
PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 2 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Như thế nào là Quan tâm, giúp đỡ bạn? 
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                

 

2. Em đã quan tâm giúp đỡ bạn bao giờ chưa? 

 
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

3. Hãy kể một số việc làm quan tâm giúp đỡ bạn.. 

 
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 



   PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG ANH 2 

                                                          ====== 
                   Thứ hai ngày 24tháng 02 năm 

2020. 

 

I. Từ vựng: Mỗi từ luyện viết 5 lần 

- grape: nho 

- grass: cỏ 

- grow: trồng 

- fast: nhanh 

 - slow: chậm 

- swing: đánh đu 

- sing: hát 

                 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

II. Điền  

1. _   _   ass 

2. Swi _  _ 

3. C _  _  k 

4. H _  _  se 

5. _ _ apes 

III. Ghép: 

                                  grass           

                                 grapes 

                                 swing 

                                 sing 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



     PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                 Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 

2020. 

 

 

1. Chính tả ( Nghe viết):  

Sự tích cây vú sữa ( SGK trang 97) 

2. Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về người thân của em. 

Gợi ý: 

1. Ông, bà (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi? 

     2. Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì? 

     3. Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào? 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

                                                                                                     

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 



                                                     PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 2 

                                                                   ====== 
             Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

1. Tìm x: 

x - 37 = 72 x - 9 = 45 30 - x = 12 65 - x = 26 
                 
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                

 

2.a  Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày): 

 

12 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

1  3     

       

15   18    

     27  

29  31     
 

b. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ vào chỗ chấm: 

- Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là thứ …………………………... 

- Tháng 12 có ……… ngày thứ bảy. Đó là các ngày nào………………………. 

- Tuần này, thứ năm là ngày 18 tháng 12. Tuần sau, thứ năm là ngày …………  

Tuần trước, thứ năm là ngày……………………………………… 

- Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày………. 

3. Nam cao 15dm, Bình thấp hơn Nam 3dm. Hỏi Bình cao bao nhiêu đề-xi-

mét? 

Tóm tắt 
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

Bài giải 
                                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                

 

                                                                                        

 
            
          

                  

 
            
          

 

 
            
          

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


