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A. MÔN TOÁN 

1. Số học: Số tự nhiên  

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

 - Tìm thành phần chưa biết của số tự nhiên.  

 - Ôn nhân, chia, cộng, trừ các trong phạm vi 100 000 

2. Đại lượng: Đơn vị đo độ dài và khối lượng và thời gian  

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

- Các phép tính với các số đo độ dài, khối lượng hoặc thời gian  

- Xem đồng hồ 

3. Hình học:  

- Ôn tập về cách tính diện tích của hình vuông, hình chữ nhật  

4. Giải toán có lời văn:  

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (dạng 1, dạng 2) 

- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số 

- Gấp một số lên nhiều lần 

II. MÔN TIẾNG VIỆT:  

1. Đọc tiếng: 

Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2 

các bài từ tuần 27 đến tuần 34 

2. Đọc hiểu: 

Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới. 

3. Chính tả: 

Nghe đọc viết một đoạn chính tả (từ 65 -70chữ) trong khoảng 15 phút.  

4. Luyện từ và câu: 
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- Ôn tập các mẫu câu: 

+ Ai (cái gì, con gì) làm gì? / Ai (cái gì, con gì) là gì? / Ai (cái gì, con gì) /thế 

nào? 

-  Ôn tập bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? Để làm gì? Bằng gì? 

- Ôn tập về Nhân hóa 

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

5.Tập làm văn:  

Đề 1: 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng (8 đến 10 câu) kể lại một tốt em đã 

làm để góp phần bảo vệ môi trường. 

Đề 2 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng (8 đến 10 câu) kể lại một trận thi 

đấu thể thao mà em đã có dịp xem hoặc em đã từng tham gia. 

 

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

kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới. 
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