
 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 – KHỐI 1 

Chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học  

sử dụng bài giảng số của iSMART 

Năm học 2020-2021 

1. Môn tiếng Anh Toán: 

Bài học 

Nội dung ôn tập 

Nội dung kiến thức Từ vựng, cấu trúc 

Unit 3 –Numbers within 

ten 

Lesson 2: Numbers from 

six to ten 

Bài 2: Các số từ 6 tới 10 

- Nhận biết các số từ 6 – 10 

- Đếm số lượng vật được cho sẵn 
- What number is it? It is 

number … 

- How many … are there? 

There is         one …/ there 

are … 

six, seven, eight, nine, ten 

6, 7, 8, 9, 10 

Unit 4 – Comparison 

signs 

Lesson 1: Greater than 

Bài 1: Lớn hơn 

 

- Nhận biết số lớn hơn giữa hai số 

được cho sẵn (trong phạm vi 10) 

- Sử dụng dấu lớn hơn 

- So sánh số lượng các vật trong 2 

nhóm khác nhau 

- … is greater than … 

greater than 

lớn hơn 

 

Unit 4 – Comparison 

signs 

Lesson 2: Less than 

Bài 2: Bé hơn 

- Nhận biết số bé hơn giữa hai số 

được cho sẵn (trong phạm vi 10) 

- Sử dụng dấu bé hơn 

- So sánh số lượng các vật trong 2 

nhóm khác nhau 

- … is less than  

less than 

bé hơn 

 

Unit 4 – Comparison 

signs 

Lesson 3: Equal to 

Bài 3: Bằng 

 

- Nhận biết sự bằng nhau giữa hai số 

được cho sẵn (trong phạm vi 10) 

- Sử dụng dấu bằng 

- So sánh số lượng các vật trong 2 

nhóm khác nhau (Sử dụng ngôn ngữ 

so sánh: “lớn hơn”, “bé hơn” hoặc 

“bằng” 

- … is equal to … 

equal to 

bằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Môn tiếng Anh Khoa học: 

Bài học 

Nội dung ôn tập 

Nội dung kiến thức Từ vựng, cấu trúc 

Unit 2 – Animal world 

Lesson 3: Farm animal 

products 

Bài 3: Các sản phẩm từ 

động vật nông trại 

- Nhận biết những sản phẩm phổ biến 

từ động vật 

- Xác định sản phẩm tương ứng với 

động vật nào tạo ra 

- What do … give us? … 

give us … 

pig - meat, cow - milk, duck - egg, 

sheep - wool 

heo - thịt, bò - sữa, vịt - trứng, 

cừu - len 

Unit 2 – Animal world 

Lesson 4: Body parts of 

an animal 

Bài 4: Các bộ phận của 

động vật 

- Nhận biết các bộ phận khác nhau 

của động vật 

- Gọi tên các bộ phận của động vật 

theo hình được cho sẵn 

- What part is this? This is 

… 

head, body, leg, tail 

đầu, cơ thể, chân, đuôi 

 

Unit 3 – My body 

Lesson 1: The head 

Bài 1: Đầu 

- Nhận biết các bộ phận khác nhau 

của đầu 

- Gọi tên các bộ phận của đầu theo 

hình được cho sẵn 

- What is this? This is my 

…. 

body, head, hair, mouth 

cơ thể, đầu, tóc, miệng 

 

Unit 3 – My body 

Lesson 2: The head 

(cont.) 

Bài 2: Đầu (tt.) 

 

- Nhận biết các bộ phận khác nhau 

của khuôn mặt 

- Gọi tên các bộ phận trên khuôn mặt 

dựa theo hình cho sẵn 

- What is this? This is my 

…… 

- I have …. 

eye, ear, nose, tongue 

mắt, tai, mũi, lưỡi 
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