
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                 Thứ năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 

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

 
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Hai anh em 119 

2 Bé hoa 121 

3 Con chó nhà hàng xóm 128 

4 Đàn gà mới nở 35 

2. Luyện từ và câu: 

  Bài 1: Viết tiếp vào chỗ trống từ chỉ đặc điểm của người và vật. 

a. Đặc điểm về tính tình của người: tốt, ngoan, hiền… 

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Đặc điểm về màu sắc của vật: trắng, xanh lam, đỏ sẫm, vàng… 

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Đặc điểm về hình dáng của người, vật: cao, tròn, vuông… 

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Bài 2: Chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để tả: 

a. Nụ cười của anh (hoặc chị) em: tươi tắn, rạng rỡ, hiền lành… 

 M: Nụ cười của anh em tươi tắn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Tính tình của bố (hoặc mẹ) em: hiền hậu, vui vẻ, điềm đạm…. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                 Thứ năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 

1. Chính tả ( Nghe viết):  

Luyện viết bài: Quà của bố( SGK trang 110) 

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

Gợi ý: 

a. Cha, mẹ (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi?  

      b. Cha, mẹ (hoặc người thân) của em có đặc điểm gì? 

      c. Cha, mẹ (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 TNXH 2 

                                                          ====== 
                  Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Em hãy kể công việc của một số thành viên trong nhà trường? 

 
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
2. Em hãy kể những việc cần làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà? 

 
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
3. Em không nên làm những việc gì để phòng tránh té ngã khi ở trường? 
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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 năm ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 

1. Số: 
 

Số bị trừ 34 100 51 86 63 

Số trừ  19   26 15 20 17 

Hiệu      
 

2. Số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Lan cân nặng 28kg, Bình nặng hơn Lan 4 kg. Hỏi Bình cân nặng bao nhiêu 

ki-lô-gam? 

Tóm tắt 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                

 

Bài giải 
                                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                

                                                                                        

 

    

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! 
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