
NGOC THUY PRIMARY SCHOOL     Date: ....../05/2021 

Name:.................................................    

Class2.... 

REVIEW 3 

I: sắp xếp các chữ cái dể tạo thành từ tương ứng với tranh. 

  add >……………….. umm>…………………

aybb>………………… 

apgrand>………… magrnda>……………….

brother>……………….. 

II.  Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh  

1,cat/is/It/a/=>………………………………………………………… 

2,a clock/It/is/=>…………………………………………………………… 

3/I/kick/can/.=>………………………………………………………………… 

4,name/my/Bill/is/.=>…………………………………………………………… 

III. nối từ tiếng anh  cột A tương ứng với từ tiếng việt cột B 

 

A B A B 

sing chạy catch vẽ 

run hát draw bắt, nắm 

jump đá climb ném,lao,phóng 

kick nhảy           throw leo, trèo 

 

IV: .  sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng 

umpj>……………. ickk>…………. bmicl>…………………. 

insg>…………….. ctcha>……………..

owrth>…………….. 

I:nối từ tương ứng với tranh 
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             kick                      throw                         

          jump                    climb                            

              sing                        catch                        

II sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng 

room   sicmu>…………………… edboomr>………………….. 

roomasscl>……………………. enchitk>……………………… 

orom lvingi>……………………    orom 

idning>………………… 

 

III. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh  

throw/I/can/./…………………………………………………………………………… 

teacher/She/a/is/./……………………………………………………………………… 

doctor/They/are/./………………………………………………………………………… 

hungry/you/Are/?/………………………………………………………………………… 

this/Who’s/?/……………………………………………………………………............... 

I:viết từ tương ứng với tranh 

 ………………………  ………………….    

…………………..                                 

     ……………….. …………………….  

……………………….. 
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II.khoanh từ tương ứng với tranh. 

abcgsofal e     ikmlampam                 omlplantlim 

imltelevisonml    abcekitchenegf  eghbed 

roomlom 

III. viết từ tiếng anh tương ứng với tranh 

Are you…………….?            Are you ……………..? 

   Are you……………..?         Are you………………? 

Are you……………….?          Are you……………………….? 

IV. dựa vào tranh trả lời các câu hỏi sau 

Are you cold?  …………………. … Are you hot?................................... 

  Are you happy?.......................     Are you 

thirsty?................................ 

 

 

 

I: sắp xếp các từ sau để thành từ tương ứng với tranh 

ofsa>………….   pmal>……….... 

lantp>……………. 
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VT>…………..    enchitk>……….  

oomredb>……… 

II: Hoàn thành từ để tạo thành các thứ trong tuần bằng tiếng anh. 

     ……….day                                 

    Mon…………. 

    Tues………..                              

    …………….day 

…………….day                           

 ……………day                 

………………..day 

 

I: . Reorder the letters to make the word( sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ 

đúng) 

aylpoundgr>…………………… room   sicmu>…………………… 

roomasscl>……………………. bossnad>………………………… 

awssee>………………………......

usbschool>……………………. 

 

1. A. monday   B. friday    C. today  

2. A. mother    B. father    C. pen 

3. A. thank    B. hello    C. hi 

4. A. young    B. chair   C. table 

5. A. blue    B. pencil    C. pink 

*Chọn từ trong ngoặc và gạch chân. 

He’s my .....................   ( mother, father) 

1. ..................... is my baby sister.  ( He, She) 

2. ......................... she?    ( Who, Who’s) 
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3. They ................... cassettes   ( is, are) 

4. .................... color is this?   (What, How) 

3: Đọc và nối cột A với cột B. 

A B 

1. How many boys? 

2. Who is she? 

3. Is this a chair? 

4. How are you? 

5. What are they? 

a. They are pens 

b. She is my sister 

c. Eight boys 

d. No, it isn’t 

e. I’m fine. Thank you 

*Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 

1. Bana…a      4. Fath….r 

2. App…e     5. Sev…n 

3. Yell…w 

 

 

 

 

 

I. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b  

 

                                          

  0. What is this?                    1. What is this? 

  It is the _______.                                       It is a ___________.  

  a.  music room          a. drum 

  b. school bus               b. tent 
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 2. She can ________.                             3. How many  _______?  Two. 

 a. run               a. blankets 

 b. sing                  b. pillows 

                                  

4. Look at the _______.  5. This is my  _______ .                 

a. sandcastles           a. bicycle 

b. umbrellas        b. drum 

II. Đếm và viết    

  eleven  +  eight  =  nineteen       

 twenty  -  five  =  …………………………         

 seventeen  +  one  = ……………………       

  ten  +  six  = …………………………….         

 fourteen  -  two  = ………………………..        

thirteen  +   seven  = ……………………..       

        

 

I. Viết từ tiếng anh tương ứng với tranh 

         

..................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 

                  .   

................................................................................................................................. 

 

I. Viết từ tiếng anh tương ứng với tranh 

                           

1. I can  ……….                             I can................................... 
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2. I can ……….                                I can............................ 

                  

3. This is my ……….                      This is my ................................... 

                                            

4. There ‘s a ……….                 There is a .............................. 

 

 


