
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

 

 
 

2. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng: 

a. Tô màu: 

- Tô màu đỏ vào hình chữ nhật ABCD. 

- Tô màu vàng vào phần còn lại (phần chưa  

tô màu) của hình vuông MNPQ. 

b. Viết tiếp vào chỗ chấm: 

- Hình ………………. đặt trên hình………...…. 

- Hình ……………….. đặt dưới hình …………… 

 

3. Một cửa hàng có 35 xe đạp, đã bán 12 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu 

xe đạp? 

Tóm tắt 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                

 

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

4. Em hãy đọc thuộc bảng nhân 2 và bảng nhân 3. 

                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

Cho phép trừ:                54      

 

 

2. Nối hai số có tổng bằng 100 (theo mẫu): 

 

 

 
 

3. Lần đầu cửa hàng bán được 28l nước mắm, lầm sau bán được nhiều hơn 

lần đầu 18l nước mắm. Hỏi lần sau cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước 

mắm? 
Tóm tắt 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                

 

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

a. 61 b. 91 c. 81 d. 71 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Tìm y: 
 

y + 25 = 71 y – 25 = 71 51 - y = 36 y – 51 = 36 

2. Điền dấu >, <, =: 

  8 + 5 ……….. 8 + 4   36 - 12 ……….. 33 - 21 

  9 + 7 ……….. 7 + 9 100 - 30 ……….. 38 + 43 

18 + 4 ……….. 14 + 8   56 - 19 ……….. 77 - 38 

 

3. Đoạn thẳng AB dài 56dm, đoạn thẳng BC dài 27dm. Hỏi đoạn thẳng AC dài 

bao nhiêu đề-xi-mét? 

Tóm tắt 
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                

 

 

                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Nối phép tính với kết quả đúng: 
 

 

 

 

 

 

 

2. Trên bãi cỏ có 46 con trâu và bò, trong đó có 27 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ có 

bao nhiêu con bò? 

Tóm tắt 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                

 

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

3. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

38 + 5 28 + 9 35 - 10 

35 + 16 100 - 15 80 - 33 

43 51 85 47 37 25 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 
 

38 + 56 73 - 25 64 + 36 55 - 19 

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Trong hình vẽ có mấy hình tam giác? 

 

 

 

 

 
 

a. 3 hình tam giác b. 4 hình tam giác c. 5 hình tam giác d. 6 hình tam giác 

3. Bao gạo to cân nặng 50 kg, bao gạo bé cân nặng 30kg. Hỏi  cả hai bao 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: ____________ 
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B 
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C 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 6 

                                                          ====== 
                   Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2020. 

 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo  
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Hai anh em 119 
 

2. Chính tả: 

   Câu 1: Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay: 

a) Chỉ sự di chuyển trên không: ................. 

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: .................... 

c)  Trái nghĩa với đúng: ............................ 

   Câu 2: Điền vào chỗ trống: 

a) s hoặc x 

   ...ắp xếp, ...ếp hàng, sáng ...ủa, xôn ...ao 

b) ât hoặc âc 

   gi...´ ..ngủ, th..... thà, chủ nh..., nh...´… lên 

   Câu 3: Tập chép bài “Bé Hoa” trang 125(SGK Tiếng Việt 2, tập 1). 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 6 

                                                          ====== 
                   Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2020. 

 

Tập làm văn: 

Câu 1:  

Viết lời chúc mừng của em khi chị Liên được giải trong kì thi học sinh giỏi: 
........................................................................................................................................ 

 
Câu 2: Viết 3 - 4 câu kể về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em. 

   Gợi ý: Em kể về anh chị với những nội dung sau: 

- Anh (chị) em tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi ?  

- Anh (chị) học lớp mấy (làm nghề gì) ? 

- Anh (chị) có điểm gì đặc biệt, nổi bật ? 

- Anh (chị) quan tâm, chăm sóc em như thế nào ? 

- Nêu tình cảm của em dành cho anh (chị). 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 6 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2020. 
 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo  
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Câu chuyện bó đũa 112 
 

2. Chính tả: 

   Câu 1: Điền vào chỗ trống : 

a) l hoặc n: ...ên bảng, ...ên người, ấm ...o, ...o lắng 

b) i hoặc iê:  mải m...´t, hiểu b...´, ch...m sẻ, đ... ̉m 10 

c) ăt hoặc ăc:  chuột nh...´, nh...´ nhở, đ... tên, thắc m...´ 

   Câu 2: Tìm từ : 
a) Chứa tiếng có l hoặc n : 

   - Chỉ những người sinh ra bố: …………………………………… 

   - Trái nghĩa với nóng : …………………………........................... 

   - Cùng nghĩa với không quen : …………………........................... 

b) Chứa tiếng có vần in hoặc vần iên : 

   - Trái nghĩa với dữ : ……………………………………………... 

   - Chỉ người tốt với phép lạ trong truyện cổ tích:.………………… 

   -  Chỉ quả, thức ăn,... đến độ ăn được : ………………………….. 
 

  Câu 3: Nghe – viết: “Câu chuyện bó đũa” trang 114(SGK Tiếng Việt 2, tập 1). 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 6 

                                                          ====== 
                  Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2020. 
 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo  
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Nhắn tin 114 

2. Luyện từ và câu: 

Bài 1: Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em. 

 

Bài 2: Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu theo mẫu: 

  (1)    (2) (3) 

anh khuyên bảo anh 

chị chăm sóc chị 

em trông nom em 

chị em giúp đỡ nhau 

anh em   

 

Ai làm gì ? 

M : Chị em giúp đỡ nhau. 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 6 

                                                          ====== 
                  Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2020. 
 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo  
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Tiếng võng kêu 117 

2. Chính tả:  

Câu 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống 

a) (tin, tiên)               .......... cậy 

    (tìm, tiềm)             ........... tòi 

    (khim, khiêm)         .......... tốn 

    (mịt, miệt)             .......... mài 

b) (thắt, thắc)             ......... mắc 

    (chắt, chắc)            ......... chắn 

    (nhặt, nhặc)           ........ nhạnh 

 

Câu 2: Đặt câu để phân biệt một cặp tiếng em chọn ở bài tập 1 : 

a) M: Ngôi sao lấp lánh. - Bé trốn chị nấp sau cánh cửa. 

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

b) M: Trời tối mịt. - Mẹ miệt mài làm việc. 

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

c) M: Bé thắc mắc với mẹ. - Chị thắt cho bé chiếc nơ. 

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

Câu 3: Tập chép bài “Tiếng võng kêu ” trang 118(SGK Tiếng Việt 2, tập 1). 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 


