ĐỀ ÔN TẬP
Bài 1. Đặt tính và tính:
a. 38 + 24

27 + 58

36 + 18

48 + 39

b. 56 + 42

45 + 46

37 + 56

69 + 26

c. 77 + 14

39 + 57

48 + 37

17 + 77

Bài 2. Tính:
12 + 8 + 7 =……;

45 - 39 + 10 =……;

23 + 23 - 23=……;

Bài 3. Tính nhẩm:
10 + 10 =.....;

25 + 5 =.....;

5 + 45 =.....;

61 + 19 =.....;

70 + 30 =.....;

98 + 2 =.....;

8 + 52 =.....;

38 + 12 =.....;

30 + 20 =.....;

37 + 3 =.....;

7 + 33 =.....;

15 + 55 =.....;

60 + 30 =.....;

44 + 6 =.....;

34 + 6 =.....;

15 + 75 =.....;

Bài 4: Tính (theo mẫu)
2dm × 4 =

2kg × 3 =

2l × 2 =

2dm × 7 =
2kg × 6 =
2l × 5 =
Bài 5: Giải bài toán theo tóm tắt
Mỗi hộp có: 2kg kẹo
6 hộp có : …kg kẹo?
Bài 6: Hỡnh bờn dưới cú …hỡnh tam giỏc, cú … hỡnh tứ giác.

ĐỀ ÔN TẬP
Bài 1: Tính nhẩm
100 – 40 =.....;

95 – 5 =.....;

49 – 10 =.....;

55 – 11 =.....;

100 – 30 =.....;

28 – 3 =.....;

89 – 10 =.....;

44 – 44 =.....;

100 – 80 =.....;

27 – 7 =.....;

57 – 20 =.....;

87 – 17 =.....;

100 – 50 =.....;

99 – 9 =.....;

89 – 30 =.....;

35 – 5 =.....;

100 – 70 =.....;

97 – 2 =.....;

45 – 40 =.....;

69 – 19 =.....;

Bài 2. Tính nhẩm:
9 + 1 + 5 =.....;

28 + 2 + 6 =.....;

17 + 3 + 8 =.....;

39 + 1 + 3 =.....;

18 + 2 + 5 =.....;

3 + 17 + 1 =.....;

Bài 3. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
25 + 25 … 49;

19 + 21 … 30;

45 + 45…100 –10;

Bài 4. Tỡm x:
a. x + 30 = 74

b. 21 + x = 45

c. 28 + x = 46

d. x + 39 = 51

e. 41 – x = 24

f. 55 – x = 19

g.72 – x = 29

h. 65 – x = 38

l. x – 47 = 37

m.x – 89 = 11

i. x – 12 = 20
k. x – 33 = 19
Bài 5. Điền vào chỗ trống theo mẫu:
a) 10 giờ đêm là 22 giờ.
b) 8 giờ tối là………………………...

c) 4 giờ chiều là………………………...
d) 13 giờ là………………………...
e) 20 giờ là………………………...
f) 10 giờ tối là………………………....
Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 5dm = ….cm;

2dm = ….cm;

7dm = ….cm;

b. 40cm = ….dm;

50cm = ….dm;

70cm = ….dm;

c. 5dm 4cm = ….cm;

9dm 5 cm = ….cm;

4dm 9cm = ….cm;

d.35cm=….dm….cm;

54cm = ….dm ….cm;

66cm = ….dm ….cm.

ĐỀ ÔN TẬP
II. Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
68 + 14

28 + 19

84 - 29

100 -72

100 - 53

81 - 46

36 + 47

62 + 38

Bài 2: Tìm x:
x + 24 = 69

23 + x = 41

x - 54 = 37

x + 41 = 29 + 53

x + 19 = 91

50 - x = 37

x - 13 = 61

42 - x = 15 - 9

Bài 3: Bạn Bảo có 40 viên bi, bạn Cường có nhiều hơn bạn Bảo 12 viên bi. Hỏi
bạn Cường có bao nhiêu viên bi?
Bài 4: Bạn Thảo hái được 28 bông hoa, bạn Phụng hái được ít hơn bạn Thảo 9
bông hoa. Hỏi bạn Phụng hái được bao nhiêu bông hoa?
Bài 5: Bạn Diễm cân nặng 28 kg, bạn Lân cân nặng hơn bạn Diễm 5 kg. Hỏi bạn
Lân cân nặng bao nhiêu ki lô gam?
Bài 6: Trong thùng có 45kg gạo. Chị Hà bán đi một số gạo. Trong thùng còn lại 27
kg gạo. Hỏi chị Hà đã bán đi bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
II. Tiếng Việt:
Bài 1: Đặt câu theo mẫu:
a) Ai là gì? (2 câu)
b) Ai làm gì? (2 câu)
c) Ai thế nào? (2 câu)
Bài 2: Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống thích hợp.
Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội

cô hỏi Tí:

- Tại sao bón phân cây cối lại xanh tốt
- Thưa cô

vì cây cối sợ bẩn

nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ

ĐỀ ÔN TẬP
I. Toán:
Bài 1: Thực hiện dãy tính
27 + 14 - 25 =
28 + 32 - 19 =
Bài 2: Đặt tính rồi tính:

37 + 35 + 18
25 + 25 + 25 + 25
Bài 3: Tìm x:

46 + 25 - 35 =
37 + 43 - 46 =

9 x 2 + 29 =
2 x 4 + 19 =

42 + 9 + 15
14 + 14 + 14 + 14

x + 16 = 54

x + 25 = 50

100 - x = 24

x - 63 = 4

34 + x = 51
58 - x = 19

47 + x = 98

x - 36 = 62

32 - x = 27

x - 9 = 81

Bài 4: Tính:
13l - 8l + 5l =

43kg - 17kg - 6kg =

42kg - 15kg + 6kg=

13dm - 5dm + 8dm =

18cm + 25cm - 37cm =

21dm + 19dm + 8dm =

Bài 5: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất đựng 46 lít. Thùng thứ hai đựng ít
hơn thùng thứ nhất 8l. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít?
II. Tiếng Việt:
Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? trong các câu sau:
Chú gà trống nhà em đẹp làm sao! Bộ lông của chú vàng óng, mượt như tơ. Cái
mào của chú đỏ chót. Cái mỏ như một quả ớt vàng cong cong.
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a) Trẻ em là búp trên cành. VD: Ai là búp trên cành
b) Mùa hè chói chang.
c) Anh Hoàng luôn nhường nhịn, chiều chuộng bé Hà.
d) Bé Hoa giúp mẹ trông em.
e) Lớp em làm vệ sinh sân trường.
f) Chủ nhân tương lai của đất nước là các em thiếu nhi.
Bài 3: Viết đoạn văn ngắn: Kể về con vật nuôi em thích
/

ĐỀ ÔN TẬP
I. TOÁN
Bài 1 : Đặt tính rồi tính hiệu của :
64 và 27
96 và 59
47 và 19
81 và 54
Bài 2 : Tỡm y, biết :
y – 23 = 35 - 28
19 + y = 38 + 18

25 và 6
78 và 9
y + 14 = 100 - 37
16 + y = 81 - 24

Bài 3 : Một cửa hàng có tất cả 100 kg gạo. Cửa hàng đó bỏn đi một số ki-lô-gam
gạo, thỡ cũn lại 67 kg gạo. Hỏi cửa hàng bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Bài 4: Bạn Bảo có 40 viên bi, bạn Cường có nhiều hơn bạn Bảo 12 viên bi. Hỏi
bạn Cường có bao nhiêu viên bi?
Bài 5: Bạn Thảo hái được 28 bông hoa, bạn Phụng hái được ít hơn bạn Thảo 9
bông hoa. Hỏi bạn Phụng hái được bao nhiêu bông hoa?
Bài 6: Bạn Diễm cân nặng 28 kg, bạn Lân cân nặng hơn bạn Diễm 5 kg. Hỏi bạn
Lân cân nặng bao nhiêu ki lô gam?
Bài 7: Trong thùng có 45kg gạo. Chị Hà bán đi một số gạo. Trong thùng còn lại 27
kg gạo. Hỏi chị Hà đã bán đi bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
II. TIẾNG VIỆT
Bài 1: Chọn và điền các từ chỉ sự vật dưới đây vào đúng cột:
xe đạp, công nhân, xích lô, hiệu trưởng, máy bay, tàu thuỷ, quạt trần, máy nổ, công
nhân, hổ, voi, thợ mỏ, khoai lang, giá sách, bút bi, vịt, dê, chuột, rắn, chanh, táo, lê,
ếch, chó, gà, mèo, lợn, xúp lơ, tía tô, bộ đội, học sinh, kĩ sư, thầy giáo, xu hào, bắp
cải, cà rốt, cam.
Từ chỉ người
Từ chỉ đồ vật
Từ chỉ con vật
Từ chỉ cây cối

Bài 2: Điền vào chỗ trống
a, Điền phụ âm đầu l / n:
b, Điền vần ươn / ương.
....ên ...on mới biết ....on cao
Cá không ăn muối cá .........
....uôi con mới biết công ...ao mẹ thầy.
Con cói cha mẹ chăm đ.......... con hư.
Bài 3: Viết chính tả bài Sân chim trang 29 SGK TV lớp 2- tập 2

ĐỀ ÔN TẬP
I. TOÁN
Bài 1) Đặt tính rồi tính:
54 + 36

27 + 63

54 - 38

88 - 49

Bài 2) Tỡm X
a) x - 36 = 52

b) 92 - x = 45

Bài 3. Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kg đường, trong đó buổi sáng
bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?
Bài 4) Khoanh trũn vào chữ cái trước kết quả đúng
a/ 28 + 36 + 14=?

b/ 76 - 22 - 38 = ?

A. 68

A. 26

B. 78

B. 15

C. 79

C. 16

Bài 5 Hỡnh bờn cú:
……..tam giác
……..tứ giác
Bài 6* Tỡm tổng của hai số biết số hạng thứ nhất là 58 và số hạng thứ hai ít
hơn số hạng thứ nhất 17 đơn vị?
II. TIẾNG VIỆT
Bài 1: Đặt dấu phẩy vào đúng chỗ trong những câu sau :
a, Núi đồi làng bản chỡm trong biển mây mù.
b, Hoa loa kèn mở rộng cánh rung rinh dưới nước.
c, Những con cá sộp cá chuối quẫy toé nước mắt thao láo.
Bài 2: Xếp các từ được gạch chân trong đoạn văn sau vào các cột trong bảng
cho thích hợp.
“ Khi bố khỏi bệnh. Chi – na cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo vỡ bông hoa
Niềm vui. Bố cũn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đoá màu tím đẹp mê
hồn”
Từ chỉ tên
Từ chỉ hoạt động
………………………………………
………………………………………….
Bài 3: a, Tỡm 5 từ có hai tiếng trong đó có tiếng “ yêu” nói về tỡnh cảm của
mọi người trong gia đỡnh.
b, Đặt câu với một trong 5 từ mà em vừa tỡm được.

