TRƯỜNG TH. PHÙ ĐỔNG
--------  --------

BÀI ÔN TẬP số 1
MÔN TOÁN- Lớp 2
Ngày ...../…../ 2020
Họ và tên HS: ………………………………… Lớp 2/…

Phần I: Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1: 5 x 7 + 65 = ?
A. 30
B. 35
C. 90
D. 100
Bài 2: 51cm -12cm = …cm ?
A. 41
B. 39
C. 49
D. 72
Bài 3: 56 + x = 90 ; x = ?
A. 44
B. 54
C. 46
D. 34
Bài 4: Hình này có mấy hình tứ giác ?

A. 2
C. 3

B. 4
D. 5

Phần II: Phần vận dụng và tự luận
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
68 + 9
24 + 76
80 - 38
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
Bài 6: Điền dấu >,<,=
9 cm ….. 1dm
62 + 38 …… 10 + 90

41 – 24
……………
……………
……………

Bài 7: Tìm x :
44 + x = 61
x + 37 = 50
x =…………….…
x =……………….
x =……………….
x =……………….
Bài 8: Bao gạo cân nặng 31kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 8kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao
nhiêu kilôgam ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Đáp số: …………………………………….
Bài 9 : Vừa gà vừa thỏ có 50 con, trong đó có 22 con thỏ. Hỏi có mấy con gà?
………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

BÀI ÔN TẬP số 2
MÔN TOÁN - KHỐI HAI.
Ngày….………. 2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

----------

Họ và tên HS:....................................... Lớp 2/….

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất cho câu 1, câu 2 và câu 5
dưới đây:
Câu 1: Các số 99, 29, 84, 43 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 99, 84, 43, 29

B. 84, 99, 43, 29

C.29, 43, 84,99

Câu 2: 70 cm = ….. dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 7dm
B. 700 dm
C. 70dm
Câu 3: Điền số thích hợp chỗ chấm:
A. - Đồng hồ chỉ….. giờ

Câu 4: Đúng điền Đ, sai điền S
A. Hình vẽ dưới đây có số hình tứ giác là:
- Có 2 hình tứ giác:
- Có 3 hình tứ giác:
-Có 4 hình tứ giác:
B. Hình vẽ bên có …… đường thẳng.

Câu 5: Tuần này, thứ năm ngày 20 tháng 12.Vậy thứ năm tuần sau là ngày mấy tháng
12?
A. 27 tháng 12

B. 13 tháng 12

C.24 tháng 12

Câu 6: Đặt tính rồi tính:
37 + 15;

58 + 9;

79 – 34

100 – 35

…………………

…………………

………………..

……………..

…………………

…………………

……………….

……………..

…………………

…………………

………………..

…………….

Câu 7: Điền dấu >, <, = vào ô trống:

85 kg - 16kg

74 kg

5kg x 7

49kg

55cm + 35cm

82 cm + 9cm

68 dm - 19 dm

4dm x 9

Câu 8: Tìm x:
76 – 39 + 16 = …………..
= ………….

X + 25 = 27 + 39
…………………………...........
…………………… …………..
………………………………..

Câu 9: Tuấn và Dũng đang chơi bi. Tuấn có 76 viên bi, Dũng có ít hơn Tuấn 8 viên bi. Hỏi
Dũng có mấy viên bi?
Tóm tắt:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài giải:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 9: Mẹ nuôi 85 con gà. Mẹ đã bán 24 con gà, sau đó mẹ tiếp tục bán thêm 16 con gà.
Hỏi mẹ phải bán thêm bao nhiêu con gà nữa để hết số gà của mẹ có?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tóm tắt:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bài giải:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

BÀI ÔN TẬP số 3
MÔN TOÁN - KHỐI HAI.
Ngày….………. 2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

----------

Họ và tên HS:....................................... Lớp 2/….
I. Phần trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
1/ Số tròn chục liền trước của 70 là:
a. 50

b. 60

c.65

2/ 7cm = ? mm
a. 7mm

b. 70mm

c.7 m

b. 2 giờ chiều

c. 3 giờ

3/ 14 giờ còn gọi là :
a. 2 giờ

4/ 100 kg – 18kg = ......... kg . Số cần điền là:
a. 82
5/ Đồng hồ chỉ mấy giờ:

b.80

c. 78
6/ Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác ?

a. 12 giờ
b. 12 giờ 25 phút
c. 5 giờ

II. Phần tự luận :
1/ Đặt tính rồi tính:
56 + 37
72 + 28
............................ ..............................
............................ ..............................
…………………
………………….

a. 1 hình tứ giác
b. 2 hình tứ giác
c. 3 hình tứ giác

92 - 46
..............................
..............................
………………….

94 - 25
................................
................................
…………………..

2 / Tính :
90 - 45 + 25
=……………..
=………………

3/ Tìm x :
12 + x = 48
......... = ..............
......... = ................

4/ Nam có 42 cái kẹo, Hải có nhiều hơn Nam 28 cái kẹo. Hỏi Hải có bao nhiêu cái kẹo?

5/
a/ Điền số thích hợp vào ô trống:
-12
- 10
70

b/ Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống: (0,5 điểm)

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

----------

BÀI ÔN TẬP số 1
MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI HAI.
Ngày….………. 2020
Họ và tên HS:....................................... Lớp 2/….

I. Đọc hiểu :
A. Đọc thầm mẩu chuyện sau :

Lời hứa và lời nói khoác
Khỉ Con đi thăm bà nội. Nó hứa sẽ mang quả thông về cho Sóc Đỏ, cỏ tươi cho Dê
Non, cà rốt cho Thỏ Xám,…Nhưng đi chơi vui quá, nó quên hết những lời đã hứa.Về
nhà, gặp lại các bạn, nó lảng. Các bạn gọi Khỉ Con là
“ kẻ khoác lác’’.
Khỉ Con rất buồn, nó hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, con không lừa dối ai, vì sao các bạn lại gọi con là “ kẻ khoác lác’’?
Sau khi nghe câu chuyện, Khỉ mẹ bảo:
- Con đã hứa thì phải làm. Nếu hứa mà không làm thì lời hứa cũng như lời nói
khoác mà thôi.
Dựa vào nội dung mẩu chuyện, em hãy hoàn thành các bài tập dưới đây:
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (câu , câu2, câu 3, câu 4)
Câu 1: Khỉ Con hứa sẽ mang những thứ gì về cho các bạn ?
A. Khỉ Con sẽ mang quả thông, cỏ tươi, cà rốt về cho các bạn.
B. Khỉ Con sẽ mang quả lê, cỏ tươi, cà rốt về cho các bạn.
C. Khỉ Con sẽ mang quả thông, cỏ tươi, cà chua về cho các bạn.
Câu 2: Bị gọi là“ kẻ khoác lác’’ thái độ của Khỉ Con như thế nào ?
A. Khỉ Con hiểu lỗi của mình.
B. Khỉ Con bực tức các bạn.
C. Khỉ Con buồn, không hiểu vì sao các bạn gọi mình như thế.
Câu 3: Khỉ mẹ giải thích cho con hiểu điều gì ?
A. Khoác lác là tính xấu.
B. Hứa mà không làm thì lời hứa giống lời nói khoác lác.
C. Không lừa dối ai thì không phải là kẻ khoác lác.
Câu 4: Khỉ Con rất buồn, nó hỏi mẹ những gì?
A. Các bạn lại gọi con là “ kẻ khoác lác’’ là các bạn không đúng phải không mẹ?
B. Tại sao các bạn gọi con là đồ khoác lác.
C. Cả hai câu đều sai.

Câu 5: Khỉ Con quên thực hiện lời hứa, các bạn gọi Khỉ Con là gì?

Câu 6: Câu chuyện Lời hứa và lời nói khoác khuyên chúng ta điều gì?

Câu 7: Câu “Khỉ Con đi thăm bà nội vào ngày mai.’’Thuộc kiểu

câu gì đã học ?

A. Ai là gì?
B. Ai thế nào?
C. Ai làm gì?
Câu 8: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
A. Những người bạn của Khỉ Con là Sóc Đỏ dễ thương Dê Non dễ mến Thỏ
đáng yêu.
B. Khỉ Con hứa sẽ mang cỏ tươi cho Sóc cà rốt cho Thỏ quả thông cho Dê.

Xám

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP số 2
MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI HAI.
Ngày….………. 2020
Họ và tên HS:....................................... Lớp 2/….

I/ TẬP CHÉP:
Đề bài: Mùa xuân đến (Sách Tiếng Việt lớp 2, tập 2,trang 17)
( Viết từ : Hoa mận vừa tàn ...... cu gáy trầm ngâm)

II/TẬP LÀM VĂN :
Đề bài : Em hãy viết một đoạn (khoảng 3 đến 5 câu) kể về bố hoặc mẹ em.
1. Bố (hoặc mẹ ) của em có tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?
2. Đặc điểm hình dáng, tính tình bố (hoặc mẹ ) em như thế nào?
3. Bố (hoặc mẹ )của em yêu quý, chăm sóc em ra sao?
4. Tình cảm của em đối với bố ( hoặc mẹ) thế nào?
Bài làm

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP số 3
MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI HAI.
Ngày….………. 2020
Họ và tên HS:....................................... Lớp 2/….

I. Đọc hiểu :
A. Đọc thầm mẩu chuyện sau :

Lời hứa và lời nói khoác
Khỉ Con đi thăm bà nội. Nó hứa sẽ mang quả thông về cho Sóc Đỏ, cỏ tươi cho Dê
Non, cà rốt cho Thỏ Xám,…Nhưng đi chơi vui quá, nó quên hết những lời đã hứa.Về
nhà, gặp lại các bạn, nó lảng. Các bạn gọi Khỉ Con là
“ kẻ khoác lác’’.
Khỉ Con rất buồn, nó hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, con không lừa dối ai, vì sao các bạn lại gọi con là “ kẻ khoác lác’’?
Sau khi nghe câu chuyện, Khỉ mẹ bảo:
- Con đã hứa thì phải làm. Nếu hứa mà không làm thì lời hứa cũng như lời nói
khoác mà thôi.
Dựa vào nội dung mẩu chuyện, em hãy hoàn thành các bài tập dưới đây:
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (câu , câu2, câu 3, câu 4)
Câu 1: Khỉ Con hứa sẽ mang những thứ gì về cho các bạn ?
A. Khỉ Con sẽ mang quả thông, cỏ tươi, cà rốt về cho các bạn.
B. Khỉ Con sẽ mang quả lê, cỏ tươi, cà rốt về cho các bạn.
C. Khỉ Con sẽ mang quả thông, cỏ tươi, cà chua về cho các bạn.
Câu 2: Bị gọi là“ kẻ khoác lác’’ thái độ của Khỉ Con như thế nào ?
A. Khỉ Con hiểu lỗi của mình.
B. Khỉ Con bực tức các bạn.
C. Khỉ Con buồn, không hiểu vì sao các bạn gọi mình như thế.
Câu 3: Khỉ mẹ giải thích cho con hiểu điều gì ?
A. Khoác lác là tính xấu.
B. Hứa mà không làm thì lời hứa giống lời nói khoác lác.
C. Không lừa dối ai thì không phải là kẻ khoác lác.
Câu 4: Khỉ Con rất buồn, nó hỏi mẹ những gì?
A. Các bạn lại gọi con là “ kẻ khoác lác’’ là các bạn không đúng phải không mẹ?
B. Tại sao các bạn gọi con là đồ khoác lác.
C. Cả hai câu đều sai.

Câu 5: Khỉ Con quên thực hiện lời hứa, các bạn gọi Khỉ Con là gì?

Câu 6: Câu chuyện Lời hứa và lời nói khoác khuyên chúng ta điều gì?

Câu 7: Câu “Khỉ Con đi thăm bà nội vào ngày mai.’’Thuộc kiểu

câu gì đã học ?

A. Ai là gì?
B. Ai thế nào?
C. Ai làm gì?
Câu 8: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
A. Những người bạn của Khỉ Con là Sóc Đỏ dễ thương Dê Non dễ mến Thỏ
đáng yêu.
B. Khỉ Con hứa sẽ mang cỏ tươi cho Sóc cà rốt cho Thỏ quả thông cho Dê.

Xám

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
----------

BÀI ÔN TẬP số 4
MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI HAI.
Ngày….………. 2020
Họ và tên HS:....................................... Lớp 2/….

I/ TẬP CHÉP:
Đề bài: Mùa xuân đến (Sách Tiếng Việt lớp 2, tập 2,trang 17)
( Viết từ : Hoa mận vừa tàn ...... cu gáy trầm ngâm)

II/TẬP LÀM VĂN :
Đề bài : Em hãy viết một đoạn (khoảng 3 đến 5 câu) kể về bố hoặc mẹ em.
5. Bố (hoặc mẹ ) của em có tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?
6. Đặc điểm hình dáng, tính tình bố (hoặc mẹ ) em như thế nào?
7. Bố (hoặc mẹ )của em yêu quý, chăm sóc em ra sao?
8. Tình cảm của em đối với bố ( hoặc mẹ) thế nào?
Bài làm

