UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP SỐ 13
MÔN TOÁN – LỚP 3
Ngày:…………./2020
Họ và tên HS:……………………… Lớp 3/….

I. Trắc nghiệm:
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:
Bài 1:Số lớn nhất trong các số :1372 ; 1396 ; 1276 ; 1364 là:
A. 1372

B. 1396

C. 1276

Bài 2: Viết các số sau: 7294; 7249; 7942; 7429:
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………………….
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………………...
Bài 3: 9m 6dm = … ..cm
A. 960

B. 96

C. 906

Bài 4: Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là:
A. 384cm

B. 43cm

C. 24cm

Bài 5: Hàng ngày em đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày
em ngủ được:
B. 7 giờ

A. 16 giờ

C. 8 giờ

II. Tự luận:
Bài 1. Điền dấu < , > , = thích hợp vào chỗ chấm :
1132 ................

999

8000 ............... 7000 + 900

1km ......... 1000m ; 7km ..... 7500 m
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
4672 + 835 : 5 = …………………….
= …………………….

1kg ......... 1000 g ; 5kg ...... 4500 g
956 - 146 x 4 = ………………….
= …………………..

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật Bàigiải:
có chiều dài 25 m và chiều rộng bằng

…………………………………………………………...

……………………………………………………………
1
chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn
5
……………………………………………………………
đó ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………

UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP SỐ 14
MÔN TOÁN – LỚP 3
Ngày:…………./2020
Họ và tên HS:……………………… Lớp 3/….

Bài 1: Viết số vào chỗ chấm:
1
2 giờ = ........ phút
1
5 phút = ....... giây
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm :
A

2cm

K

2cm

1
3 ngày = ......... giờ
1
4 giờ = ......... phút
C 2cm

H

2cm

B

a) Điểm ở giữa hai điểm A và B là các điểm : ................................................................
b) Điểm C là trung điểm của các đoạn thẳng : ...............................................................
c) Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm : ....................................................................
Bài 3: Tìm y:
530 : y = 5

y x 7 = 800- 240

…………………………………………..

……………………………………….

………………………………………….

……………………………………….

………………………………………….

……………………………………….

Bài 4: Mẹ em mua lần thứ nhất 36m Bàigiải:
vải, mẹ mua lần thứ hai 76m vải. Mẹ ……………………………………………………………
đem tất cả số vải đó may 4 cái màn. ……………………………………………………………
Hỏi mỗi cái màn may hết mấy mét ……………………………………………………………
vải? (Biết số vải may mỗi cái màn ……………………………………………………………
như nhau.)

……………………………………………………………

Bài 5: Một người nuôi 80 con thỏ, sau Bàigiải:
khi bán 20 con, người đó nhốt đều số

……………………………………………………………

thỏ còn lại vào 4 cái chuồng. Hỏi mỗi

……………………………………………………………

chuồng có bao nhiêu con thỏ?

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

UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TH. PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP SỐ 13
MÔN TIẾNG VIỆT -LỚP 3.

Ngày: ……../03/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:
a. Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên.
………………………………………………………………………………………………………………
b. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng.
………………………………………………………………………………………………………………
c. Ông ké ngồi ngay xuống tảng đá ven đường, thản nhiên hút thuốc.
………………………………………………………………………………………………………………
d.Vung vừa mở ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
………………………………………………………………………………………………………………
e. Những cái bánh màu rêu đẹp như những bông hoa.
………………………………………………………………………………………………………………
g. Phía bên sông, xóm cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất.
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Gạch chân 2 sự vật được so sánh trong các câu dưới đây
a. Trời xanh ngắt trên cao xanh như dòng sông trong trôi lặng lẽ.
b. Nắng cuối thu vàng như mật ong.
c. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.
d. Cây rau khúc nhỏ như một mầm cỏ non mới nhú.
e. Những hạt sương sớm đọng trên lá long lanh như những bóng đèn pha lê.
g. Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.
Bài 3: Viết một câu có hình ảnh so sánh:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

BÀI ÔN TẬP SỐ 14
MÔN TIẾNG VIỆT -LỚP 3.

UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TH. PHÙ ĐỔNG
----------

Ngày: ……../03/2020
Họ và tên HS:....................................... 3/….

Đọc thầm bài văn sau:
TÌNH BẠN
Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có
tiếng kêu ngoài sân:
- Cứu tôi với!
Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.
Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên
đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy
thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường
xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết
thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn.
Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu
Cún, khen:
- Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!
Theo Mẹ kể con nghe
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu .
Câu 1. Thấy Gà con bị Cáo già bắt, Cún con đã:
A. đứng nép vào cánh cửa quan sát.
B. rất sợ Cáo nhưng lại thương Gà con.
C. nảy ra một kế là đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân.
Câu 2. Cáo già lại bỏ Gà con lại và chạy thoát thân vì:
A. Cún con đuổi Cáo đi.
B. Cáo già rất sợ Cún con.
C. Cáo già rất sợ sư tử.
Câu 3. Thấy Gà con đã bị thương, để cứu bạn, Cún con đã:
A. ôm gà con, vượt đường xa, đêm tối để tìm bác sĩ Dê núi.
B. cởi áo của mình ra đắp cho bạn.

C. sợ Cáo và không làm gì để cứu bạn.
Câu 4. Cún cứu Gà con vì:
A. Cún ghét Cáo.
B. Cún thương Gà con.
C . Cún thích đội mũ sư tử.
Câu 5. Em có nhận xét gì về Cún con trong bài đọc trên ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Câu: “Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn.” Thuộc kiểu câu:
A. Ai thế nào?

B.Ai làm gì?

C. Ai là gì?

Câu 8. Trong câu: “ Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch
đến nhà bác sĩ Dê núi.” Tác giả sử dụng cách nhân hóa nào?
A. Dùng từ chỉ hành động của người cho vật.
B. Dùng từ chỉ người và hành động cho vật.
C. Dùng từ chỉ đặc điểm của người cho vật
Câu 9: Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Gà con run rẩy vì lạnh và đau.
Câu 10: Gạch dưới từ chỉ sự vật trong câu:
Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con.
Câu 11: Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu:
Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà
bác sĩ Dê núi.

