
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 3 

NĂM HỌC 2022-2023 

A. MÔN TOÁN 

1. Số học: Số tự nhiên  

- Đọc, viết, so sánh số có ba chữ số. 

- Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.  

- Ôn nhân chia số có 2, 3 chữ số với số có một chữ số  

- Ôn cộng trừ các số có 3 chữ số. 

- Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số. 

        2. Đại lượng: Đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích và nhiệt độ 

- Đổi đơn vị đo, so sánh các đơn vị đo. 

- Thực hành các phép tính liên quan đến đơn vị đo. 

        3. Hình học: Hình phẳng, hình khối 

- Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng 

- Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. 

- Góc, góc vuông, góc không vuông. 

- Nhận diện hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông. 

- Khối lập phương, khối hộp chữ nhật. 

       4. Giải toán có lời văn:  

- Gấp một số lên một số lần 

- Giảm một số đi một số lần 

- Bài toán giải bằng hai bước tính 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 16. 

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung  một văn bản mới.  

3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả khoảng 70 chữ. 

4. Luyện từ và câu: 

- Ôn tập các từ ngữ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm 

- Ôn tập các kiểu câu : 
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+ Câu kể ( Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm) 

+ Câu cảm 

+ Câu khiến 

- Ôn tập về Biện pháp So sánh 

- Ôn tập về dấu câu ( Dấu phẩy; Dấu chấm; Dấu hai chấm; Câu hỏi; Dấu 

chấm than.) 

5. Tập làm văn: 

Đề 1: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với người em yêu quý. 

Đề 2: Viết đoạn văn tả đồ vật em yêu thích. 

Đề 3: Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong 

câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 

C. MÔN CÔNG NGHỆ 

  Ôn từ bài 1 đến bài 5 

         

Chúc các con học sinh thân yêu học tập chăm chỉ, sáng tạo đạt 

kết quả cao nhất trong kì kiểm tra sắp tới. 
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