
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 5 

 

 

 

Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020 

 

Câu 1. Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây 

           a) rẻ / dẻ/ giẻ ; rây/ dây/ giây 

rẻ: ........................................... rây: ....................................................... 

dẻ: .......................................... dây: ...................................................... 

giẻ: ........................................... giây: .................................................. 

         M: rây bột / nhảy dây / giây phút 

        b) vàng / dàng; vào / dào; vỗ / dỗ 

vàng: .............................. vào: .............................. vỗ: ................................ 

dàng: ............................. dào: ............................. dỗ: ............................. 

M: sóng vỗ / dỗ dành 

c) Các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im 

chiêm: .............................................. liêm: ................................................ 

chim: .............................................. lim: ................................................... 

M: thanh liêm / gỗ lim 

d) Các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip 

diếp: ................................................. kiếp: ............................................... 

díp: .................................................. kíp: .................................................. 

M: rau diếp / buồn ngủ díp mắt 

b) Điền vào chỗ trống vần chứa o hoặc ô. Giải câu đố: 

- Hoa gì đơm lửa rực h…………… 

Lớn lên hạt ng........... đầy tr............ bị vàng? 

                                  Là hoa…………………. 

- Hoa nở trên mặt nước 

Lại mang hạt tr.............. mình 

Hương bay qua hồ r.............. 

Lá đội đầu mướt xanh. 

                                                   Là cây………… 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 

I.Từ vựng: Mỗi từ luyện viết 5 lần và học thuộc 

- quietly: yên lặng 

- panda: con gấu trúc 

- Sports Day: ngày hội thể thao 

- Teacher’s Day: ngày nhà giáo 

- Independence Day: ngày độc lập 

- Children’s Day: ngày trẻ em 

- basketball: bóng rổ 

II. Sắp xếp: 

1. on/ It’ll/ Saturday/ be        . 

2. going/ basketball/ to/ I’m/ play     . 

3. will/ class/ our/ against/ Class/ play/ 5G     . 

4. is/ to/ going/ Tony/ in/ match/ play/ football/ a         . 

5. Nam/ going/ Nam/ to/ are/ and/ on/ Sports Day/ in/ take/ part     

 

BÀI LÀM 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 

Câu 1:Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả 

bằng cụm từ nào? 

Câu 2: Em hãy cho biết ngày toàn quốc kháng chiến của nước ta. 

Câu 3: Năm 1947, nước ta diễn ra sự kiện lịch sử nào tiêu biểu? 

Câu 4: Năm 1950, nước ta diễn ra sự kiện lịch sử nào tiêu biểu? 

Câu 5: Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ có thêu chữ gì? 

 

BÀI LÀM 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 


