
 

 PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                           TUẦN 4 

                                                          ====== 
                   Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2020. 

 
 

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

1 Tìm ngọc 137 
 

2. Chính tả: 

   Câu 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uy: 
a) Chàng trai xuống th........... cung, được Long Vương tặng viên ngọc q......... 

b) Mất ngọc, chàng trai ngậm ng......... Chó và Mèo an ......... chủ. 

c) Chuột ch........ vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo v.......... lắm. 

   Câu 2. Điền vào chỗ trống: 
a) r, d hoặc gi 

     ......ừng núi, ......ừng lại, cây ......ang, .......ang tôm 

b) et hoặc ec 

     lợn kêu eng ........., h......... to, mùi kh........ 

   Câu 3: Nghe viết bài “Tìm ngọc” trang 140 (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 4 

                                                          ====== 
                   Thứ ba ngày 10 tháng 03 năm 2020 
 

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

1 Gà “tỉ tê” với gà 141 
 

2. Luyện từ và câu: 

Câu 1. Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình 

vẽ mỗi con vật đó: 
(nhanh, chậm, khoẻ, trung thành) 

 

1……………………………………

… 

3………………………………………

… 

2……………………………………

… 

4………………………………………

… 

Câu 2. Viết từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây 

M: đẹp ⟶ đẹp như tiên (đẹp như tranh) 

a) đẹp ⟶ ................................................ 

b) cao ⟶ 

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

c) khỏe ⟶ ............................................. 

d) nhanh ⟶ 

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

e) chậm ⟶ ............................................ 
 

g) hiền ⟶ .............................................. 

h) trắng ⟶ ............................................. 

i) xanh ⟶ ............................................. 

k) đỏ ⟶ ................................................ 

 

 

Câu 3. Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau: 

M: Mắt con mèo nhà em tròn ... 

⟶ Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve. 

a) Mắt con mèo nhà em tròn như ……... 

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như ........ 

c) Hai tai nó nhỏ xíu………. 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                           TUẦN 4 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 11 tháng 03 năm 2020. 

 

 
 

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

1 Thêm sừng cho ngựa 145 
 

2. Tập làm văn:  

Câu 1. Điền ao hoặc au vào chỗ trống: 

S..... mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây g...... ngoài đồng, từng đàn s..... 

chuyền cành lao x...... .Gió rì r...... như b...... tin vui, giục người ta m....... đón ch...... 

xuân mới. 

Câu 2. a) Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi: 
- bánh .......án, con ........án, .......án giấy 

- ......ành dụm, tranh .......ành, ......ành mạch 

    b) Điền vào ô trống từ có tiếng chứa vần et hoặc ec có nghĩa dưới đây: 

- Chỉ một loại bánh để ăn Tết. ⟶ ……. 

- Gợi tiếng kêu của lợn. ⟶ ……. 

- Chỉ mùi cháy. ⟶ ……. 

- Trái nghĩa với yêu. ⟶ ……. 
 

Câu 3: Nghe viết bài Gà “tỉ tê” với gà trang 145 (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 4 

                                                          ====== 
                  Thứ năm ngày 12 tháng 03 năm 2020. 

 

 
 

1. Tập làm văn 

Câu 1. Bố đi công tác về, tặng em một gói quà. Mở gói quà ra, em rất ngạc nhiên 

và thích thú khi thấy một cái vỏ ốc biển rất to và đẹp. Viết câu nói thể hiện sự ngạc 

nhiên, thích thú của em: 

………………………………………………………………………………….. 

Câu 2. Dựa vào đoạn văn sau, viết thời gian biểu sáng chủ nhật của bạn Hà: 

Sáng chủ nhật, mới 6 giờ rưỡi, Hà đã dậy. Em chạy ngay ra sân tập thể dục rồi đi đánh 

răng, rửa mặt. Lúc kim đồng hồ chỉ 7 giờ, mẹ mang cho Hà một bát mì nhỏ. Em ăn 

sáng mất 15 phút, rồi mặc quần áo. Đúng 7 giờ 30, mẹ đưa em đến trường dự lễ sơ kết 

học kì. Mẹ dặn bố: “Mười giờ mẹ con em về, cả nhà sẽ sang ông bà”. 

2. Chính tả (Nghe - viết ) 

 Đầu năm, Bắc học còn kém, nhưng em không nản, mà quyết trở thành học sinh 

giỏi. Ở lớp, điều gì chưa hiểu, em nhờ cô giảng lại cho. Ở nhà, em học bài thật thuộc 

và làm bài tập đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, em đã đứng đầu lớp. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                           TUẦN 4 

                                                          ====== 
                  Thứ sáu ngày 13 tháng 03 năm 2020. 

 

 
 

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

1 Con chó nhà hàng xóm 128 
 

2. Chính tả: 

Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống: 

Ba tiếng có vần ui Ba tiếng có vần uy 

M: núi................................................. M: (tàu) thuỷ,......................................... 

Câu 2: 
    a) Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch: 

chăn, chiếu, ............................................................................................................ 

    b. Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm: 

- Ba tiếng có thanh hỏi 

  M: nhảy, ..................................................................................................... 

- Ba tiếng có thanh ngã.    

  M: vẫy……………………………………………………………………….. 

Câu 3: Nghe viết bài “Con chó nhà hàng xóm” trang 131 (SGK Tiếng Việt 2, tập 1) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          TUẦN 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

1. Số: 

 

Số bị trừ 86 45  70 100 

Số trừ  37    45 34  

Hiệu  9 45  46 

 

2. Đặt tính rồi tính: 
 

35 + 56 87 - 45 45 + 34 90 - 56 

3. Một mảnh vải dài 63dm,người ta cắt ra 25dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn 

lại dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

Tóm tắt 
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài giải 
                 

                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                

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

                                                                                        

 

 

                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          TUẦN 4 

                                                          ====== 
            Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Tìm x: 
 

x + 34 = 100 x - 54 = 45 25 + x = 73 81 - x = 30 

2. Tính 

100 - 24 - 38 = 45 + 35 + 18 =  68 - 29 + 35 = 

72 + 28 - 63 = 72 - 27 + 27 =  81 - 25 + 16 = 

56 - 48 + 57 =  23 + 45 - 24 = 56 + 26 - 47 = 

3. Trong bến xe có 54 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến thì trong bến còn lại 25 ô 

tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến? 

Tóm tắt 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                

  4. Số. 

2 x 5 = 2 x 1 =  2 x 2 = 

2 x 3 = 2 x 7 =  2 x 8 = 

2 x 9 = 2 x 4 = 2 x 6 =  

  2 x 10 = 

 

 

 

 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          TUẦN 4 

                                                          ====== 
            Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đặt tính rồi tính: 

 

56 + 19 

 

 

 

 

72 - 27 

 

26 + 45 

 

52 - 16 

 

3. Bao gạo cân nặng 50kg, bao ngô cân nặng 45kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao 

nhiêu ki-lô-gam? 

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: ____________ 

35 
- 9  +18 

72 
- 24 - 25 

3 
x 9 - 16 

2 
x 7 +26

19 

3 
x 8 - 9 

25 
+47 - 29 



 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 

                                                          TUẦN 4 

                                                          ====== 
            Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Số: 

 

Số bị trừ 45 33 56   

Số trừ  21    34 37 

Hiệu  7 13 34 19 

 

Số hạng  34  45  

Số hạng 47  58  72  29 

Tổng 100  83 81 70 

2. Đặt tính rồi tính: 

 

75 - 67 

 

 

 

 

61 - 16 

 

43 + 19 

 

56 + 23 

 

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán? 

Mảnh vải màu xanh dài 48dm, mảnh vải màu đỏ dài 42dm. Hỏi cả hai mảnh 

vải……………………………………………………………………………………… 

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 

                                                          TUẦN 4 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020. 

 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

 

67 - 24 

 

 

 

 

40 + 34 

 

70 - 35 

 

56 + 25 

 

2. Tìm x: 
 

x - 34 = 27 x + 37 = 73 46 + x = 54 70 - x = 30 

3. Lớp 2B có 19 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Hỏi lớp 2B có tất cả bao nhiêu 

học sinh? 

Tóm tắt 
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Bài giải 
                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  4. Số: 

3 x 4 = 3 x 3 =  3 x 1 = 

3 x 7 = 3 x 8 =  3 x 6 = 

3 x 2 = 3 x 5 = 3 x 9 =  

  3 x 10 = 

 

                
                                
                
                
                
                
                
                
                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 


