TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
Tên HS: ……………………………………………….., Lớp 2/………..
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN - TUẦN 19
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a/ 13 + 14 + 15
b/ 24 + 11 + 23
c/ 16 + 21 + 4
.............................
........................
........................
.............................
........................
........................
.............................
........................
........................
.............................
.........................
.........................
Bài 2: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống:
a/ 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4
b/ 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 3
c/ 5 + 5+ 5 + 5 = 5 x 5

d/ 5 + 5 +5 + 5 = 5 x 4

Bài 3: Viết phép nhân biết:
a/ Các thừa số là 3 và 5, tích là 15.
b/ Các thừa số là 3 và 6, tích là 18.
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
c/ Các thừa số là 7 và 4, tích là 28
d/ Các thừa số là 10 và 3, tích là 30.
.................................................
..................................................
.................................................
...................................................
Bài 4: Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi học. Hỏi 8 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi học?
Bài giải:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bài 5: + , x ?
2
4= 6
2
3=6
2
6 = 12
4

4=8

8

2 = 10

2

9 = 18

BÀI ÔN TẬP TUẦN 20
Bài 1: Tính nhẩm:
3 x 7 = ........
4 x 5 = .......
5 x 3 = ..........
3 x 8 = ........
4 x 7 = ........
5 x 6 = ..........
3 x 3 = ........
4 x 8 = ........
5 x 7 = ..........
3 x 6 = ........
4 x 9 = ........
5 x 9 = ..........
Bài 2: Điền dấu < , > , = vào chỗ chấm:
4 x 3 ......... 14
4 x 3 ......... 3 x 4
4 x 5 ......... 20
4 x 5 ......... 3 x 6
4 x 8 ......... 25
4 x 2 ......... 2 x 4
Bài 3: Tính :
a/ 3 x 9 + 14 = ......................
b/ 4 x 7 + 15 = ....................
= ......................
= .....................
c/ 5 x 7 – 18 = ......................
= ......................

d/ 4 x 6 – 9 = .....................
= .....................

Bài 4: Một xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 6 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?
Bài giải:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Bài 5: Số?
5x
= 20
x 6 = 30
5x3=3x
5x

= 35

5x

= 15

5x4=

x5

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
Tên HS: ……………………………………………., Lớp 2/……
BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT- TUẦN 20 – LỚP 2

A. §äc thÇm

Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Chóng cã l«ng mµu n©u sÉm nh- l¸
bµng kh«, ph¶i tinh m¾t míi thÊy ®-îc. Cheo cheo ®i ¨n c¶ ngµy lÉn ®ªm. Vµo tuÇn tr¨ng
s¸ng, chóng ®i ¨n lóc tr¨ng s¾p mäc, ch©n ®¹p trªn l¸ kh« xµo x¹c. Khi kiÕm ¨n, cheo cheo
dòi mòi xuèng ®Êt ®Ó ®µo giun hoÆc mÇm m¨ng, v× vËy mòi kh«ng ®¸nh h¬i ®-îc. §· thÕ,
tai cheo cheo l¹i côp xuèng, nªn kh«ng thÝnh. Khi cã ®éng, chóng kh«ng ch¹y ngay mµ cßn
dõng l¹i vÓnh tai lªn ®Ó nghe, thÊy nguy hiÓm thùc sù míi lß dß ch¹y.
Theo
thiªn
Dùa theo néi dung cña bµi, khoanh trßn vµo
ch÷
®Ætl¬ng
tríc c©u tr¶ lêi ®óng
1. Cheo cheo lµ loµi thó thÕ nµo?
a. Hung d÷

b. Kh«n ngoan

c. Nhót nh¸t

2. Cheo cheo cã mµu l«ng nh- thÕ nµo?
a. Mµu n©u sÉm nh- l¸ bµng kh«.
b. Mµu l¸ bµng xanh t-¬i.
c. Mµu vµng nh¹t.

3. Cheo cheo ®i ¨n vµo thêi gian nµo?
a. Ban ngµy

b. Nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng

c. C¶ ngµy lÉn ®ªm.

4. Trong c©u: Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Tõ ng÷ nµo tr¶ lêi c©u
hái Con g×?
a. Cheo cheo

b. Loµi thó
c. Sèng trong rõng
5. Bé phËn in ®Ëm trong c©u: Tai cheo cheo kh«ng thÝnh. Tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
a. lµm g×?
b. lµ g×?
c. thÕ nµo?

6.Trong c©u: Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Tõ nhót nh¸t lµ tõ chØ g×?
a. ho¹t ®éng

b. ®Æc ®iÓm

c. sù vËt

7. §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®îc g¹ch ch©n.
a, Cheo cheo dòi mòi xuèng ®Êt ®Ó ®µo giun.
……………………………………………………………………………………….
b.Vµo tuÇn tr¨ng s¸ng Cheo cheo l¹i ®i kiÕm ¨n.
.....................................................................................................................................

8. §iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo « trèng:
B¸c T¸m xoa ®Çu TÝ, nãi :
- TÝ häc kh¸ l¾m
B¸c th-ëng cho ch¸u hép b¸nh
Quay sang Bêm
b¸c hái
- Cßn Bêm, ch¸u häc hµnh thÕ nµo
- D¹, th-a b¸c, ch¸u häc kh¸ gÊp ®«i em TÝ ¹.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
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ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 20
Bài 1: Chọn những từ ngữ thích hợp dưới đây để điền vào các cột chỉ thời tiết của
mỗi mùa: ấm áp, se lạnh, rét buốt, nóng nực, mát mẻ, oi bức, tê cóng, lành lạnh, nóng
như thiêu như đốt, rét căm căm.
Mùa xuân
Mùa hạ
Mùa thu
Mùa
đông

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong mỗi câu sau:
a. Tháng sáu vừa rồi, cả nhà Lan đi nghỉ ở Đà Lạt.

b. Năm ngoái, chúng em học lớp Một.

c. Lớp em có tiết Mĩ thuật vào ngày thứ sáu.

d. Ra Tết, bà ngoại sẽ ra nhà em chơi.

Bài 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than điền vào chỗ trống:
Gấu Con đi chơi về muộn Trông thấy nó, Gấu bố quát:
- Lấy roi ra đây
Gấu Con ngoan ngoãn làm theo rồi rối rít.

- Con xin lỗi, bố tha cho con ạ
Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm ý của em để hoàn chỉnh câu hỏi em định hỏi một bạn
trong lớp.
Khi
nào……………………………………………………………………………………..

