
 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 đ) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Gam được viết tắt là:   

A. kg              B. Hg                                C. g   D. km 

Câu 2. Kết quả của phép tính 48:6  là: 

A. 9   B.7  C. 8  D. 6 

Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ  tự:  90 ; …….. ;  …….. ; 87 là: 

A. 91 ; 92  B. 88 ; 89  C. 89 ; 88  D. 98 ; 97 

Câu 4. Trong túi có 32 quả dâu tây. Chia đều cho 8 bạn . Mỗi bạn được số quả dâu tây 

là : 

              A. 2 quả  B. 6 quả  C. 8 quả            D. 4  quả 

Câu 5.  Tính: 417 kg + 222 kg = ? kg 

A. 639  B. 669   C. 679  D. 639 

Câu 6. Cho: …  > 70. Số thích hợp để điền vào ô trống là: 

                            A. 60               B. 70                   C. 80  D. 69 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 7.Đặt tính rồi tính: (2 đ) 

  451 + 342                           716 + 151                     729 – 251                      268 - 72 

Câu 8: Điền số vào chỗ chấm: (2 đ) 

 

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO            ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10      KHỐI 3 

 HỌ VÀ TÊN    ………………………….                       MÔN TOÁN     

 LỚP……………………………..                                 Thời gian  :40 phút                                                                

 

Đạt ( Chưa đạt) 

 

Nhận xét 

............................................................................... 

 

................................................................................ 

 

........................................................................... 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



Số đã cho 28 42 49 56 

Giảm số đã cho 7 lần.     

 Câu 9:Điền số thích hợp vào ô trống.(1 đ) 

a)  

 

b)  

 

Câu 10. Bao gạo to cân nặng 30 kg gạo, bao gạo bé cân nặng giảm đi 3 lần so với bao to. 

Hỏi bao nhỏ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (2 đ) 

Bài giải 

 

Chúc các em làm bài tốt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

42 35 28  

9 18  36 



 

Câu 1. Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài Trong đêm bé ngủ (sách TV3 - 

tập 1 trang 53) 

Câu 2. Điền chữ c/k/q: 

                    .....uê hương                                            ......ủ nghệ              

                    .....im chỉ                                                món  ....uà       

Câu 3: Em hãy tìm 3 từ:  

a. Chỉ người thân trong gia đình :………………………………………………. 

b. Chỉ tình cảm gia đình: ………………………………………………. 

Câu 4: Gạch dưới từ so sánh trong câu sau:  

Hai bàn tay em     /  Như hoa đầu cành. 

Ông trăng như cái mâm vàng  

Mọc lên từ đáy đầm làng quê ta. 

 

Đạt ( Chưa đạt) 
 

Nhận xét 

............................................................................... 

 

................................................................................ 

 

........................................................................... 

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO            ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10      KHỐI 3 

 HỌ VÀ TÊN    ………………………….                       MÔN TIẾNG VIỆT    

 LỚP……………………………..                                 Thời gian  :40 phút                                                                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



Câu 5: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong các câu sau: 

a) Cặp sách là đồ dùng thân thiết của em. 

................................................................................. 

b) Mẹ em là công nhân. 

.................................................................................. 

c) Cả nhà em đang ăn cơm. 

.................................................................................. 

Câu 6: Viết đoạn văn 5-7 câu kể về việc em đã tiết kiệm điện , nước , thức ăn theo gợi ý sau 

- Em đã tiết kiệm gì? 

-Vì sao phải tiết kiệm 

-Em đã tiết kiệm như thế nào? 

-Em cảm thấy như thế nào sau khi mình tiết kiệm? 

 

 

Chúc các em làm bài tốt 

 

 

 

 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

 

 


