BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 5

Trường TH Phù Đổng
Lớp: 1/........
Tên HS: ...........................

**************

MÔN: TOÁN - LỚP 1

Bài 1: Tính:
4
10
+
6
2
.......
.......
Bài 2 : Tính:
2 + 3 + 5 =......
10 + 6 – 3 =......

14
+
2

-

9
7

10
+ 2

19
- 3

.......

.......

.......

.......

3 + 3 + 4 =......
0 + 6 + 10 = .....

5 + 5 - 6 = .....
14 - 4 - 2 = .....

Bài 3 : Khoanh vào đáp án đúng:
a.
3+4+
= 10
A. 0
b.

B.1

19 – 2 A. 1

C. 2

D. 3

C. 4

D. 7

= 10
B. 3

Bài 4: Số?
6 + … = 10
0+…= 1
10 = 3 + …

…. - 2 = 5
….- 4 = 3
10 - … = 0

10 + …> 10
4+…<9
16 – ... = 10

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp:
5

6
9–4<

7

8

9

<7+2

Bài 6: Số?
a) Nhà ông nội trồng được 10 cây cam và 7 cây bưởi. Vậy nhà ông nội trồng
được tất cả...........cây cam và cây bưởi.
b) Lan có 18 nhãn vở, Lan cho bạn 7 nhãn vở. Lan còn ........... nhãn vở.

TIẾNG VIỆT
Bài 1: Tìm 2 từ ( từ hai tiếng) có vần sau :(nhớ dùng dấu phẩy để ngăn cách
giữa mỗi từ.)
- inh : ......................................................................................
- uôm: ......................................................................................
- ân:.........................................................................................
- ăp: ........................................................................................
- ay: .......................................................................................
Bài 2 : Điền n hay ng?
cây bà...............
bà.............ghế
Bài 3: Điền x hay s?
màu .........anh
cửa ........ổ

màu và..........
buổi .......áng

ý muố...........
xem ......iếc

Bài 4: Luyện viết: HS đọc 3 lần, sau đó PH đọc cho HS viết bằng chữ cỡ nhỏ
vào vở Phụ đạo khổ thơ sau: ( Lưu ý những chữ viết sai cho HS viết lại 2- 3
dòng để nhớ).
Nắng hè vàng óng
Gọi lúa chín nhanh
Trái cây trĩu cành
Em vui tắm biển
Bài 5: Đọc:
a) Đọc lại tất cả các bài trong sách Tiếng Việt lớp 1 tập 1.
b) Vào mùa thu, ông già mang về một cây củ cải nhỏ và trồng trong vườn.
Ngày ngày, ông ra sức chăm chút cho cây. Cây củ cải lớn nhanh như thổi.
Chẳng bao lâu sau nó trở thành một cây củ cải khổng lồ, to chưa từng thấy.
* Nhận xét của PH:
…………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Trường TH Phù Đổng
Lớp: 1/........
Tên HS: ...........................

Bài 1: Tính:
5
10
+
2
7
.......

.......

BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 6
**************

MÔN: TOÁN
3
+6

-

15
5

2
+ 12

17
- 5

.......

.......

.......

.......

Bài 2 : Số?
8 gồm 3 và

10 gồm 6 và

12 gồm 10 và

16 gồm 10 và

19 gồm 9 và

15 gồm 5 và

Bài 3 : <, >, =
17 – 4 .......17 – 4

18 – 5 ......... 12 + 7

15 + 2 ....... 3 + 14

Bài 4: Số?
Số liền trước của 6 là ............
Số liền trước của 11 là ............
Số liền trước của 10 là ............
Số liền trước của 19 là ............

Số liền sau của 0 là ...........
Số liền sau của 2 là ...........
Số liền sau của 19 là ...........
Số liền sau của 10 là ...........

Bài 5: Số?
a) Gia đình em có ....... người.
b) Một con gà có ........chân.
c) Ba con gà có ..........chân.
d) Một con bò có............chân. Ba con bò có ...........chân.
Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Trong hình bên có:
a) 1 hình vuông
b) 2 hình vuông
c) 3 hình vuông
Bài 7: Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống:
4

5 = 10

1

10

3 > 10

3

18

5 < 10

5

TIẾNG VIỆT
Bài 1. A. Đọc:
Chim công
Công là một trong những giống chim lớn nhất. Chim công có thể sống
trên hơn 20 năm. Ai cũng cho rằng chim công xinh tươi nhất trong thế
giới chim. Ta dễ nhận ra chim công trống nhờ cái đuôi nhiều màu óng
ánh mở rộng.
B. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Bài văn nói về chim gì?
A. Chim bồ câu
B. Chim công
C. Chim sơn ca
2. Chim công có thể sống bao lâu?
A. Hơn 5 năm
B. Hơn 10 năm
C. Hơn 20 năm
C. Em yêu con chim gì nhất?

Bài 2 : Điền tr hay ch?
- Hôm nay là thứ hai, ...........ường em tổ chức ................ào cờ.
- Cô khen em có .......í nhớ rất tốt.
Bài 3: Rèn chữ viết:
PH cho HS tập chép bằng chữ cỡ nhỏ bài Chim công ( Bài 1).

* Nhận xét của PH:
……………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................
............................................................................................................................

BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 7

Trường TH Phù Đổng
Lớp: 1/........
Tên HS: ...........................

**************

MÔN: TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
13 + 5
8 + 10
10 – 7
...........
..........
............
...........
..........
............
...........
..........
............
Bài 2 : Tính:
14 – 3 =......
7 – 4 =......
10 – 7 – 2 =......
18 – 8 –2= .....

15 + 4
............
............
............

6 + 11
..........
..........
..........

0 + 5 = .....
10 + 6 – 6 = .....

Bài 3: Số?
Số liền trước

Số đã biết
10
14
1
19

Số liền sau

Bài 4: Số?
a)

+

=8

b)

+

= 15

c)

-

= 12

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Trong hình bên có:
a) 1 hình tam giác
b) 2 hình tam giác
c) 3 hình tam giác
Bài 6: Số?
a) Hà có 14 viên bi, Nam cho Hà thêm 4 viên bi nữa. Vậy Hà có tất cả .......
viên bi.
b) Mẹ hái được 19 quả cam. Mẹ đem biếu bà nội 10 quả cam. Vậy mẹ còn
......... quả cam.

TIẾNG VIỆT
Bài 1. A. Đọc:
Mơ
Bé Hà ngủ, mơ thấy mình nhỏ bé như một thiên thần. Anh Chuồn
Chuồn đưa Hà đi chơi. Hà thấy chị Ong mang giỏ đi tìm mật. Bỗng một
cơn mưa ào đến, rơi vào áo Hà lạnh buốt khiến cô bé giật mình tỉnh dậy.
B. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Bé Hà mơ thấy mình giống ai?
A.

Một cô bé

B. Một thiên thần

C. Một công chúa

2. Ai đưa Hà đi chơi?
A. Anh Chuồn Chuồn

B. Chị Chim Sẻ

C. Cô Bướm Vàng

3. Chị Ong đang làm gì?
A. Xây tổ

B. Bay lượn

C. Tìm mật

Bài 2: Rèn viết: Viết lại bài “Mơ” (Bài 1) bằng chữ cỡ nhỏ vào phần giấy kẻ
ngang dưới đây:

* Nhận xét của PH:
……………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................
…………………………………………………………………………...........

BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 8

Trường TH Phù Đổng
Lớp: 1/........
Tên HS: ...........................

**************

MÔN: TOÁN

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số liền sau của 11 là:

A. 10

B. 12

b) Số liền trước của 19 là:

A. 17

B. 20

c) 18 gồm có : A. 1 chục 8 đơn vị

C. 9
C. 18

B. 8 chục 1 đơn vị

d) 10 gồm có : A. 10 chục 0 đơn vị

C. 10 chục 8 đơn vị

B. 0 chục 1 đơn vị

C. 1 chục 0 đơn vị

2. Đặt tính rồi tính :
10 + 4

19 - 1

3+5

4 + 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tính:

14 + 2 =
10 + 8 =
13 – 3 =

13 + 6 – 7 =
17 - 5 + 4 =
4+6+9=

14 + 5 – 3 =
18 – 4 – 2 =
18 – 5 + 2 =

4. Số?
+

=7

- 5 = 10

+

= 19

5. Số?
a)Mẹ có 15 quả trứng gà, mẹ biếu bà 5 quả. Vậy mẹ còn …… quả trứng gà.
b) Lan có 10 nhãn vở, Phượng có 8 nhãn vở. Vậy cả hai bạn có tất cả …… nhãn vở.
c) Mỗi con trâu có.........cái chân, .............cái tai và .............cái đuôi.
d) Hai bàn tay có tất cả................ngón tay.
e) Trong các số nhỏ hơn 10, số lớn nhất là................. , số bé nhất là...................

Bài 1. A. Đọc:
Cái hạt
Tia nắng sưởi ấm cho đất. Giọt sương làm mát cành lá. Còn hạt cây
không biết làm gì. Nó buồn lắm. Thấy vậy, giọt sương rơi lên hạt cây, tia
nắng sưởi ấm cho hạt. Và hạt cây đã nảy mầm.
B. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Tia nắng làm gì?
A. Sưởi ấm cho đất.

B. Rong chơi

C. Ca hát

2. Giọt sương làm gì?
A. Ngắm cây cối

B. Đi chơi

C. Làm mát cành lá

B. Nảy mầm

C. Cho bóng mát

3. Hạt cây làm gì?
A. Sưởi ấm

C*. Ở nhà, em thường làm gì?

Bài 2: Rèn viết: Viết lại bài “Cái hạt” (Bài 1) bằng chữ cỡ nhỏ vào phần giấy
kẻ ngang dưới đây:

* Nhận xét của PH:
……………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................
…………………………………………………………………………...........

