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I. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc 

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( tốc độ đọc khoảng  60 

tiếng/phút ) ; trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn, bài ; thuộc được 2 

đoạn thơ đã học ở HKI . 

2.  Chính tả  

- Nghe – viết đúng, trình bày sạch sẽ , đúng quy định bài chính tả ( tốc độ 

viết khoảng 60 chữ/15 phút ), không mắc quá 5 lỗi trong bài.  

3.  Luyện từ và câu  

- Biết cách đặt câu theo mẫu Ai là gì ? , Ai làm gì ? , Ai thế nào ? 

- Đặt được câu hỏi cho các bộ phận Ai ( cái gì , con gì ) và bộ phận Là gì , 

Làm gì, Thế nào .  

- Xác định được bộ phận trả lời câu hỏi  Ai ( cái gì , con gì ) và bộ phận Là 

gì , Làm gì, Thế nào .  

- Tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn, đoạn văn . 

- Tìm được các sự vật được so sánh với nhau trong câu .  

- Tìm được các từ chỉ sự vật,  từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm 

- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào chỗ 

thích hợp . 

4.  Tập làm văn  

Bài 1: Viết về cảnh đẹp đất nước 

Bài 2 : Kể về một người hàng xóm mà em yêu quý. 

Bài 3: Viết một  đoạn văn ngắn khoảng 10 câu giới thiệu về tổ em 

II. MÔN TOÁN 

1.  Số  

- Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. 

- Biết cách cộng, trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ, không nhớ ). 

- Biết nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số ( có nhớ một lần ) , 

chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số ( chia hết và chia có dư ). 

- Tìm được thành phần chưa biết trong phép tính. 

- Biết so sánh số lớn gâp mấy lần số bé. 

- So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. 



- Gấp một số lên nhiều lần. 

- Giảm đi một số lần. 

- Tính giá trị của biểu thức dạng không có ngặc đơn 

2.  Xem đồng hồ 

- Biết xem đồng hồ ( chính xác đến 5 phút ), xem giờ hơn, giờ kém. 

3.  Đơn vị đo 

- Thuộc bảng đơn vị đo độ dài. 

- Biết làm phép tính với các số đo độ dài. 

- Biết cách đổi số đo độ dài.  

- Biết tính cộng, trừ, nhân, chia với đơn vị  đo khối lượng là gam. 

- Biết so sánh các khối lượng.  

4.  Giải toán  

- Giải bài toán bằng hai phép tính .   
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