
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                  Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Luyện từ và câu: 

    Bài 1: Viết tên các đồ vật mà em biết: Bàn, thước, chổi… 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

    Bài 2: Ghép các tiếng sau thành những từ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, 

kính.  

 M: yêu mến, quý mến…. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                

    Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a. Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng. 

b. Giường tủ bàn ghế được xếp ngay ngắn.  

2. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: 

 
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Bà cháu 87 

2 Cây xoài của ông em 89 

3 Sự tích cây vú sữa 96 

4 Mẹ 101 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 VIỆT 2 

                                                          ====== 
                Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

 

 

1. Luyện từ và câu: 

    Bài 1: Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha, mẹ: 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                

    Bài 2: Nối từ ở 3 nhóm (1,2,3) để tạo thành câu hợp nghĩa 

 M: Linh giặt quần áo. 

(1) (2) (3) 

Em  Quét dọn nhà cửa 

Chị em giặt sách vở 

Linh xếp bát đũa 

Cậu bé rửa quần áo 

    Bài 3: Viết ba từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em: 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

2. Chính tả ( Nghe viết):  

Câu chuyện bó đũa ( SGK trang 114) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



PHIẾU ÔN TẬP TNXH 2 

                                                          ====== 

                   Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Làm thế nào để cơ và xương phát triển tốt ? 

 
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                

 

2. Đánh dấu  x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng. 

     Để bảo vệ bộ xương và giúp xương phát triển tốt, chúng ta cần: 

 Ngồi, đi, đứng đúng tư thế  

 Tập thể dục thể thao. 

  Làm việc nhiều. 

 Leo trèo. 

 Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. 

 An nhiều, vận động ít. 

 Mang, vác, xách các vật nặng. 

 An uống đủ chất. 

3. Chúng ta phải làm gì để giúp cơ phát triển săn chắc? 

 
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                

-  

                                                                                      

 

     

 

 

 

 

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 tư ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Tính nhẩm: 

 

3 x 3 =  3 x 1 = 3 x  6 = 

3 x 5 = 3 x 4 =  3 x  2 =  

3 x 9 = 3 x 9 = 3 x  7 =  

  3 x 10 = 

 

2. Mỗi hộp bánh có 3 cái bánh. Hỏi 9 hộp bánh như vậy có tất cả bao nhiêu cái 

bánh? 

Tóm tắt 
                 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài giải 

 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

4 6 8     

 

9 12 15     

               

 

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! 


