
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                 Thứ sáu, ngày 21 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 Bông hoa Niềm Vui 104 

2 Quà của bố 106 

3 Câu chuyện bó đũa 112 

4 MTiếng võng kêu 117 
 

2. 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: 

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

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

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

 

 

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 sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2020. 

 

 

1. Chính tả ( Nghe viết):  

Cây xoài của ông em ( SGK trang 93) 

2. Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em. 

  Gợi ý: 

a. Gia đình em gồm mấy người ? Đó là những ai ? 

b. Nói về từng người trong gia đình em? 

c. Lúc rảnh rổi mọi người trong gia đình em thường làm gì? 

d. Cuối tuần gia đình em thường làm gì? 

e. Em cảm thấy như thế nào khi được sống trong gia đình của mình? 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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! 

15 
+15

5 

+15
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30 
+26
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-19 

86 
-57 +12
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96 
-27 -38 

82 
-28 +9 

45 
+25
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-30 
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                                                          ====== 
                    Thứ sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Như thế nào là chăm chỉ học tập? 

 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

2. Chăm chỉ học tập có lợi gì? 

 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                

 

3. Chăm chỉ học tập là bổn phận của ai? 

 
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

 

 

                                                                                        

 
            
          

 

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! 


