
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 7 

                                                          ====== 
                   Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2020. 

 

 

Tập làm văn: 

Câu 1: Quan sát tranh trong sách Tiếng Việt 2, tập một, trang 118, trả lời câu 

hỏi: 

 
 

 

Câu 2: Bà đến đón em đi chơi. Hãy viết một vài câu nhắn lại để bố mẹ biết. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

a) Bạn nhỏ đang làm gì ? 

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

b) Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào ? 

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

c) Tóc bạn như thế nào ? 

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

d) Bạn mặc áo màu gì ? 

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

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

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

. 

 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 7 

                                                          ====== 
                   Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2020. 

 

 

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

1 Bông hoa Niềm Vui 104 
 

2. Chính tả: 

   Câu 1. Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iê hoặc yê theo nghĩa dưới đây: 

a) Trái nghĩa với khoẻ ⟶ …… 

b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ ⟶ …… 

c) Cùng nghĩa với bảo ban ⟶ …… 

   Câu 2. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp dưới đây 
a) 

- rối: ....................................................... 

- dối: ....................................................... 

- rợ: ....................................................... 

- dợ: ...................................................... 

b) 

- mỡ: ...................................................... 

- mở: 

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

- nữa: ..................................................... 

- nửa: ...................................................... 
    

Câu 3: Tập chép bài “Bông hoa Niềm Vui” trang 106(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 7 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2020. 

 

 

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

1 Quà của bố 106 

2. Luyện từ và câu: 

Câu 1. Gạch một gạch ( - ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Gạch hai gạch ( = 

) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì? 

M: Chi đến tìm bông cúc màu xanh. 

   a) Cây xoà cành ôm cậu bé. 

   b) Em học thuộc đoạn thơ. 

   c) Em làm ba bài tập toán. 

Câu 2. Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa: 

(1) (2) (3) 

em quét dọn nhà cửa 

chị em giặt sách vở 

Linh xếp bát đũa 

cậu bé rửa quần ào 

M: Linh giặt quần áo. 

Câu 3.  Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ. Đặt 2 câu, mỗi câu kể một 

việc em đã làm ở nhà: 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          TUẦN 7 

                                                          ====== 
                  Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2020. 

 

 

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

1 Há miệng chờ sung 109 

2. Chính tả: 

Câu 1. Điền iê hoặc yê vào chỗ trống: 
câu chu......n, ......n lặng, v......n gạch, lu......n tập 

Câu 2. 

   a) Điền vào chỗ trống d hoặc gi: 

Dung .....ăng .....ung .....ẻ 

.....ắt trẻ đi chơi 

Đến ngõ nhà ......ời 

Lạy cậu, lạy mợ 

Cho cháu về quê 

Cho ....ê đi học. 

   b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã: 

Làng tôi có luy tre xanh 

Có sông Tô Lịch chay quanh xóm làng 

Trên bờ, vai, nhan hai hàng 

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng. 

Câu 3: Nghe viết “Quà của bố” trang 110(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 7 

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

 

 

Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể 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 rổi 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: ____________ 



 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Đọc, viết (theo mẫu): 

 

Đọc Viết 

Ngày bảy tháng mười một Ngày 7 tháng 11 

Ngày mười tám tháng mười một  

Ngày hai mươi tháng mười hai  

 Ngày 19 tháng 2 

Ngày hai mươi lăm tháng sáu  

 Ngày 30 tháng 4 

2. Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 14 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả 

cam? 

Tóm tắt 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài giải 
                                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                

3. Biết x + 7 = 7. Hãy đoán xem x là số nào. 

x = ……… vì ……………………………………………………………………… 

                        

 

                                                                 

 

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Viết các số 56, 65, 34, 43, 72, 27 theo thứ tự: 

a. Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………… 

b. Từ lớn đến bé: ………………………………………………………………… 

2. Số: 

 2dm = …….. cm 90cm = …….. dm 40cm = …….. cm 

50cm = …….. dm 3dm = …….. cm 1dm = …….. cm 

7dm = …….. cm 6dm = …….. cm 80cm = …….. cm 

3. Một con vịt có hai chân. Hỏi 7 con vịt như vậy có tất cả bao nhiêu chân 

vịt? 
Tóm tắt 

                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                

4. Viết ba phép trừ có số bị trừ bằng số trừ: 

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

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ tư ngày 01 tháng 4 năm 2020. 

 

 

 

1. Đặt tính rồi tính hiệu, biết: 
 

Số bị trừ là 67, số trừ là 28 Số bị trừ là 67, số trừ là 28 Số bị trừ là 67, số trừ là 28 

   
 

  
 

  

2. Số 

a. Số liền sau của 69 là: ………. d. Số liền trước của 21 là: ………. 

b. Số liền trước của 89 là: ………. e. Số lớn hơn 45 và nhỏ hơn 47 là ………. 

c. Số liền sau của 76 là: ……….. g. Số lớn hơn 76 và nhỏ hơn 79 là: ………... 

 

3. Viết tiếp câu hỏi và giải bài toán: 

Mẹ và chị hái được 45 quả quýt, riêng mẹ hái được 28 quả quýt. Hỏi chị……... 

…………………………………………………………………………………………. 

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 02 tháng 4 năm 2020. 

 

 

 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
 

 

 

 

2. Nối phép tính thích hợp với ô trống (theo mẫu): 

 

 

 

 

 

 

15 <                 < 25 

 

3. Một hộp bút có 3 chiếc bút chì màu. Hỏi 7 hộp bút như thế có tất cả bao nhiêu 

bút chì màu? 

Tóm tắt 
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                

 

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

2 

57 

59 

+ 
17 

83 

66 

- 
35 

48 

83 

+ 
27 

54 

37 

- 

9 + 5 10 + 11 19 + 5 80 - 45 

33 -19 41 - 17 



 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 03 tháng 4 năm 2020. 

 

 

1. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: 
 

56 và 7 45 và 39 22 và 47 19 và 68 

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

Trong hình vẽ có mấy hình tam giác? 

 

 

 

 

 
 

a. 4 hình tam giác b. 6 hình tam giác c. 7 hình tam giác d. 8 hình tam giác 

3. Thùng bé có 20kg sơn, thùng to có nhiều hơn thùng bé 12kg sơn. Hỏi thùng to 

có bao nhiêu ki-lô-gam sơn? 

Tóm tắt 
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 


