
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 
 

35 - 8 66 - 7 48 - 9 65 - 10 

2. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng: 

 

 

Đường thẳng ……………….     ……………………....... 

3. Trong vườn có 35 con gà, trong đó có 19 con gà trống. Hỏi trong vườn có bao 

nhiêu con gà mái? 

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: ____________ 

B

C 
A C

A 

D

A 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Tìm x: 
 

28 – x = 9 40 – x = 17 34 – x = 15 x + 20 = 36 

2. Tính nhẩm: 

100 – 30 = 100 – 50 =  

100 – 40 = 100 – 20 =  

100 – 90 = 100 – 70 =  

100 – 60 = 100 – 10 = 

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được  94l dầu, buổi hciều bán được ít hơn buổi 

sáng 38l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 
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 tư ngày 18 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Tính nhẩm: 

11 – 6 =  11 – 7 =  11 – 8 = 11 – 9 = 

12 – 6 = 12 – 7 = 12 – 8 =  12 – 9 = 

13 – 6 = 13 – 7 = 13 – 8 =  13 – 9 = 

14 – 6 =  14 – 7 = 14 – 8 = 14 – 9 = 

15 – 6 = 15 – 7 = 15 – 8 = 15 – 9 = 

 16 – 7 = 16 – 8 =  16 – 9 = 

  17 – 8 = 17 – 9 = 

   18 – 9 =  

2. Ghi kết quả tính: 

9 + 6  - 8 = 7 + 5 - 8 =  9 + 9 – 4 = 

7 + 7 – 9 = 4 + 9 - 8 = 5 + 6 – 7 = 

 

3. Năm nay bà 75 tuổi, mẹ kém bà 38 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? 

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 19 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Tìm x: 
 

X + 8 = 52 14 + x = 34 x – 15 = 15 15 – x = 15 

2. Tính nhẩm: 

18 – 8 – 1 = 15 – 5 – 3 =  16 – 6 – 3 =  

      18 – 9 =        15 – 8 =        16 – 9 =  

 

3. Bao to cân nặng 50kg gạo, bao bé nhẹ hơn bao to 12kg gạo. Hỏi bao bé cân 

nặng 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: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 
 

100 - 6 100 - 3 100 - 27 100 - 35 

2. Tính nhẩm: 

18 – 9 = 15 – 6 = 11 – 7 = 11 – 6 =  

17 – 9 =  15 – 7 = 12 – 8 = 14 – 6 =  

16 – 9 = 15 – 8 = 13 – 9 = 11 – 3 =  

 

3. Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao 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 TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 5 

                                                          ====== 
                   Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2020. 

 

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

1 Thời gian biểu 132 
 

2. Luyện từ và câu: 

  Câu 1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 
a) tốt:       M: tốt - xấu 

b) ngoan: ......................... 

c) nhanh: ......................... 

d) trắng: ........................... 

e) cao: ............................. 

f) khỏe: ............................ 

 

  Câu 2. Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ 

trong cặp từ trái nghĩa đó: 
M:  - Chú mèo ấy rất ngoan. 

- Chú chó này rất hư. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  Câu 3. Viết tên các con vật sau: 

 

1. ……………………………………. 6. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 7. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 8. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 9. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 10. …………………………………… 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 5 

                                                          ====== 
                   Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2020. 

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

1 Đàn gà mới nở 135 
 

2. Chính tả: 

   Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au: 

M: rao – rau, …………………………………………………………………… 

   Câu 2. Điền vào chỗ trống      

a)Tiếng bắt đầu bằng b) Tiếng có: 
tr ch dấu hỏi dấu ngã 

cây tre 

buổi trưa 

ông ........ 

con trâu 

nước ........ 

che nắng 

........ ăn 

chăng dây 

........ báu 

chong chóng 

mở cửa 

ngả mũ 

........ ngơi 

đổ rác 

........ cá 

thịt mỡ 

........ ba 

suy nghĩ 

........ xanh 

vẫy tay 
 

Câu 3: Nghe viết bài “Trâu ơi” trang 136 (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 5 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2020. 

 

1. Tập làm văn 

  Câu 1. Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen: 

  M: - Đàn gà rất đẹp ⟶ Đàn gà mới đẹp làm sao! 

a) Chú Cường rất khoẻ. 

 …………………………………………………………………………………... 

b) Lớp mình hôm nay rất sạch. 

 …………………………………………………………………………………... 

c) Bạn Nam học rất giỏi. 

 …………………………………………………………………………………... 

Câu 2. Viết 3 - 4 câu nói về một con vật nuôi trong nhà. 
Gợi ý: 

a. Con vật mà em chọn kể là con gì? 

b. Hình dáng bên ngoài của nó thế nào?  

c. Nó có hoạt động gì đáng yêu? 

d. Thái độ của em đối với nó như thế nào? 

Câu 3. Lập thời gian biểu buổi tối của em. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 5 

                                                          ====== 
                  Thứ năm ngày 18 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. Tìm và viết vào chỗ trống: 

- Hai từ có tiếng chứa vần ai: ........................................................................... 

- Hai từ có tiếng chứa vần ay: ......................................................................... 

   Câu 2. Tìm và viết vào chỗ trống các từ: 
    a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x. 

- Chỉ thầy thuốc: ............................. 

- Chỉ tên một loài chim: .................. 

- Trái nghĩa với đẹp: ....................... 

    b) Chứa tiếng có vần ât hoặc âc: 

- Trái nghĩa với còn: ................. 

- Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu: ................... 

- Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang): ................ 
 

  Câu 3: Tập chép bài “Hai anh em” trang 120(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 5 

                                                          ====== 
                  Thứ sáu ngày 19 tháng 03 năm 2020. 

 

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

1 Bé Hoa 121 
 

2. Luyện từ và câu: 

Câu 1. Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi 

 
   a) Em bé thế nào? (xinh, đẹp, dễ thương,...) 

…………………………………………………………………………………………. 

   b) Con voi thế nào? (khoẻ, to, chăm chỉ,...) 

…………………………………………………………………………………………. 

   c) Những quyển vở thế nào? (đẹp, nhiều màu, xinh xắn,...) 

…………………………………………………………………………………………. 

   d) Những cây cau thế nào? (cao, thẳng, xanh tốt,...) 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đặc điểm của người và vật: 
   a) Đặc điểm về tính tình của người: tốt ngoan, hiền, ........ 

…………………………………………………………………………………………. 

   b) Đặc điểm về màu sắc của vật: trắng, xanh, đỏ, ............ 

…………………………………………………………………………………………. 

   c) Đặc điểm về hình dáng của người, vật: cao, tròn, vuông .......... 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 3. Chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để tả: 
   a) Mái tóc của ông (hoặc bà) em: bạc trắng, đen nhánh, hoa râm, ........ 

    M: Mái tóc ông em bạc trắng. 

…………………………………………………………………………………………. 

   b) Tính tình của bố (hoặc mẹ) em: hiền hậu, vui vẻ, điềm đạm, ........ 

…………………………………………………………………………………………. 

   c) Bàn tay của em bé: mũm mĩm, trắng hồng, xinh xắn, ........ 

…………………………………………………………………………………………. 

   d) Nụ cười của anh (hoặc chị) em: tươi tắn, rạng rỡ, hiền lành, ....... 

…………………………………………………………………………………………. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 


