BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 9

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

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

MÔN: TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
10 + 5
………
………
………

19 – 1
………
………
………

3 + 16
………
………
………

15 – 0
………
………
………

5 + 12
..…….
………
………

Bài 2 : Số?
8 gồm 3 và …..

14 gồm 10 và …..

12 gồm ….. và 2

16 gồm ….. và 13

10 gồm 0 và ….

….. gồm 5 và 10

15 – 4 ........ 11
Bài 4: Số?

2 + 10 ......... 10 – 2

15 + 0 ........ 12 + 4

2 + …. = 10
8 + …. = 8

…. – 2 = 17
14 – …. = 10

10 + …. > 12
5 + …. < 6

Bài 3 : <, >, =

Bài 5: Nối

với các số thích hợp

13 >

13 <

12
13

13

14

< 16

15

> 15

16

17

Bài 6: Chọn đáp án đúng:
Hình bên có:
a) 1 hình vuông
b) 2 hình vuông
c) 3 hình vuông
Bài 7: Số?
a) Chị cho bé 10 viên kẹo. Mẹ cho bé thêm 8 viên kẹo. Vậy bé có tất cả …..
viên kẹo.
b) Mẹ có 15 quả trứng gà, mẹ biếu bà .….. quả. Vậy mẹ còn …… quả trứng
gà.

TIẾNG VIỆT
Bài 1. A. Đọc:
Tôi là đèn giao thông
Tôi là một cây đèn giao thông. Tôi được tạo ra trong một nhà máy
cơ khí. Tôi có một cái chân dài và một cái đầu vuông vức. Trông tôi rất
ngộ nghĩnh với ba cái mắt tròn màu xanh, đỏ, vàng. Có một điều kì lạ, tôi
không thể mở cả ba mắt cùng một lúc mà chỉ mở lần lượt từng mắt một.
Khi tôi nháy mắt đỏ, mọi người dừng lại; tôi nháy mắt xanh, mọi người
ào qua tôi như dòng thác; tôi nháy mắt vàng thì mọi người đi chậm và
dừng lại. Tôi rất vui với công việc của mình.
B. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Đèn giao thông có mấy cái mắt?
A. Một

B. Hai

C. Ba

3. Khi đèn giao thông nháy mắt đỏ, mọi người làm gì?
A. dừng lại

B. chạy ào qua

C. đi chậm lại

Bài 2 : Chọn 1 từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu văn
sau?
(Quả táo, quả mít, quả mãng cầu, quả chôm chôm)
- …………………………có nhiều gai, thơm phưng phức.
Bài 3: Rèn chữ viết:
PH cho HS tập chép bằng chữ cỡ nhỏ bài Tôi là đèn giao thông ( Bài 1):
Từ “ Có một điều kì lạ cho đến Tôi rất vui với công việc của mình.”

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

BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 10
**************

MÔN: TOÁN

1/Cho các số 10, 9, 19 viết hai phép tính thích hợp:
+
=
–

=

2/ Viết phép tính thích hợp:
=
3/ Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 17 + 2 > 18

19 – 9 < 7

12 + 5 > 15

b) 12 + 3 + 4 = 19

14 – 4 – 6 = 4

16 + 2 – 1 = 19

4/ Điền dấu +, – :
a) 12
6 = 18

17

7 = 10

19

7= 12

b) 14

10

4

13

5

5

6 =13

5/ Nối ô trống với các số thích hợp:
13 + 6 >
18
88

15

5 = 19

4 = 14

> 15
16

19

17

6/ Điền số vào chỗ chấm:
a) Tổ em có 5 bạn nữ và 4 bạn nam. Vậy tổ em có tất cả........... bạn.
b) Mẹ cho hai anh em Tùng và Hà 15 cái bánh. Tùng lấy … cái bánh. Còn Tùng đưa
cho em Hà..… cái bánh.

TIẾNG VIỆT
Bài 1. A. Đọc:
Gà và Vịt
Gà và Vịt sống bên một con sông cạn. Ngày ngày, hai bạn rủ nhau qua
sông kiếm mồi. Năm nay, sông bỗng đầy ắp nước. Vịt dễ dàng bơi sang
sông kiếm ăn. Gà không biết bơi, đành ở nhà. Vịt lo Gà sẽ bị đói, bèn
cõng Gà bơi sang bờ bên kia. Hai bạn cùng nhau kiếm no mồi rồi mới trở
về.
B. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Bài văn nói về con vật nào?
A. Vịt và Chó
B. Gà và Mèo
C.Gà và Vịt
2. Vịt làm gì khi thấy Gà không biết bơi?
A. Cõng Gà bơi qua sông để cùng kiếm ăn
B. Để Gà ở nhà một mình
C. Bày cho Gà tập bơi
C. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện trên? Vì sao?

Bài 2 :
a) Điền mặt hay mặc vào chỗ chấm trong câu:
- Bé rửa .............. sạch sẽ.
- Bé tự.................. quần áo trước khi đi học.
b) Điền bàn hay bàng vào chỗ chấm trong câu:
- Cây ..................... rụng hết lá vào mùa đông.
- Bé giúp mẹ lau ................... ghế.
Bài 3: Rèn chữ viết: PH cho HS tập chép bằng chữ cỡ nhỏ bài Gà và Vịt

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

BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 11
**************

MÔN: TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
10 + 5
4 + 10
10 – 2
...........
..........
............
...........
..........
............
...........
..........
............
Bài 2 : Tính:
14 – 4 =......
9 – 4 =......
10 – 5 – 5 =......
16 – 6 –5 = .....

12 + 4
............
............
............

6 + 13
..........
..........
..........

0 + 12 = .....
10 + 9 – 6 = .....

Bài 3: Số?
Số liền trước

Số đã biết
11
19
5
10

Số liền sau

Bài 4: Số?
a)

+

=9

b)

+

= 18

c)

-

= 15

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Trong hình bên có:
a) 2 hình tam giác
b) 3 hình tam giác
c) 4 hình tam giác
Bài 6: Số?
a) Hà có 15 viên bi, Nam cho Hà thêm 4 viên bi nữa. Vậy Hà có tất cả .......
viên bi.
b) Mẹ hái được 10 quả bưởi. Mẹ đem biếu bà nội 5 quả bưởi, biếu bà ngoại 5
quả bưởi . Vậy mẹ còn ......... quả bưởi.
c) Vườn nhà chú Tư có 5 con gà trống, 5 con gà mái và 6 con thỏ. Vậy vườn
nhà chú Tư có tất cả ................. con vật.

TIẾNG VIỆT
Bài 1. A. Đọc:
Bạn Hà
Bố Hà mua cho bạn khá nhiều sách. Khi Hà chưa biết đọc, bố đọc
cho bạn nghe. Nay đã biết đọc rồi, Hà tự đọc. Hà đọc những cuốn sách
mỏng, có tranh. Nhờ đọc nhiều sách mà Hà biết được nhiều điều mới lạ
và bổ ích.
B. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Bài văn trên nói về bạn nào?
A. Hải
B. Hà
C. Hoa
2. Ai mua sách cho Hà?
A. Mẹ
B. Ông
C. Bố
C. Em có thích đọc sách không?Vì sao?

Bài 2 : Điền vào chỗ chấm g hay gh?

....ế gỗ , ....ập ......ềnh , ...ọn ....àng ,
...ánh lúa , ....i bài ,
củ ... .ừng
Bài 3: Rèn chữ viết:
PH cho HS tập chép bằng chữ cỡ nhỏ bài Bạn Hà ( Bài 1).

BÀI TẬP ÔN LUYỆN SỐ 12

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

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

MÔN: TOÁN

1. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
a) 12, 6, 0, 19: ..................................................................................
b) 8, 20, 17, 19, 5: ............................................................................
c) 18, 0, 10, 17, 14: ............................................................................
2. Đặt tính rồi tính :
15 + 4

19 - 8

13 + 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tính:

15 + 2 =
10 - 8 =
14 – 3 =

4 + 11

12 + 6 – 7 =
17 - 5 + 4 =
4+6+1=

14 + 5 – 3 =
18 – 8 – 2 =
18 – 8 – 4 =

4. Số?
+

= 10

- 7 = 10

+

= 16

5. Số?
a)Hạnh có 10 que tính màu xanh, 3 que tính màu đỏ và 4 que tính màu vàng. Vậy Hạnh
có tất cả .................que tính?
b) Lan có 8 cái kẹo. Lan cho bạn Hà 2 cái kẹo, bạn Ni 2 cái kẹo, bạn Vân 2 cái kẹo. Vậy
Lan còn................. cái kẹo.
c*) Một con ngựa có.........cái chân, .............cái tai và .............cái đuôi. Vậy 4 con ngựa
có tất cả ............... cái chân, ...............cái tai và ................cái đuôi.

TIẾNG VIỆT
Bài 1: Tìm 2 từ ( từ hai tiếng) có vần sau:
- ach : ......................................................................................
- ươm: ......................................................................................
- ăng:.........................................................................................
- ap: ........................................................................................
- ang: .......................................................................................
Bài 2 : Điền tr hay ch?
- Vầng ...............ăng nhô lên phía rặng dừa cuối bãi biển.
- Buổi ........iều, Nam thường đi thả diều cùng ông nội.
Bài 3: Điền ong hay ông?
ch............ chóng
s........... biển
b.......... súng
mật .........
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. Có thể các em không cần viết hoa các chữ hoa, nếu chưa biết viết).

Hà Nội có Hồ Tây
Mùa hè sen hồng nở
Ngan ngát hương theo gió
Níu chân người đi xa.

Bài 5: Đọc:
a) Đọc lại tất cả các bài đã học trong sách Tiếng Việt lớp 1 tập 1.
b) PH cho các em luyện đọc thêm nội dung sau:
Cây bàng mỗi mùa một màu sắc. Đầu năm, mưa rắc bụi trên cành, cây
mặc áo xanh non. Mùa hè, lá cây màu xanh sẫm. Mùa thu, từng chùm
quả màu vàng lắc lư trong gió. Mùa đông, cành cây mắc những cái áo
màu đỏ sẫm.
* Nhận xét của PH:
…………………………………………………………………….………….....…
……………………………………………………………………………............
..……………………………………………………………………………….......

