
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 2 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

 

 
 

1. Số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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              PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                  Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. 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…. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Bài 3: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ: tốt/……….; ngoan/………..; 

nhanh/………. 

2. Chính tả ( Nghe viết):  

         Thư trung thu ( SGK trang 11, tập 2) 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



    PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG ANH 2 

                                                          ====== 
                Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2020. 

 

 

                                                                                      

I. Từ vựng: Mỗi từ luyện viết 5 lần 

- ring: reo 

- cook: đầu bếp 

- book: quyển sách 

- look: nhìn 

 

- cookery book: sách dạy nấu ăn 

- house: ngôi nhà 

- mouse: con chuột 

 

                                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                

II. Điền  

1. Ri _  _ 

2. B _  _  k 

3. M  _ _  se 

4. _  _  ow 

5. Si _ _ 

6.  L _ _ k 

7.  _ _ een 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 2 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1.  Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng có lợi gì ? 

 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

2. Em hãy kể một số việc làm cụ thể để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. 

 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                

 

3. Em hãy khoanh vào câu đúng : 

1. Người lớn mới phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. 

2. Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng là góp phần bảo vệ môi trường. 

3. Đi nhẹ, nói khẽ là giữ trật tự nơi công cộng. 

4. Không được xả rác ra nơi công cộng. 

5. Xếp hàng trật tự mua vé vào xem phim. 

6. Bàn tán với nhau khi đang xem trong rạp chiếu phim. 

7. Bàn tán với nhau trong giờ kiểm tra. 

 

                                                                                        

 
            

 

 

                                                    

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! 


