
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                   Thứ hai ngày 02 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: 

 
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Thêm sừng cho ngựa 144 

2 Đàn gà mới nở 135 

3 Bán chó 124 

 

2. Luyện từ và câu: 

   Bài 1: Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau: 

 Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non. 

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

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

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

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

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

   Bài 2: Đoạn văn sau có 8 từ chỉ hoạt động. Em hãy tìm và gạch chân dưới 8 từ 

ấy. 

 Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lỳ bên 

đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng kêu: “Rét ! Rét !” Thế nhưng, mới sớm 

tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe 

như  hai chiếc quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang: “Ò … ó … o … o !” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 02 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Tìm x: 

x - 45 = 27 x - 24 = 42 83 - x = 17 71 - x = 17 
                 
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

1. Số: 

 

Số bị trừ  100 80  95 

Số trừ  22    21 32  

Hiệu 19 37  25 34 

3. An cân nặng 32kg, Mai nhẹ hơn An 3kg. Hỏi Mai 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! 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

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

 

 

1. Chính tả ( Nghe viết):  

Dậy sớm ( SGK trang 76) 

2. Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể ngắn 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 rỗi 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 MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ ba ngày 03 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 
 

37 + 25 67 - 59 23 + 46 93 - 39 

2. Số: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 83kg gạo và bán nhiều hơn buổi chiều 15kg 

gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Tóm tắt 
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                

Bài giải 
                 

                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                

   

                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

34 
+27

5 

+27

5 

90 
- 33 +28 

54 

72 
+28 -45 

86 
-39 - 8 

36 
+48 -24 

72 
-36 +48 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 04 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: 

 
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Há miệng chờ sung 109 

2 Điện thoại  97 

3 Bưu thiếp 80 

4 Đổi giày   68 

2. Luyện từ và câu: 

Bài 1: Xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng: 

( bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp) 

Chỉ người Chỉ đồ vật Chỉ con vật Chỉ cây cối 

    

    

    

    

 

Bài 2: Đặt 2 câu theo mẫu. 

 

Ai (cái gì, con gì) Là gì? 

M: Bạn Lan Là học sinh giỏi. 

  

  

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ tư ngày 04 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số 

Số hạng 16 25  46  

Số hạng    25 37  24 

Tổng 54  80 73 89 

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán: 

Một mảnh vải dài 65dm, người ta cắt ra 18dm để mai túi. Hỏi ........................ 

…………………………………………………………………………………………. 

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! 

2 
x 6  +29 

3 
x 5 +15 

2 
x 9 - 6 

3 
x 6 +19

19 

2 
x 7 -7 

3 
x 8 - 9 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                  Thứ năm ngày 05 tháng 03 năm 2020. 

 

 

1. Chính tả ( Nghe viết):  

Đàn gà mới nở ( SGK trang 153) 

2. Tập làm văn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 – 5 câu) kể về anh, chị, em 

ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em theo gợi ý sau: 

Gợi ý: 

- Anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em bao nhiêu tuổi? 

- Anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) làm nghề gì ? 

- Đặc điểm anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) thế nào? 

- Anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em yêu quý, chăm sóc em như 

thế nào? 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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 MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ năm ngày 05 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Tìm x: 

x + 18 = 81 

 

 

 

x - 18 = 81 

 

65 - x = 28 

 

28 + x = 65 

 

2. Đặt tính rồi tính: 

 

37 + 35 

 

 

 

 

100 - 39 

 

43 + 29 

 

76 - 18 

 

3. Một cửa hàng có 100kg đường, sau khi đã bán đi một số ki-lô-gam đường thì 

cửa hàng còn lại 37kg đường. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

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! 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                  Thứ sáu ngày 06 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: 

 
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Cô giáo lớp em 60 

2 Mua kính 53 

3 Mít làm thơ 18 

4 Mít làm thơ 36 

 

2. Chính tả ( Nghe viết):  

Cân voi ( SGK trang 71) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 06 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

 

37 + 25 

 

 

 

 

59 - 12 

 

73 - 37 

 

29 + 38 

 

 

2. Tính: 

 

35 + 37 - 24 = 100 - 35 - 56 =  18 + 18 + 18 = 

86 - 39 + 12 =  34 + 18 - 19 =  76 - 29 + 15 = 

52 - 48 + 57 =  86 - 32 + 46 = 37 + 57 - 59 = 

3. Trong chuồng có 28 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi trong chuồng có tất cả 

bao nhiêu con gà? 

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! 


