

A. 7 

B. 5 

C. 8 

D. 6 

II/ Phần tự luận  

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

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

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

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

538 – 38 x 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 3: Bài toán 
       Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn 

lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ hai, ngày 02 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 ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ ba, ngày 03 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

   Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
a) Số liền trước của 130 là: 

A. 131 

B. 140 

C. 129 

D. 120 

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là: 

A. 24m 

B.36 m 

C. 10 m 

D. 12 cm 

c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 98 

B. 908 

C. 980 

D . 9080 

d) Gấp 7 lít lên 10 lần thì được: 

A. 15 lít 

B. 49 lít 

C. 70 lít 

D. 65 lít 

Câu 2. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 
A. 1011 

B. 1001 

C. 1000 

D. 1111 

PHẦN 1: Tự luận 

Bài 1: Tìm X: 
549 + X = 1326 

X - 636 = 5618 

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

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

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

.......................................................................................................................... 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Bài 2: Bài toán 

      Lan có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có  24 viên kẹo. Lan tặng cho bạn 53 viên kẹo. Hỏi 

Lan còn lại bao nhiêu viên kẹo? 

Bài giải: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

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

            Thứ ba, ngày 03 tháng 03 năm 2020. 

 

Câu 1 

Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi: 

Gợi ý: Phép nhân hóa là dùng các từ ngữ chỉ hoạt động, suy nghĩ, tính cách của 

con người để gán vào vật. 

Mặt trời gác núi 

Bóng tối lan dần, 

Anh Đóm chuyên cần 

Lên đèn đi gác. 

Theo làn gió mát 

Đóm đi rất êm, 

Đi suốt một đêm 

Lo cho người ngủ. 

                       VÕ QUẢNG 

a) Con Đom Đóm được gọi bằng gì ? 

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

b) Tính nết và hoạt động của đom đóm được miêu tả bằng những từ ngữ nào ? 

Trả lời : Đó là các từ ngữ : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Câu 2 

Trong bài thơ Anh Đom Đóm (đã học trong học kì I), còn những con vật 

nào nữa được gọi và tả như người (nhân hóa)? 

Trả lời : Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn các con vật được gọi và tả như 

người đó là : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

- Từ ngữ để gọi: 

……………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

- Hoạt động: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Câu 3 

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Khi nào ?" 

Gợi ý: Em hãy tìm bộ phận chỉ thời gian trong câu. 

a)  Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối. 

b)  Tối mai anh Đom Đóm lại đi gác. 

c)  Chúng em học bài Anh Đom Đóm trong học kì I. 

Câu 4 

Trả lời câu hỏi : 

a) Lớp em bắt đầu học kì II khi nào ? 

Trả lời. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

b) Khi nào học kì II kết thúc ? 

Trả lời 

: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

. 

c) Tháng mấy các em nghỉ hè ? 

Trả 

lời: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

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

 

 I/ Phần trắc nghiệm:  
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số lớn nhất trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là: 

a. 1345 

b. 1435 

c. 1354 

d. 1543 

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 7m2cm = … cm là: 

a. 72cm 

b. 702cm 

c. 720cm 

d. 725cm 

Câu 3.: Một phần tư (1/4 ) của 12m là: 

a. 48m 

b. 3m 

c. 16m 

d. 8m 

Câu 4. Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7? 

a. 28 : 7 

b. 48 : 6 

c. 81 : 9 

d. 56 : 8 

Câu 5. x : 6 = 3 (dư 2), giá trị của x là: 

a. 18 

b. 2 

c. 20 

d. 21 

Câu 6: Hình bên có: 

 
a. 3 góc vuông 

b. 4 góc vuông 

c. 5 góc vuông 

d. 6 góc vuông 

B/PHẦN II: Phần tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 
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====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



235 + 312 

692 – 579 

128 x 4 

168:  6 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

a) 84 : (23 - 20) 

b) 276 + 17 x 3 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 3: Bài toán 

      Một cửa hàng buổi sáng bán được 125 lít dầu, buổi chiều bán số lít dầu gấp 5 

lần buổi sáng . Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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Câu 1 

Đọc bài thơ sau: 

   Ông trời bật lửa 

Chị mây vừa kéo đến 

Trăng sao trốn cả rồi 

Đất nóng lòng chờ đợi 

Xuống đi nào, mưa ơi ! 

Mưa ! mưa xuống thật rồi ! 

Đất hả hê uống nước 

Ông sấm vỗ tay cười 

Làm bé bừng tỉnh giấc. 

Chớp bỗng loè chói mắt 

Soi sáng khắp ruộng vườn 

Ơ ! Ông trời bật lửa 

Xem lúa vừa trổ bông 

                   ĐỖ XUÂN THANH 

Câu 2 

Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hoá ? Chúng được nhân 

hoá bằng những cách nào ? 

Gợi ý : 

a) Các sự vật được gọi bằng gì ? 

…………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b) Các sự vật được tả bằng các từ ngữ nào ? 

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

c) Trong câu "Xuống đi nào, mưa ơi !", tác giả nói với mưa thân mật như thế nào 

? 

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 3 

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Ở đâu?" : 

Gợi ý: Em hãy tìm bộ phận chỉ địa điểm trong câu. 

Trả lời: 

a)   Trần Quốc Khái quê ở huvện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. 

b)   Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. 

c)   Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê 

hương ông. 
 

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 04 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1: Đồng hồ chỉ :  

 
A. 10 giờ 10 phút 

B. 10 giờ 19 phút 

C. 2 giờ 10 phút 

D. 10 giờ 2 phút 

Câu 2: 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 50 cm. Hỏi chu vi của 

khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét?  

A. 200 m 

C. 2 m 

B. 20 m 

D. 2000 m 

Câu 5: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là: 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 6: Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là :  

A. 5cm 

B. 10cm 

C. 15cm 

D. 20cm 

Câu 7 : Trong các số 24,51,62,77 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào?  

A. 24 

B. 51 

C. 62 

D. 77 

Câu 8: Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7.Số bị 

chia là:  

A. 199 

B. 119 

C. 191 

D. 991 

PHẦN II : TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 106 x 8 

b) 480 : 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Bài toán 

   Một cửa hàng có 104 kg gạo, cửa hàng đã bán đi ¼ kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn 

lại bao nhiêu kg gạo?  

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................... 
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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! 



 

Bài đọc 

Ông tổ nghề thêu 

1. Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học khi đi đốn củi, lúc 

kéo tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng , lấy ánh 

sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Trần Quốc Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong 

triều đình nhà Lê. 

2. Một lần, Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. Vua 

Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lều cao, mời ông lên chơi rồi 

cất thang đi. Không còn lối xuống, ông ở lại trên lầu. Lầu chỉ có chỉ có hai pho 

tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một 

vò nước. 

3. Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khải lẩm nhẩm đọc ba chữ trên 

bức trướng, rồi mỉm cười. Ông bẻ tay pho tượng để nếm thử. Thì ra hai pho 

tượng ấy nặn bằng chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng 

mà ăn. Nhân được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và 

làm lọng. 

4. Học được cách thêu và làm lọng rồi, ông tìm đường xuống. Thấy những con 

dơi xòe cánh chao đi chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất 

bình an vô sự. Vua Trung Quốc khen ông là người tài, đặt tiệc to tiễn về nước. 

5. Về đến nước nhà, Trần Quốc Khải truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm 

lọng. Dần dần, nghề thêu lan rộng ra khắp nơi. Nhân dân vùng Thường Tín, quê 

ông, lập đền thờ và tộn ông là ông tổ nghề thêu. 

Theo NGỌC VŨ 

- Đi sứ : đi giao thiệp với nước nhà theo lệnh vua. 

- Lọng : vật làm bằng vải hoặc lụa căng trên khung tre, gỗ hay kim loại, thường 

dùng để che đầu tượng thần, tượng Phật hay vua, quan trong nghi lễ long trọng. 

- Bức trướng : bức lụa, vải, trên có thêu chữ hoặc hình, dùng làm lễ vật, tặng 

phẩm. 

- Chè lam : bánh ngọt làm từ bột bỏng nếp ngào mật, pha nước gừng. 

- Nhập tâm : nhớ kĩ, như thuộc lòng. 

- Bình an vô sự : bình yên, không có chuyện gì xấu xảy ra. 

- Thường Tín : một huyện thuộc tỉnh Hà Tây. 

  Câu 1: Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào ? 

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1 của truyện. 

Trả lời : 

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

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

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

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

Câu 2 



Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam ? 

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện. 

Trảlời   ...................................................................................................................

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

..... 

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

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

Câu 3 

Trần Quốc Khái đã làm thế nào ? 

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3, 4 của truyện. 

a)   Để sống ? 

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

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

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

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

 b)  Để không bỏ phí thời gian ? 

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

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

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

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

c)   Đế xuống đất bình an vô sự 

?   ............................................................................................................................

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

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

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

Câu 4 

Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu? 

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 5 của truyện và nhận xét. 

Trảlời: 

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

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

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

......................................................................................................................... 
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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: ____________ 



 

 I/ Phần trắc nghiệm:  

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 

Câu 1:  

6 x 7 = ….. 

A. 42 

B. 24 

C. 36 

Câu 2:  

7 x 9 = ….. 

A. 36 

B. 63 

C. 54 

Câu 3:  

42 : 7 = ….. 

A. 8 

B. 7 

C. 6 

Câu 4:  

54 : 6 = ….. 

A. 8 

B. 9 

C. 7 

Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?  

 
A. 8 giờ 40 phút 

B. 7 giờ 20 phút 

C. 7 giờ kém 20 phút 

Câu 6:  

        Một hình vuông có cạnh là 3cm (hình bên). Chu vi hình vuông là: 

 
A. 6cm 



B. 9cm 

C. 12cm 

Câu 7:  

5m = ….. cm 

A. 500 

B. 50 

C. 5 

Câu 8: (1 đ) 

36 : 6 + 13 ….. 20 

A. > 

B. < 

C. = 

Câu 9: (1 đ) 

Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là: 

 
A. 14m 

B. 12m 

C. 7m 

II/ phần II: Tự luận:  

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

a) 23 x 4 b) 207 x 4 

    

    

    

    

    

 

a) 108 : 9 b) 273 : 8 

    

    

    

    



    

Bài 2: Bài toán:  

      Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em 

có bao nhiêu tấm bưu ảnh? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



                                                          ====== 

            Thứ tư, ngày 04 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 

 Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích hình ảnh nào? Vì sao? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Câu 4 

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: 

Nhóm Từ ngữ 

1. Chỉ sự vật ở quê hương  

 

 

 

 

2. Chỉ tình cảm đối với quê hương  

 

 

 

Câu 5 

    Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn 

sau: 

Gợi ý: Em tránh nhầm lẫn giữa từ cùng nghĩa với quê hương và từ cùng nghĩa 

với đất nước. 

Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân 

thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơn ngào 

ngạt của núi rừng.  

(quê quán, quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn) 

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Câu 6 

Những câu nào trong đoạn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì ? Hãy chỉ 

rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ai ?" hoặc "Làm gì ?" 



Ai ? làm gì ? 

Chúng tôi  

 

 

Cha  

 

 

Mẹ   

 

 

Chị tôi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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            Thứ năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Bài 1: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

a) Số Tám trăm linh năm viết là: 

A. 805         B. 8500        C. 850        D. 85 

b) 1/5 giờ = … phút  

A. 10          B. 300           C. 12          D. 15 

Bài 2: Dùng ê-ke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước. Nêu tên đỉnh và 

cạnh góc vuông đó?  

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

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

Bài 3: Cho số bé là 4, số lớn là 32. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?  

Trả lời: Số lớn gấp số bé là: 

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

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

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

Bài 4: Đồng hồ H chỉ mấy giờ?  

 
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

A. 8 giờ 50 phút 

B. 9 giờ 10 phút 

C. 9 giờ 50 phút 

D. 10 giờ kém 10 phút 

Bài 5: Chu vi của hình vuông có cạnh 7 cm là: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

A. 28       B. 14cm          C. 28cm         D. 26cm 

Bài 6: Trong phép chia hết muốn tìm số chia ta làm như thế nào?  

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

A. Lấy thương chia cho số bị chia. 

B. Lấy số bị chia chia cho thương. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



C. Lấy thương nhân với số bị chia. 

II. Tự luận  
Bài 1: Tính nhẩm  

9 × 5 =          63 : 7 =       8 × 8 =       56 : 8 = 

6 × 4 =          40 : 5 =       7 × 5 =       42 : 6 = 

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Đặt tính rồi tính:  

417 + 168 

516 – 342 

319 × 3 

283 : 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 3:Bài toán 

    Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được 

xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 
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Bài đọc 

Vẽ quê hương 

Bút chì xanh đỏ 

Em gọt hai đầu 

Em thử hai màu 

Xanh tươi, đỏ thắm. 

 

Em vẽ làng xóm 

Tre xanh, lúa xanh 

Sông máng lượn quanh 

Một màu xanh mát 

Trời mây bát ngát 

Xanh ngắt mùa thu 

Xanh màu ước mơ... 

 

Em quay đầu đỏ 

Vẽ nhà em ở 

Mái ngói đỏ tươi 

Trường học trên đồi 

Em tô đỏ thắm 

Cây gạo đầu xóm 

Hoa nở chói ngời 

A! nắng lên rồi 

Mặt trời đỏ chót 

Lá cờ Tổ quốc 

Bay giữa trời xanh... 

Chị ơi bức tranh 

Quê ta đẹp quá ! 

                    ĐỊNH HẢI 

Câu 1: 

   Em hãy đọc khổ thơ 2 và 3 và chỉ ra các sự vật mà bạn nhỏ đã vẽ. 

Trả lời: 

Những cảnh vật được tả trong bài thơ là:  

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

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

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

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

Câu 2 

Cảnh vật được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên những màu sắc ấy. 

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 2, 3 và tìm màu sắc của mỗi sự vật như: tre, lúa, 

sông máng, trời mây, ngói mới, mái trường, mặt trời. 

Trả lời: 

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

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

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

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

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

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

 

Câu 3 

Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? Chọn câu trả lời em cho là đúng 

nhất. 

a) Vì quê hương rất đẹp. 

b) Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi. 

c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương. 

Trả lời: 

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN  MÔN TOÁN 3 

                                                          ====== 

            Thứ năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020. 

 

 Bài 1: Tính nhẩm  

48 : 6 = 

8 x 6 = 

9 x 4 = 

49 : 7 = 

Bài 2:  

a/ Đặt tính rồi tính: 

93 x 8                   162 x 4 

b/Tính: 

 
Bài  3:  Tính giá trị biểu thức 

a/ 90 + 28 : 2              b/ 123 × (82 – 80) 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài  5: Bài toán 

    Lan có quyển truyện dày 144 trang, Lan đã đọc được 1/3 số trang. Hỏi Lan còn 

phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện? 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

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 năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020. 

 

TẬP LÀM VĂN 

Hãy nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau: 

a) Quê em ở đâu ? 

b) Em yêu nhất cảnh vật gì của quê hương ? 

c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ ? 

d) Tình cảm của em với quê hương như thế nào ? 

Gợi ý: Em hãy quan sát và ghi chép lại vẻ nổi bật của quê hương mình. Nêu tình 

cảm của em đối với quê hương. 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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 06 tháng 03 năm 2020. 

( Tiết 1) 

TOÁN 

PHẦN 1: Trắc nghiệm 

Câu 1.Kết quả của phép nhân 5 x 6 là: 

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

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

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

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

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

Câu 4. Một hình vuông có cạnh 7 cm. Chu vi hình vuông là: 

A. 27 cm.        B. 28 cm.         C. 29 cm.           D. 30 cm. 

Câu 5.  Một lớp học có 24 học sinh được xếp thành 6 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có 

mấy học sinh? 

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

II.PHẦN II: Tự luận 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính: 

a) 102 x 7              b) 306 : 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. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Bài 4: Bài toán 

     Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg gạo, ngày thứ hai bán ít hơn ngày 

thứ nhất 10 kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam 

gạo? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 06 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 06 tháng 03 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: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là:  

 
 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 6: 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) 106 x 8 

b) 480 : 6 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 2: Bài toán 

    Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg gạo, ngày thứ hai bán ít hơn ngày 

thứ nhất 10 kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam 

gạo? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN MÔN TOÁN  3 

                                                          ====== 

            Thứ sáu, ngày 06 tháng 03 năm 2020. 

 

A/ TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1.Kết quả của phép nhân 5 x 6 là: 

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

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

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

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

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

Câu 4. Một hình vuông có cạnh 6 cm. Chu vi hình vuông là: 

A. 24 cm.        B. 28 cm.         C. 29 cm.           D. 30 cm. 

Câu 5.  Một lớp học có 24 học sinh được xếp thành 6 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có 

mấy học sinh? 

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

B. PHẦN II: Tự luận 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 

a) 102 x 7              b) 306 : 6 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

90 – 65 x 2 = ........................................ 

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

Bài 3: Bài toán 

     Một cửa hàng buổi sáng bán được 135 lít dầu buổi chiều bán số lít dầu gấp 3 

lần buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?  

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

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! 


