
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TOÁN 2

----------------------

I.      Số và phép tính

Số hạng – Tổng

- Trong phép cộng:
Số hạng

Số hạng Tổng

cũng gọi là tổng

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 

- Trong phép trừ:

Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

cũng gọi là hiệu



Ước lượng

- Ước lượng là suy đoán về số lượng của một đơn vị, cho kết quả gần

đúng với số lượng chính xác của đơn vị đó.

- Khi ước lượng, ta cần xác định sự vật đó được chia thành bao nhiêu

hàng. Chọn số lượng sự vật của một hàng để làm mốc rồi giả sử các hàng

còn lại cũng có cùng số lượng sự vật để ước lượng.

- Ví dụ: Có khoảng bao nhiêu quả dâu tây?

➢ Có 3 hàng dâu tây.

➢ Chọn 10 quả dâu tây ở hàng thứ nhất làm mốc và giả sử các hàng 

còn lại cũng có 10 quả dâu tây.

➢ Vậy có khoảng 30 quả dâu tây.



Tia số - Số liền trước - Số liền sau

Đây là tia số

- Tia số gồm một mũi tên chia thành các vạch, mỗi vạch ứng với một số.

- Tia số bắt đầu bằng số 0 và kéo dài mãi mãi. Các số trên tia số được sắp

xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và hơn kém nhau 1 đơn vị.

- Các số (khác 0) trên tia số thì lớn hơn các số bên trái nó và bé hơn các

số bên phải nó.

❖ Tia số:

❖ Số liền trước – Số liền sau:

- Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước số đó và bé hơn số

đó 1 đơn vị. Nên để tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1.

- Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau số đó và lớn hơn số đó

1 đơn vị. Nên để tìm số liền sau của một số ta lấy số đó cộng thêm 1.

Ví dụ:

Số liền trước của số 5

Số liền sau của số 5



Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

❖ Cách thực hiện: 

+ Bước 1: Đặt tính (sao cho các chữ số của hai số hạng thẳng hàng

thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng

hàng chục)

+ Bước 2: Tính. (Thực hiện cộng các chữ số từ phải qua trái. Nếu kết

quả lượt cộng thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 10, ta viết chữ số hàng đơn

vị và nhớ chữ số hàng chục của kết quả vào hàng chục của số hạng,

rồi cộng nhớ đó vào lượt cộng thứ hai)

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

➢ Vậy

❖ 8 cộng 6 bằng 14. Viết 4 nhớ 1.

❖ 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. Viết 5.

❖ 5 cộng 7 bằng 12. Viết 2 nhớ 1.

❖ 2 thêm 1 bằng 3. Viết 3.

➢ Vậy



Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

❖ Cách thực hiện: 

+ Bước 1: Đặt tính (sao cho các chữ số của hai số hạng thẳng hàng

thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng

hàng chục)

+ Bước 2: Tính. (Thực hiện trừ các chữ số từ phải qua trái. Nếu chữ

số của số bị trừ nhỏ hơn chữ số của số trừ, thì ta mượn thêm 1 chục,

rồi thực hiện trừ và trả 1 vào chữ số thuộc hàng liền trước của số trừ.

Ở lượt trừ tiếp theo, ta cộng nhớ vào số trừ rồi mới lấy số bị trừ trừ đi

kết quả vừa tính)

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

➢ Vậy

❖ 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6. 

Viết 6 nhớ 1.

❖ 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1. Viết 1.

❖ 5 không trừ được 7, lấy 15 trừ 7 

bằng 8. Viết 8, nhớ 1

❖ 2 trừ 1 bằng 1. Viết 1.

➢ Vậy



Nhiều hơn, ít hơn bao nhiêu?

❖ Để biết được sự vật này nhiều hơn hay ít hơn sự vật kia bao nhiêu 

thì ta lấy số lượng của vật nhiều hơn trừ đi số lượng của vật ít 

hơn.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

➢ Ta thấy có 10 cây kẹo mút và 6 viên kẹo. 

➢ Vì 10 – 6 = 4, nên số cây kẹo mút nhiều hơn số viên kẹo 4 cái 

hoặc số viên kẹo ít hơn số cây kẹo mút 4 cái.

➢ Ta thấy bạn nữ có 6 quả bong bóng, bạn nam có 5 quả bong bóng.

➢ Vì 6 – 5 = 1, nên bạn nữ có nhiều hơn bạn nam 1 quả bong bóng 

hoặc bạn nam có ít hơn bạn nữ 1 quả bong bóng.



❖ Đoạn thẳng gồm có 2 điểm và đoạn thẳng bị giới hạn bởi 2 điểm

đó. Hai điểm đó được gọi là 2 đầu mút của đoạn thằng.

Ví dụ:

Đoạn thẳng AB gồm hai điểm là điểm A và điểm B.

❖ Qua 2 điểm bất kì, ta chỉ vẽ được một đoạn thẳng duy nhất.

❖ Độ dài của đoạn thẳng là khoảng cách từ điểm này đến điểm kia

của đoạn thẳng.

II.      Hình học và đo lường

Điểm

❖ Điểm là một dấu chấm, dùng để đánh dấu vị trí của điểm đó.

Ví dụ:

❖ Tên của điểm được viết bằng một chữ cái in hoa.

điểmđiểmđiểm

Đoạn thẳng



❖ Đường thẳng

- Kéo dài đoạn thẳng qua hai đầu mút của nó ta sẽ có được một

đường thẳng.

Ví dụ: Đường thẳng AB

- Đường thẳng không bị giới hạn bởi hai đầu mút, nên đường thẳng

có thể kéo dài mãi mãi.

- Đi qua mỗi điểm, ta có thể vẽ được vô số đường thẳng khác nhau.

Đường thẳng – Đường cong

Đây là đường cong

❖ Đường cong



Đường gấp khúc

❖ Đường gấp khúc được tạo thành từ ít nhất hai đoạn thẳng. Các đoạn

thẳng nối với nhau tạo thành các nét gấp khúc.

Ví dụ: Đây là các đường gấp khúc.

❖ Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường

gấp khúc đó.

Ví dụ: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD?

❖ Độ dài đoạn thẳng trong đường gấp khúc bằng độ dài đường gấp

khúc trừ đi độ dài các đoạn thẳng còn lại trong đường gấp khúc đó.

Ví dụ: Tính độ dài đoạn thẳng MN, biết độ dài đường gấp khúc

MNP là 9cm?

Độ dài đường gấp khúc 

ABCD là:

3cm + 4cm + 3cm = 10cm

Độ dài đoạn thẳng MN là:

9cm – 5cm = 4cm



Ba điểm thẳng hàng

❖ Ba điểm cùng nằm trên một đường thằng được gọi là ba điểm

thẳng hàng.

Ví dụ: Trong hình ảnh này điểm A, điểm B, điểm C cùng nằm trên

một đường thẳng nên A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

❖ Cách xác định ba điểm thẳng hàng: Sử dụng thước thẳng để xác

định ba điểm thẳng hàng. Đặt thước sao cho 2 trong ba điểm đó

nằm trên mép thước.

- Nếu điểm còn lại cũng nằm trên mép thước thì ta nói ba điểm đó

thẳng hàng.

- Nếu điểm còn lại không nằm trên mép thước thì ta nói ba điểm đó

không phải là ba điểm thẳng hàng.

H, I, K là ba điểm thẳng hàng

R, S, T không phải 

là ba điểm thẳng hàng



Đề - xi - mét

❖ Đề - xi - mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là dm

1dm = 10cm

❖ Khi đổi từ đơn vị cm về đơn vị dm, thì ta bớt một chữ số 0 ở ngoài

cùng bên phải của số mà đề cho.

❖ Khi đổi từ đợn vị dm về đơn vị cm, thì ta thêm vào bên phải số mà

đề cho một chữ số 0.

Ví dụ:

❖ Khi đổi từ hai đơn vị về một đơn vị, ta đổi lần lượt từng đơn vị đề

cho về đơn vị đề yêu cầu, rồi cộng chúng lại với nhau

Ví dụ:

Ta có: 3dm = 30cm

3dm 6cm = 30cm + 6cm = 36cm

Vậy



❖ Khi đổi từ một đơn vị về 2 đơn vị, thì chữ số ngoài cùng bên phải là

số của đơn vị đề cho, số còn lại là đơn vị liền trước đó - đơn vị lớn

hơn đơn vị đề cho.

Ví dụ:

Ta có:

Vậy

Giờ, ngày, tháng

❖ Một ngày có 24 giờ, bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ

đêm hôm sau.

❖ Một ngày gồm 5 buổi: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và

buổi đêm. Thời gian các buổi trong ngày như sau:



❖ Cách đọc giờ:

+ Giờ vào buổi sáng và buổi trưa: Đọc số giờ mà kim ngắn chỉ vào kèm

theo buổi của khung giờ đó.

Ví dụ:

+ Giờ vào buổi chiều, buổi tối và buổi đêm: Có hai cách đọc giờ vào

các buổi này.

• Cách 1: Đọc số giờ mà kim ngắn chỉ vào kèm theo buổi của khung

giờ đó.

• Cách 2: Ta lấy số mà kim ngắn chỉ cộng với 12 và đọc kết quả kèm

với chữ “giờ” (lưu ý với cách đọc này ta không đọc kèm theo buổi)

Ví dụ:

➢ Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 7,

vậy hiện tại là 7 giờ.

➢ 7 giờ là giờ thuộc buổi sáng.

➢ Do đó đồng hồ đang chỉ 7 giờ sáng.7 giờ sáng

3 giờ chiều

15 giờ

➢ Đồng hồ đang chỉ 3 giờ chiều.

➢ Ta lấy 3 + 12 = 15. Vậy ta còn có

cách đọc giờ là 15 giờ



➢ Số lớn nhất trong các ngày cũng chính là số ngày của tháng đó.

➢ Cho ngày của một thứ trong tuần này. Nếu yêu cầu tìm ngày của

thứ đó vào tuần sau, ta lấy ngày đó cộng với 7. Nếu yêu cầu tìm

ngày của thứ đó vào tuần trước thì lấy ngày đó trừ đi 7.

Ví dụ: Thứ 7 tuần này là ngày 13 tháng 8, hỏi thứ 7 tuần trước

và thứ 7 tuần sau lần lượt là những ngày nào?

Bài giải:

Ta có: 13 – 7 = 6 và 13 + 7 = 20

Vậy thứ 7 tuần trước là ngày 6 tháng 8, 

thứ 7 tuần sau là ngày 20 tháng 8.

❖ Ngày - tháng:

Tháng

Thứ

Năm

Ngày



BỘ 5 ĐỀ THI CUỐI KÌ I

MÔN: TOÁN 2

----------------------

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 7 chục và 8 đơn vị là: 

A. 78 B. 87 C. 708 D. 807

Câu 2: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 99 B. 90 C. 100

Câu 3: Cho dãy số: 2; 12; 22, ..., ...; 52; 62. Hai số điền vào chỗ trống

trong dãy là:

A. 30 và 32 B. 32 và 40 C. 32 và 42

Câu 4: 5dm = ... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 50 B. 5 C. 10

Câu 5: Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi

tối:

2 1 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 2 3 0 0



Câu 6: Mai và Hằng gấp sao để trang trí bảng tin của lớp. Bạn Mai gấp 

được 18 ngôi sao. Bạn Hằng gấp được 19 ngôi sao. Cả hai bạn gấp 

được: 

A. 35 B. 27 C. 37

Câu 7: Ngày 4 tháng 10 là ngày chủ nhật. Sinh nhật Heo Xinh vào

ngày 6 tháng 10. Hỏi sinh nhật Heo Xinh vào ngày thứ mấy?      

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư

Câu 8. (1 điểm) Ghi dấu x vào ô trống trong câu trả lời đúng:

a) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

b) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua một điểm.

c) Vẽ được một đường thẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

d) Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng.

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính

52 + 29 29 + 25 89 – 34 90 - 36

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 2: Sắp xếp các số 58; 99; 40; 19; 84 theo thứ tự từ bé đến lớn.

……………………………………………………………………………………………..



Bài 3: Tháng 9, bạn Nhi giành được 56 cái sticker thi đua. Tháng 10,

bạn Nhi giành được ít hơn tháng 9 là 8 cái sticker. Hỏi tháng 10 bạn

Nhi giành được bao nhiều cái sticker?

Tóm tắt: Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4: Cho các tia số:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm ở các tia số trên.

b) Khoanh vào số liền trước của các số 3, 5, 8.

c) Khoanh vào số liền sau của các số 49, 43, 40.



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 5: 

Câu 8:

a) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

b) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua một điểm.

c) Vẽ được một đường thẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

d) Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 6 Câu 7

A B C A C B

2 1 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 2 3 0 0

x

x



II. Tự luận

Bài 1: HS tự đặt tính

52 + 29 = 81; 29 + 25 = 54; 89 - 34 = 55;           90 - 36 = 54

Bài 2: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

19, 40, 58, 84, 99

Bài 3: Bài giải:

Tháng 10 bạn Nhi giành được số sticker là:

56 - 8 = 48 (sticker)

Đáp số: 48 sticker

Bài 4:

a) Các số còn thiếu là:

- Trong tia số thứ nhất: 2; 3; 6; 8; 9

- Trong tia số thứ hai: 41; 42; 45; 47; 48 ; 50

- Trong tia số thứ ba: 20; 40; 50; 70; 90; 100

b) Số liền trước của số 3; 5 và 8 lần lượt là số 2; 4 và 7

c) Số liền sau của số 49; 43 và 40 lần lượt là 50; 44 và 41



ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Số liền trước của 69 là:

A. 70 B. 68 C. 65 D. 60

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 99 B. 90 C. 100

Câu 3: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30

A. < B. > C. =

Câu 4: Cho phép tính: … + 65 = 100. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 90 B. 35 C. 30

Câu 5: 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 12 B. 18 C. 24

Câu 6: Hình bên có số tam giác là:

A. 3

B. 4

C. 5

II. Tự luận

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

26 + 29 5 + 38 41 - 27 60 - 16

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



Câu 8: Tìm x, biết:

x + 28 = 54 44 + x = 72

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

x – 38 = 62 98 – x = 19

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao 

ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt: Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Câu 10. Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm 

nay Lan bao nhiêu tuổi?

Tóm tắt: Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm

II. Tự luận

Câu 7: HS tự đặt tính:

26 + 29 = 55;      5 + 38 = 43;      41 – 27 = 14;          60 – 16 = 44

Câu 8: Tìm x:

Câu 9: Bài giải:

Đổi: 5 chục = 50

Bao thóc nặng số ki-lô-gam là:

50 + 5 = 55 (kg)

Đáp số: 55kg thóc

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B A B B C A



Câu 10: Bài giải:

Năm nay Lan có số tuổi là:

43 – 35 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi



ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?

A. 55 + 35 B. 23 + 76

C. 69 + 31 D. 74 + 16

Câu 2: Tìm x , biết: 9 + x = 14

A. x = 6 B. x = 5 C. x = 7 D. x = 8

Câu 3: Kết quả phép tính 13 - 3 - 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới

đây?

A. 12 - 8 B. 12 - 6 C. 12 - 7 D. 12 - 5

Câu 4: Đổi: 2dm = … cm

A. 200 B. 22 C. 20

Câu 5: Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 97 B. 98 C. 99 D. 100

Câu 6: Hình bên có số tam giác là:

A. 3

B. 4

C. 5



II. Tự luận

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

60 - 32 26 + 39 73 + 17 100 - 58

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 8: Tìm x, biết:

x + 37 = 82 x – 34 = 46

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tấm vải màu xanh dài 35 dm, tấm vải màu tím ngắn hơn tấm

vải màu xanh 17 dm. Hỏi tấm vải màu tím dài bao nhiêu đề - xi - mét?

Tóm tắt: Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ 

là 90.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm

II. Tự luận

Câu 7: HS tự đặt tính:

60 – 32 = 28; 26 + 39 = 65; 73 + 17 = 90; 100 – 58 = 42

Câu 8:

Câu 9: Bài giải:

Tấm vải tím dài số đề-xi-mét là:

35 – 17 = 18 (dm)

Đáp số: 18dm

Câu 10:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Hiệu của hai số đó là: 99 – 90 = 9

Vậy hiệu của hai số đó là 9

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

C B B C C B



ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Số 95 đọc là:

A. Chín mươi năm B. Chín lăm C. Chín mươi lăm

Câu 2: 28 + 2 - 20 = ... Kết quả của phép tính là:

A. 10 B. 20 C. 30

Câu 3: Tìm x, biết: x - 45 = 13

A. x = 32 B. x = 58 C. x = 68

Câu 4: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 15 B. 33 C. 38

Câu 5: 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 9 B. 90 C. 99 D. 100

Câu 6: Hình bên có số hình chữ nhật là:

A. 3

B. 4

C. 5



II. Tự luận

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

65 + 26 46 + 54 93 - 37 100 - 28

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn 

buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít 

dầu?

Tóm tắt: Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9: Tính nhanh:

48 + 49 - 9 - 8 24 + 65 - 4 - 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số trừ.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm

II. Tự luận

Câu 7: HS tự đặt tính:

65 + 26 = 91; 46 + 54 = 100;

93 – 37 = 56; 100 – 28 = 72

Câu 8: Bài giải:

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

42 - 7 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

Câu 9: Tính nhanh:

48 + 49 - 9 - 8 = (48 - 8) + (49 – 9) = 40 + 40 = 80

24 + 65 - 4 – 5 = (24 – 4) + (65 – 5) = 20 + 60 = 80

Câu 10: Phép tính: 10 – 5 = 5; 50 – 25 = 25; . . .

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

C A B B A C



ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Phép tính nào sau đây là đúng?

A. 17 – 5 = 22 B. 18 – 5 = 23

C. 19 – 5 = 15 D. 16 – 5 = 11

Câu 2: Tìm x, biết: x – 13 = 20

A. 7 B. 33 C. 13 D. 23

Câu 3: Tính: 20kg + 15kg = ?

A. 15kg B. 25kg C. 35kg D. 45kg

Câu 4: Kết quả của phép tính 100 – 26 + 12 là:

A. 86 B. 74 C. 38 D. 84

II. Tự luận

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

52 + 46 36 + 24 34 - 9 94 - 37

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Câu 7: So sánh các phép tính sau:

40 + 8 . . . 8 + 40 24 - 3 . . . 19 - 9 

56 – 24 . . . 21 + 19 100 – 20 . . . 10 + 25 + 35

Câu 8: Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến 

còn lại 12 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Tóm tắt: Bài giải:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

10; … ; 14; 16; … ; … ; 22; … ; 26

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số bị trừ.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm

II. Tự luận

Câu 5: HS tự đặt tính:

52 + 46 = 98; 36 + 24 = 60; 34 – 9 = 25; 94 – 37 = 57

Câu 6: Có 4 hình tam giác.

Câu 7: So sánh các phép tính

40 + 8 = 8 + 40 24 - 3 > 19 - 9 

56 – 24 < 21 + 19 100 – 20 > 10 + 25 + 35 

Câu 8: Bài giải:

Số ô tô đã rời bến là:

35 – 12 = 23 (ô tô)

Đáp số: 23 ô tô

Câu 9: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26

Câu 10. Phép tính: 20 – 0 = 20; 5 – 0 = 5

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

D B C A
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

----------------------------

I.    VĂN B ẢN

Chủ đề: Những người bạn nhỏ

Các em đọc to rõ, chú ý cách ngắt nhịp, biết

phân biệt các giọng đọc nếu bài có nhiều nhân vật. 

- Cô chủ không biết 

quý tình bạn

- Đồng hồ báo thức

Chủ đề: Bạn thân ở trường

- Bàn tay dịu dàng

- Danh sách tổ em

Chủ đề: Ngôi nhà thứ hai

- Chuyện của thước kẻ

- Thời khóa biểu

- Yêu lắm trường ơi

- Góc nhỏ yêu thương

- Khi trang sách mở ra

- Bạn mới

Chủ đề: Ngày nào cũng quý

- Mẹ của Oanh

- Mục lục sách

- Cô giáo lớp em

- Người nặn tò he

- Đồ đạc trong nhà

- Cái bàn học của tôi
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

----------------------------

II.   LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Từ chỉ sự vật
Từ chỉ người, chỉ con vật, chỉ đồ vật, chỉ cây cối.

Ví dụ:

- Từ chỉ người: bộ đội, học sinh,…

- Từ chỉ đồ vật: sách vở, hộp bút,…

- Từ con vật: trâu, bò, mèo, chó,…

- Từ chỉ cây cối: cây cam, cây đào,…

Từ chỉ hoạt động

Từ chỉ vận động, cử động của con người, con

vật.

Ví dụ:

- Từ chỉ hoạt động của con người: tưới cây, hái

táo, đá bóng…

- Từ chỉ hoạt động của con vật: gáy (gà), đuổi

chuột (mèo), sủa (chó),…

Từ chỉ đặc điểm

Từ chỉ màu sắc, hình dáng, tính tình.

Ví dụ:

- Từ chỉ màu sắc: xanh biển, xám xịt,…

- Từ chỉ hình dáng: bụ bẫm, gầy gò,..

- Từ chỉ tính tình: nghiêm khắc, cẩn thận,…
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

----------------------------

II.   LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Câu kiểu Ai thế nào?
- Dùng để chỉ về màu sắc, hình dáng, tình tình.

- Bộ phận thứ nhất (BP1) trả lời câu hỏi Ai

(con gì, cái gì)?

- Bộ phận thứ hai (BP2) trả lời câu hỏi Thế

nào?

Ví dụ:

Bộ lông mèo/ đen bóng.

(BP1) (BP2)

Ai thế nào?

Bộ phận thứ nhất Bộ phận thứ hai

Bạn Hùng/ rất thông minh.

(BP1) (BP2)
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

----------------------------

III.    TẬP LÀM VĂN

Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối

Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay

Khi nó và đáp lời chia buồn:

- Thái độ lịch sự, lễ phép

- Thể hiện sự chân thành

- Động viên người đang có chuyện buồn

Khi nói và đáp lời xin lỗi:

- Thái độ lịch sự, tế nhị

- Thể hiện sự chân thành qua gương mặt

- Thừa nhận lỗi sai, có thái độ sửa lỗi

Khi nói và đáp lời từ chối:

- Thái độ lịch sự, tế nhị

- Giải thích rõ ràng lí do từ chối

Khi nói và đáp lời chia tay:

- Sử dụng từ ngữ ngắn gọn

- Có thể đưa ra lời hẹn gặp lại

- Trao đổi thông tin liên lạc

Chú ý khi viết: Viết hoa tên người. Đầu câu viết 

hoa, cuối câu có dấu chấm. 
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

----------------------------

III.    TẬP LÀM VĂN

Nói và đáp lời chào, lời khuyên

Nói và đáp lời cám ơn

Khi nói và đáp lời chào:

- Thái độ lịch sự, lễ phép

- Luôn niềm nở, trao nhau nụ cười thân 

thiện

Khi nói và đáp lời từ khuyên:

- Thái độ lịch sự, tế nhị

- Nêu rõ lợi ích của lời khuyên

Các con sẽ nói lời cảm ơn khi

- Nhận được lời chúc mừng, lời khen 

ngợi.

- Nhận được món quà hay sự giúp đỡ.

Khi cảm ơn, chúng ta thể hiện sự chân 

thành qua lời cảm ơn và nở nụ cười tươi.

Chú ý khi viết: Viết hoa tên người. Đầu 

câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. 



kids.hoc247.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

----------------------------

III.    TẬP LÀM VĂN

Giới thiệu đồ vật quen thuộc

Khi giới thiệu một đồ vật quen thuộc cần 

chú ý nêu được:

- Tên đồ vật

Ví dụ: Sách giáo khoa tiếng việt lớp 2,...

- Đặc điểm của đồ vật (hình dáng, màu 

sắc, hình vẽ trang trí...)

- Lợi ích của đồ vật

Chiếc đồng hồ đeo tay của em

có màu vàng, dây đeo màu xanh.

Mặt đồng hồ trong suốt, có kim chỉ

giờ, phút, giây. Cái nút vặn nhỏ

xinh để chỉnh giờ, em luôn đi học

đúng giờ.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

----------------------------

III.    TẬP LÀM VĂN

Tả đồ vật quen thuộc

Khi tả một đồ vật quen thuộc cần chú ý tả được:

- Đặc điểm của đồ vật (hình dáng, màu sắc, kích 

thước, chất liệu,...)

- Tả từng bộ phận của đồ vật

- Lợi ích của đồ vật

- Thể hiện tình cảm đối với đồ vật

Cây bút máy của em dài chừng

một gang tay. Thân bút thuôn và tròn,

màu xanh lam. trên nắp bút có cây

cài nho nhỏ, được mạ vàng óng ánh.

Mở nắp bút ra, chiếc ngòi xinh xinh

sáng lấp lánh như mỉm cười với em.

Em luôn biết ơn người bạn thân này

vì đã giúp em viết bài sạch đẹp mỗi

ngày.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

ĐỀ: 1

----------------------
I.    ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

Cô chủ không biết quý tình bạn
Một cô bé nuôi một con gà trống rất đẹp. Sáng 

sáng, gà trống gáy vang:

- Ò... ó... o! Xin chào cô chủ tí hon!

Một hôm nhìn thấy gà mái của bà hàng xóm có 

lớp lông tơ dày, ấm áp, cô bé liền đòi đổi gà trống 

lấy gà mái. Chẳng ngày nào gà mái quên đẻ một 

quả trứng hồng.

Hôm khác, bà hàng xóm mua về một con vịt. Cô 

bé nài nỉ bà đổi gà lấy vịt và thích thú ngắm vịt bơi 

lội trên sông.

Không lâu sau, người họ hàng đến chơi, dắt theo 

một chú chó nhỏ. Cô bé lại đòi đổi vịt lấy chó.

Cô kể lể với chú chó:

- Ta có một con gà trống, ta đổi lấy gà mái. Rồi 

ta đổi gà mái lấy vịt. Còn lần này ta đổi vịt lấy chú 

mày đấy!

Đêm đến, chú chó cạy cửa trốn đi:

- Ta không muốn kết thân với một cô chủ không 

biết quý tình bạn.

Theo Ô-xê-ô-va (Valenting Oseeva), Thuý Toàn 

dịch
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Trả lời câu hỏi

1 Lúc đầu cô bé nuôi con gì??

A. Gà trống

B. Gà mái

C. Con chó

2 Kể tên các con vật mà cô bé đã đổi? 

A. Đổi gà trống lấy gài mái, đổi gà mái lấy vịt

B. Đổi vịt lấy chó

C. Cả 2 đáp án trên

3 Con vật nào đã bỏ đi?

A. Gà mái

B. Vịt

C. Chó

4 Vì sao chú chó bỏ đi? 

A. Vì chú chán ở với cô chủ

B. Vì chú không muốn kết bạn với cô chủ không muốn quý trọng

tình bạn

C. Vì chú muốn tìm bạn mới

5 Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

A. Phải nuôi nhiều con vật trong nhà.

B. Phải biết trao đổi thú cưng.

C. Phải biết quý trọng tình bạn.



kids.hoc247.vn

II.      Luyện từ và câu

2 Đâu là câu thuộc kiểu câu Ai thế nào??

A. Bạn Hoa là lớp trưởng lớp em.

B. Bánh kem rất ngon.

C. Em đang học bài.

3 Em hãy xếp các từ sau vào nhóm phù hợp:

học tập, vâng lời, ca hát, trung thực

Em hãy đặt 1 câu có từ ngữ ở bài tập trên

4 Điền ât/âc vào chỗ trống: 

- Qủa g....  chín đỏ

- Chiếc áo mới rất nổi b....

5 Tìm 3 từ có tiếng đọc :

Từ ngữ chỉ hoạt động trẻ em Từ ngữ chỉ tính nết trẻ em

1 Từ nào sau đây viết đúng chính tả:

A. máy cài

B. máy cày

C. mái cày



kids.hoc247.vn

III.      Tập làm văn

•Đó là đồ vật gì?

•Đồ vật đó có những bộ phận nào? Mỗi bộ phân có đặc 

điểm gì?

•Đồ vật đó giúp ích gì cho em?

Gợi ý

1 Em hãy viết một câu để cám ơn bạn đã tặng quà sinh nhật 

cho mình.

2 Em hãy viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ vật quen thuộc của 

em.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………....
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Trả lời câu hỏi

1 Lúc đầu cô bé nuôi con gì??

A. Gà trống

B. Gà mái

C. Con chó

2 Kể tên các con vật mà cô bé đã đổi? 

A. Đổi gà trống lấy gài mái, đổi gà mái lấy vịt

B. Đổi vịt lấy chó

C. Cả 2 đáp án trên

3 Con vật nào đã bỏ đi?

A. Gà mái

B. Vịt

C. Chó

4 Vì sao chú chó bỏ đi? 

A. Vì chú chán ở với cô chủ

B. Vì chú không muốn kết bạn với cô chủ không muốn quý trọng

tình bạn

C. Vì chú muốn tìm bạn mới

5 Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

A. Phải nuôi nhiều con vật trong nhà.

B. Phải biết trao đổi thú cưng.

C. Phải biết quý trọng tình bạn.

Đáp án đề 1
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II.      Luyện từ và câu

2 Đâu là câu thuộc kiểu câu Ai thế nào??

A. Bạn Hoa là lớp trưởng lớp em.

B. Bánh kem rất ngon.

C. Em đang học bài.

3 Em hãy xếp các từ sau vào nhóm phù hợp:

học tập, vâng lời, ca hát, trung thực

Em hãy đặt 1 câu có từ ngữ ở bài tập trên

4 Điền ât/âc vào chỗ trống: 

- Qủa g....  chín đỏ

- Chiếc áo mới rất nổi b....

5 Tìm 3 từ có tiếng đọc :

Từ ngữ chỉ hoạt động trẻ em Từ ngữ chỉ tính nết trẻ em

1 Từ nào sau đây viết đúng chính tả:

A. máy cài

B. máy cày

C. mái cày

học tập

ca hát

vâng lời

trung thực

ấc

ật

tập đọc, đọc truyện, đọc hiểu
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III.      Tập làm văn

•Đó là đồ vật gì?

•Đồ vật đó có những bộ phận nào? Mỗi bộ phân có đặc 

điểm gì?

•Đồ vật đó giúp ích gì cho em?

Gợi ý

1 Em hãy viết một câu để cám ơn bạn đã tặng quà sinh nhật 

cho mình.

2 Em hãy viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ vật quen thuộc của 

em.

Cám ơn bạn rất nhiều vì món quà ý nghĩa này

Ví dụ

Chiếc đèn học của em có màu hồng. Chiếc đèn 

của em có phần thân đèn, chân đèn, bóng đèn. 

Phần chân đèn có in hình chú thỏ hồng rất xinh. 

Phần thân đèn có thể điều chỉnh cao thấp theo ý 

muốn. Bóng đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhẹ dễ 

chịu và tốt cho mắt mooix khi em ngồi học bài. Em 

rất yêu chiếc đen học của em.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

ĐỀ: 2

----------------------I.    ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

Bàn tay dịu dàng

Bà của An mới mất nên An xin nghỉ học mấy ngày

liền. Sau đám tang bà, An trở lại lớp, lòng nặng trĩu nỗi

buồn. Thế là chẳng bao giờ An còn được nghe bà kể

chuyện cổ tích, chẳng bao giờ An con được bà âu yếm,

vuốt ve...

Nhớ bà, An ngồi lặng lẽ. Thầy giáo bước vào lớp.

Thầy bắt đầu kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh.

Khi thầy đến gần, An thì thào buồn bã:

- Thưa thầy, hôm nay em chưa làm bài tập.

Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An. Bàn tay thầy dịu dàng,

đầy trìu mến, thương yêu. An nói tiếp ;

- Nhưng sáng mai em sẽ làm ạ!

- Tốt lắm! Thầy biết em nhất định sẽ làm! - Thầy

khẽ nói với An.

Phỏng theo XU-KHÔM-LIN-XKI

(Mạnh Hưởng dịch)
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Trả lời câu hỏi

1 Vì sao bạn An buồn?

A. Vì không ai chơi chung

B. Vì bị thầy trách mắng

C. Vì bà bạn An mới mất

2 Từ ngữ nào cho thấy An rất buồn khi bạn mới 

mất?
A. Lòng An nặng trĩu nỗi buồn

B. Chẳng bao giờ An còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, 

chẳng bao giờ An được bà âu yếm, vuốt ve

C. Cả A và B

3 Vì sao thầy giáo không trách An khi biết bạn ấy 

chưa làm bài tập?

A. Vì thầy quen biết bạn An

B. Vì thầy hiểu lúc này An đang buồn khi bà mất nên chưa 

làm bài tập

C. Vì thầy rất dễ

5 Em học được gì qua bài này?

A. Thái độ dịu dàng, yêu thương của thầy đã động viên An, 

giúp bạn cố gắng hơn trong học tập

B. Phải biết quan tâm bạn bè

C. Phải yêu quý thầy cô

4 Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo 

đối với An.

A. nhẹ nhàng xoa đầu, dịu dàng

B. đầy trìu mến, thương yêu, khẽ nói

C. Cả A và B
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II.      Luyện từ và câu

1 Điền vần “ăc” hay “ăt” vào chỗ trống:

Buổi sáng, bé rửa m.... , chải đầu, m..... quần áo mới rồi 

đi học

2 Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả ?

A. Con sâu

B. Sau vườn

C. Râu muống

3 Em hãy gạch chân từ ngữ không cùng nhóm trong 

mỗi dòng sau:

a) chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát

b) bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân

4 Đâu là câu thuộc kiểu câu Ai thế nào?

A. Bố em đang đọc báo.

B. Mẹ em đang nấu cơm.

C. Chị em rất dễ thương.

5 Đặt câu hỏi bộ phận được in đậm:

Trường học của em rất sạch sẽ.
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1 Bố bạn Nam vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Hôm nay 

Nam đến lớp nhưng rất buồn. Em hay viết 1 câu để chia 

buồn với bạn Nam.

2 Đóng vai nhân vật, nói lời từ chối trong tình huống 

sau 

Quân: Sau giờ học mình cùng đi đánh cầu lông nhé!

Hoa:
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Trả lời câu hỏi

1 Vì sao bạn An buồn?

A. Vì không ai chơi chung

B. Vì bị thầy trách mắng

C. Vì bà bạn An mới mất

2 Từ ngữ nào cho thấy An rất buồn khi bạn mới 

mất?
A. Lòng An nặng trĩu nỗi buồn

B. Chẳng bao giờ An còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, 

chẳng bao giờ An được bà âu yếm, vuốt ve

C. Cả A và B

3 Vì sao thầy giáo không trách An khi biết bạn ấy 

chưa làm bài tập?

A. Vì thầy quen biết bạn An

B. Vì thầy hiểu lúc này An đang buồn khi bà mất nên chưa 

làm bài tập

C. Vì thầy rất dễ

5 Em học được gì qua bài này?

A. Thái độ dịu dàng, yêu thương của thầy đã động viên An, 

giúp bạn cố gắng hơn trong học tập

B. Phải biết quan tâm bạn bè

C. Phải yêu quý thầy cô

4 Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo 

đối với An.

A. nhẹ nhàng xoa đầu, dịu dàng

B. đầy trìu mến, thương yêu, khẽ nói

C. Cả A và B

Đáp án đề 2
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II.      Luyện từ và câu

1 Điền vần “ăc” hay “ăt” vào chỗ trống:

Buổi sáng, bé rửa m.... , chải đầu, m..... quần áo mới rồi 

đi học

2 Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả ?

A. con sâu

B. sau vườn

C. râu muống

3 Em hãy gạch chân từ ngữ không cùng nhóm trong 

mỗi dòng sau:

a) chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát

b) bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân

4 Đâu là câu thuộc kiểu câu Ai thế nào?

A. Bố em đang đọc báo.

B. Mẹ em đang nấu cơm.

C. Chị em rất dễ thương.

5 Đặt câu hỏi bộ phận được in đậm:

Trường học của em rất sạch sẽ.

rau muống

ặt ặc

Trường học của em thế nào?
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III.      Tập làm văn

…………………………………………………………………..................................………..

……………………………………………………………......………………………………..

1 Bố bạn Nam vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Hôm nay 

Nam đến lớp nhưng rất buồn. Em hay viết 1 câu để chia 

buồn với bạn Nam.

2 Đóng vai nhân vật, nói lời từ chối trong tình huống 

sau 

Quân: Sau giờ học mình cùng đi đánh cầu lông nhé!

Hoa:

bài tập nữa. Hẹn bạn hôm khác nhé!

Nam ơi đừng buồn nữa nhé!
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

ĐỀ: 3

----------------------I.    ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

Chuyện của thước kẻ

Trong cặp sách, thước kẻ làm bạn với bút mực và bút 

chì. Chúng sống cùng nhau rất vui vẻ. Mỗi hình vẽ đẹp, 

mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba.

Nhưng ít lâu sau, thước kẻ nghĩ bút mực và bút chì phải 

nhờ đến mình mới làm được việc. Nó thấy mình giỏi quá, 

ngực cứ ưỡn mãi lên. Thấy đường kẻ bị cong, bút mực 

nói với bút chì:

- Hình như thước kẻ hơi cong thì phải?

Nghe vậy, thước kẻ thản nhiên đáp:

- Tôi vẫn thẳng mà. Lỗi tại hai bạn đấy!

Bút mực bèn cầm một cái gương đến bên thước kẻ và 

nói:

- Bạn soi thử xem nhé!

Thước kẻ cao giọng:

- Đó không phải là tôi!

Nói xong, nó bỏ đu và lạc vào bụi cỏ ven đường.

Một bác thợ mộc trông thấy thước kẻ liền nhặt về uốn 

lại cho thẳng. Thước kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về 

xin lỗi bút mực, bút chì. Từ đó, chúng lại hòa thuận, chăm 

chỉ như xưa.

Theo Nguyễn Kiên
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Trả lời câu hỏi

2 Vì sao thước kẻ bị cong?

A. Vì thước kẻ bị ngã

B. Vì thước kẻ kiêu căng cứ ưỡn ngực lên mãi

C. Vì thước kẻ muốn trở nên đẹp hơn.

1 Bài đọc nói về ai?

A. Bút chì

B. Bút mực

C. Thước kẻ

3 Ai đã giúp thước kẻ uốn thẳng trở lại?

A. Bác thợ mộc

B. Bác thợ sơn

C. Bác sĩ

4 Sau khi được bác thợ mộc uốn thẳng, thước 

kẻ làm gì?

A. Thước kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về xin lỗi bút 

mực, bút chì

B. Thước kẻ tiếp tục kiêu căng

C. Thươc kẻ xấu hổ

5 Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của 

bài đọc?
A. Khuyên chúng ta nên giúp đỡ bạn bè

B. Khuyên chúng ta nên chăm soc bản thân

C. Khuyên chúng ta không được kiêu căng
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II.      Luyện từ và câu

2 Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm phù hợp:

cô giáo, đọc sách, học sinh, tốt bụng, vàng tươi

3 Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các chữ in đậm 

To như núi, nhẹ như bông

Chăng tha trên sông, cung trôi lờ lưng?

4 Đặt 2 theo câu kiểu Ai thế nào ?

5 Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu:

Mẹ mua cho Hoa cái giá sách màu nâu.

1 Chọn chữ ch/tr thích hợp với mỗi chỗ chấm, giải 

câu đố:
.....ẳng phải ảnh, ......ẳng phải tranh

Mà ai xem cũng thấy mình ở ....ong

(Là cái .................)

Từ ngữ chỉ

sự vật

Từ ngữ chỉ 

đặc điểm

Từ ngữ chỉ 

hoạt động
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1 Em hãy đóng vai là Bút Mực hoặc Bút Chì để nói 

lời khuyên bảo đến Thước Kẻ

2 Em hãy viết 4 - 5 câu về đồ vật mà em yêu thích.

- Đó là đồ vật gì?

- Hình dạng, kích thước, màu sắc, chất liệu,..

- Lợi ích của đồ vật đó

- Tình cảm của em đối với đồ vật đó

Gợi ý
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Trả lời câu hỏi

2 Vì sao thước kẻ bị cong?

A. Vì thước kẻ bị ngã

B. Vì thước kẻ kiêu căng cứ ưỡn ngực lên mãi

C. Vì thước kẻ muốn trở nên đẹp hơn.

1 Bài đọc nói về ai?

A. Bút chì

B. Bút mực

C. Thước kẻ

3 Ai đã giúp thước kẻ uốn thẳng trở lại?

A. Bác thợ mộc

B. Bác thợ sơn

C. Bác sĩ

4 Sau khi được bác thợ mộc uốn thẳng, thước 

kẻ làm gì?

A. Thước kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về xin lỗi bút 

mực, bút chì

B. Thước kẻ tiếp tục kiêu căng

C. Thươc kẻ xấu hổ

5 Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của 

bài đọc?
A. Khuyên chúng ta nên giúp đỡ bạn bè

B. Khuyên chúng ta nên chăm soc bản thân

C. Khuyên chúng ta không được kiêu căng

Đáp án đề 3
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II.      Luyện từ và câu

2 Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm phù hợp:

cô giáo, đọc sách, học sinh, tốt bụng, vàng tươi

3 Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các chữ in đậm 

To như núi, nhẹ như bông

Chẳng thả trên sông, cũng trôi lờ lững?

4 Đặt 2 theo câu kiểu Ai thế nào ?

5 Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu:

Mẹ mua cho Hoa cái giá sách màu nâu.

1 Chọn chữ ch/tr thích hợp với mỗi chỗ chấm, giải 

câu đố:
.....ẳng phải ảnh, ......ẳng phải tranh

Mà ai xem cũng thấy mình ở ....ong

(Là cái .................)

Từ ngữ chỉ

sự vật

Từ ngữ chỉ 

đặc điểm

Từ ngữ chỉ 

hoạt động

Ch ch
tr

gương

cô giáo

học sinh

vàng tươi

tốt bụng

đọc sách

Bạn Hoa rất tốt bụng.

Nam rất trung thực và hòa đồng.

Mẹ mua cho Hoa cái giá sách màu gì?.
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III.      Tập làm văn

Chiếc bút chì yêu thích của em có vỏ ngoài sọc nâu 

pha với màu vàng rất đẹp. Chiều dài bút khoảng một gang 

tay. Thân bút tròn. Đầu bút nhọn. Bút giúp em dễ dàng kẻ, 

vẽ. Bên trên bút có gắng một cục tẩy màu hồng nhỏ xíu. 

Em rất thích chếc bút này.

1 Em hãy đóng vai là Bút Mực hoặc Bút Chì để nói 

lời khuyên bảo đến Thước Kẻ

2 Em hãy viết 4 - 5 câu về đồ vật mà em yêu thích.

- Đó là đồ vật gì?

- Hình dạng, kích thước, màu sắc, chất liệu,..

- Lợi ích của đồ vật đó

- Tình cảm của em đối với đồ vật đó

Gợi ý

Thước Kẻ à, bạn đừng kiêu căng nữa nhé!

Ví dụ
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

ĐỀ: 4

----------------------I.    ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi

Đáp lời “Chào cô ạ!"

Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em ngắm mãi

Những điểm mười cô cho.

Nguyễn Xuân Sanh
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Trả lời câu hỏi

1 Bài thơ nói về ai?

A. Bài thơ nói về mẹ

B. Bài thơ nói về thầy giáo

C. Bài thơ nói về cô giáo

2 Cô giáo đáp lại lời chào của học sinh như 

thế nào?
A. Cô chào lại

B. Cô mỉm cười thật tươi

C. Cô gọi đọc bài

3 Tìm những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em 

học bài

A. Gió đưa thoảng hương nhài

B. Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

C. Cả A và B

4 Bạn nhỏ đã kể những gì về cô giáo của mình?

A. Cô giáo đến sớm đón các bạn bằng nụ cười thật tươi

B. Cô ân cần và kiên nhẫn giảng bài và dạy các bạn tập 

viết

C. Cả 2 đáp án trên 

5 Qua bài thơ, em thấy tình cảm bạn nhỏ 

dành cho cô giáo thế nào?
A. Bạn nhỏ rất yêu quý cô giáo của mình

B. Bạn nhỏ rất quan tâm cô giáo của mình

C. Bạn nhỏ rất nhớ cô giáo của mình.
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II.      Luyện từ và câu

1 Sắp xếp các từ chỉ người và từ chỉ hoạt động

vào nhóm phù hợp:

2 Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả ?

A. đánh giặt

B. tắm giặt

C. vững chắt

3 Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động có 

trong câu văn sau:

Ngoài đồng bác nông dân đang cày ruộng. Chiếc 

máy cày như một con bọ ngựa khổng lồ đang chăm chỉ 

làm việc.

4 Câu “Bạn Nam rất chăm chỉ” thuộc kiểu

câu nào đã học?

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?

5 Sắp xếp các từ trong câu sau thành câu mới:

lớp em, phòng học, rất sạch sẽ

Bác sĩ, cày ruộng, công nhân, nấu ăn

Chỉ người Chỉ hoạt động
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1 Đóng vai nhân vật để nói lời chào hỏi. 

2 Viết 3 - 4 câu tả một đồ dùng học tập của em.

- Nêu tên đồ dùng học tập

- Nói về một vài đặc điểm nổi bật của đồ dùng học 

tập (Hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu,..)

- Tình cảm của em với đồ dùng học tập đó

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

Mai: Chào Quân, bạn khỏe không?

Quân: 
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Trả lời câu hỏi

1 Bài thơ nói về ai?

A. Bài thơ nói về mẹ

B. Bài thơ nói về thầy giáo

C. Bài thơ nói về cô giáo

2 Cô giáo đáp lại lời chào của học sinh như 

thế nào?
A. Cô chào lại

B. Cô mỉm cười thật tươi

C. Cô gọi đọc bài

3 Tìm những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em 

học bài

A. Gió đưa thoảng hương nhài

B. Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

C. Cả A và B

4 Bạn nhỏ đã kể những gì về cô giáo của mình?

A. Cô giáo đến sớm đón các bạn bằng nụ cười thật tươi

B. Cô ân cần và kiên nhẫn giảng bài và dạy các bạn tập 

viết

C. Cả 2 đáp án trên 

5 Qua bài thơ, em thấy tình cảm bạn nhỏ 

dành cho cô giáo thế nào?
A. Bạn nhỏ rất yêu quý cô giáo của mình

B. Bạn nhỏ rất quan tâm cô giáo của mình

C. Bạn nhỏ rất nhớ cô giáo của mình.

Đáp án đề 4
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II.      Luyện từ và câu

1 Sắp xếp các từ chỉ người và từ chỉ hoạt động

vào nhóm phù hợp:

2 Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả ?

A. đánh giặt

B. tắm giặt

C. vững chắt

3 Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động có 

trong câu văn sau:

Ngoài đồng bác nông dân đang cày ruộng. Chiếc 

máy cày như một con bọ ngựa khổng lồ đang chăm chỉ 

làm việc.

4 Câu “Bạn Nam rất chăm chỉ” thuộc kiểu

câu nào đã học?

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?

5 Sắp xếp các từ trong câu sau thành câu mới:

lớp em, phòng học, rất sạch sẽ

Bác sĩ, cày ruộng, công nhân, nấu ăn

Chỉ người Chỉ hoạt động

tắm giặc

bác sĩ, công nhân cày ruộng, nấu ăn

Phòng học lớp em rất sạch 

sẽ..
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1 Đóng vai nhân vật để nói lời chào hỏi. 

2 Viết 3 - 4 câu tả một đồ dùng học tập của 

em.

- Nêu tên đồ dùng học tập

- Nói về một vài đặc điểm nổi bật của đồ dùng học 

tập (Hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu,..)

- Tình cảm của em với đồ dùng học tập đó

Gợi ý

Hộp bút màu là quà mẹ thưởng khi em được điểm

cao. Hộp bút màu của em có hình chữ nhật, dài khoảng

một gang tay, được trang trí với nhiều màu sắc bắt mắt.

Bên trong hộp có 18 màu. Hộp bút màu này giúp em

học tốt được môn mĩ thuật và dễ dàng sáng tạo. Em rất

yêu và quý trọng hộp bút màu của em.

Mai: Chào Quân, bạn khỏe không?

Quân: Chào Mai, tớ khỏe còn bạn thì sao?

Ví dụ



kids.hoc247.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 2

ĐỀ: 5

----------------------
I.    ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản
Mẹ của Oanh

Năm học này, cô Quyên được phân công dạy

lớp 2A. Giờ Tiếng Việt, cô cho các bạn giới thiệu về

công việc của bố mẹ mình. Lan hãnh diện với bạn bè

vì có mẹ là bác sĩ. Tuấn say sưa kể về những cỗ máy

mà bố cậu chế tạo.

Tới lượt Oanh, em đang lúng túng thì Quân nói:

– Thưa cô, mẹ bạn ấy quét dọn trong trường mình

đấy ạ.

Cô giáo cảm ơn Quân rồi trìu mến nhìn về phía

Oanh. Sau vài giây sững lại, Oanh bước lên trước

lớp:

– Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng

ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân loại

rác,… Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ

mẹ chở về.

Cô giáo tươi cười bảo:

– Nhờ Có mẹ bạn Oanh mà trường mình luôn sạch

sẽ. Oanh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ. Em thật

đáng khen!

Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn

mặt Oanh ửng đỏ và đôi môi khẽ nở nụ cười.

Hoàng Ly
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Trả lời câu hỏi

1 Bạn Oanh học lớp mấy?

A. Lớp 2A

B. Lớp 2B

C. Lớp 2C

2 Tìm từ ngữ chỉ thái độ của Lan và Tuấn khi 

nói về công việc của bố mẹ mình.

A. hãnh diện.

B. say sưa.

C. hãnh diện, say sưa.

3 Mẹ của Oanh làm công việc gì ở trường?

A. Mẹ của Oanh là cô giáo

B. Mẹ của Oanh là cô lao công ở trường

C. Mẹ của Oanh là bác sĩ

4 Khi các bạn vỗ tay, Oanh cảm thấy thế nào?

A. Khi các bạn vỗ tay, khuôn mặt bạn đỏ ửng và đôi môi 

kẽ nở nụ cười.

B. Cũng như bao bạn bè khác, Oanh cũng tự hào và trân 

trọng nghề nghiệp của bố mẹ mình..

C. Cả 2 ý trên

5 Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

A. Người làm lao động rất vất vả

B. Người làm nghề gì cũng đáng quý

C. Người làm chữa bệnh, chế tạo máy rất đáng trân trọng
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II.      Luyện từ và câu

1 Tìm 3 từ chỉ: sự vật, hoạt động, đặc điểm.

2 Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?

A. xuất sắt

B. rầm rộ

C. chắc lọc

3 Chọn vần eo/oeo để điền vào chỗ chấm và 

thêm dấu thanh (nếu có)
Chú m...... mướp

Thích l..... trèo

Trèo không kh.....

Nằm trên kh......

4 Đặt 2 câu về công việc của một người (theo 

mẫu)

Mẫu: Bác nông dân đang cày ruộng

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

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

..
5 Đặt câu hỏi với từ ngưc được in đậm

Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây trong vườn

Từ chỉ

sự vật

Từ chỉ 

đặc điểm

Từ chỉ 

hoạt động
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1 Đóng vai nhân vật, nói lời từ chối trong 

tình huống sau 

2 Em hãy viết 3 - 4 câu tả về một đồ vật mà 

em yêu thích

- Đó là đồ vật gì?

- Đồ vật đó có những đặc điểm nào (hình dáng, kích

thước, màu sắc,...

- Lợi ích của đồ vật đó

- Tình của của em đối với đồ vật đó.

Tân: Thứ Bảy mình tổ chức sinh nhật. Bạn đến 

nhà mình tham gia nhé!

Lan:

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...
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Trả lời câu hỏi

1 Bạn Oanh học lớp mấy?

A. Lớp 2A

B. Lớp 2B

C. Lớp 2C

2 Tìm từ ngữ chỉ thái độ của Lan và Tuấn khi 

nói về công việc của bố mẹ mình.

A. hãnh diện.

B. say sưa.

C. hãnh diện, say sưa.

3 Mẹ của Oanh làm công việc gì ở trường?

A. Mẹ của Oanh là cô giáo

B. Mẹ của Oanh là cô lao công ở trường

C. Mẹ của Oanh là bác sĩ

4 Khi các bạn vỗ tay, Oanh cảm thấy thế nào?

A. Khi các bạn vỗ tay, khuôn mặt bạn đỏ ửng và đôi môi 

kẽ nở nụ cười.

B. Cũng như bao bạn bè khác, Oanh cũng tự hào và trân 

trọng nghề nghiệp của bố mẹ mình..

C. Cả 2 ý trên

5 Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

A. Người làm lao động rất vất vả

B. Người làm nghề gì cũng đáng quý

C. Người làm chữa bệnh, chế tạo máy rất đáng trân trọng

Đáp án đề 5
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II.      Luyện từ và câu

1 Tìm 3 từ chỉ: sự vật, hoạt động, đặc điểm.

2 Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?

A. xuất sắt

B. rầm rộ

C. chắc lọc

3 Chọn vần eo/oeo để điền vào chỗ chấm và 

thêm dấu thanh (nếu có)
Chú m...... mướp

Thích l..... trèo

Trèo không kh.....

Nằm trên kh......

4 Đặt 2 câu về công việc của một người (theo 

mẫu)

Mẫu: Bác nông dân cày ruộng

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

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

..
5 Đặt câu hỏi với từ ngưc được in đậm

Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây trong vườn

Từ chỉ

sự vật

Từ chỉ 

đặc điểm

Từ chỉ 

hoạt động

xuất sắc

cây thước, 

con mèo, nhà
cay, đỏ chót, 

dễ thương

cày, cuốc, chạy

èo
eo

éo
oeo

Bác sĩ khám chữa bệnh

Cô lao công dọn dẹp vệ sinh

Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây ở đâu?
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1 Đóng vai nhân vật, nói lời từ chối trong 

tình huống sau 

2 Em hãy viết 3 - 4 câu tả về một đồ vật mà 

em yêu thích

- Đó là đồ vật gì?

- Đồ vật đó có những đặc điểm nào (hình dáng, kích

thước, màu sắc,...

- Lợi ích của đồ vật đó

- Tình của của em đối với đồ vật đó.

Tân: Thứ Bảy mình tổ chức sinh nhật. Bạn đến 

nhà mình tham gia nhé!

Lan: Mình rất muốn tham gia nhưng hôm đó mình

nhưng hôm đó mình bận về quê thăm ông rồi.

Gợi ý

Em có một chiếc cặp màu đỏ. Chiếc cặp của em có hình 

chữ nhật được làm bằng vải rất mịn. Chiếc cặp có hai 

ngăn rất rộng. Trên nắm cặp có hình chú mèo rất đáng 

yêu. Hai bên cặp có chỗ  trống để đựng đồ. Em rất yêu 

quý chiếc cặp của em.

Ví dụ



VOCABULARY: 

grandpa grandma

dadmom

sisterbrother



STRUCTURE: 

Is it your mom? 

Yes, it is.

Is it your dad? 

No, it isn’t.









eleven

twelve



happy

VOCABULARY: 

sad

hungry thirsty

hot cold



STRUCTURE

He’s happy.

He’s sad.

He’s hungry.



STRUCTURE: 

She’s thirsty.

She’s hot.

She’s cold.









Thirteen

fourteen



VOCABULARY: 

dress socks

T-shirt pants

shorts shoes



STRUCTURE 

Are these his pants? 

Yes, they are.



STRUCTURE 

Are these his shoes? 

No, they aren’t.



STRUCTURE 

Are these her dress? 

Yes, they are.



STRUCTURE 

Are these her shorts? 

No, they aren’t.









fifteen

sixteen



Match the picture with the correct word

dad mom grandma grandpa



Reorder letters to make a correct word

1. s s r d e

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

2. o c k s s

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

3. r  o a n g e

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

4. o s e n

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



Choose the correct answer to fill in the blank

1. She’s ...

A . thirsty

B. hungry

2. He’s ...

A . hot

B. cold

3. He’ s ...

A . happy

B. sad

4. She’s ...

A . sad

B. thirsty



Circle the correct initial sound



Choose the correct initial sound



Count and choose the correct answer

1. How many T - shirts are there?

A. There are sixteen T – shirts.

B. There are fifteen T – shirts. 

2. How many oranges are there?

A. There are thirteen oranges.

B. There are twelve oranges. 

3. How many octopuses are there?

A. There are eleven octopuses.

B. There are twelve octopuses. 



Match the picture with the correct word

eleven twelve thirteen fourteen



Reorder letters to make a correct word

1. x i s e e n t

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

2. a i n r b o w

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

3. u i t e q   

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

4. a n p a d

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



Choose the correct answer

1. Are these her dresses? 

A . Yes, they are. 

B. No, they aren’t.

2. Are these his shorts?

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

A . Yes, they are. 

B. No, they aren’t. 

3. Are these her T-shirts?

A . Yes, they are.

B. No, they aren’t.

4. Are  these his shoes?

A . Yes, they are. 

B. No, they aren’t.



Write the letter for each picture



Write the letter for each picture



Count and choose the correct number



Match the picture with the correct word

dad mom grandma grandpa



Circle the correct word

1. dress / T-shirts

2. shorts / pants

3. shoes / shocks

4. hat / umbrella



Choose the correct answer

1. What animal is it?

It’s a .................

A . panda

B. turtle

2. What’s this?

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

A . It’s a towel.

B. It’s a pillow.

3. Is this her dress?

A . Yes, it is.

B. No, it isn’t.

4. Is this his T-shirt?

A . Yes, they are.

B. No, they aren’t.



Circle the beginning sound



Circle the beginning sound



Count and choose the correct number



Match the picture with the correct word

orange rainbow pen cold



Circle the correct word

1. sock / sofa

2. rainbow / river

3. queen / quiet

4. vase / violin



Choose the correct answer

1. Are these her pants? 

A . Yes, they are. 

B. No, they aren’t.

2. Are these his shorts?

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

A . Yes, they are. 

B. No, they aren’t. 

3. Are these her socks?

A . Yes, they are.

B. No, they aren’t.

4. Are  these his shoes?

A . Yes, they are. 

B. No, they aren’t.



Choose the odd-one-out.

1

2

3



Match the picture with the correct word

happy

hungry

sad

hot

thirsty

cold



Choose the beginning sound



Circle the beginning sound



Put the letters in the correct order

1. o m m     

2. d d a        

3. g r a n d a p 

4. m a g r a n d



Choose the correct picture

1. The dog’s happy.

2. The rabbit’s sad.

3. She’s hot.



Choose the correct picture

4. He’s thirsty.

5. He’s cold.

6. He’s hungry.



Count and choose the correct answer

1. How many pears?

A. fifteen pears

B. sixteen pears

2. How many pens?

A. thirteen pens

B. fourteen pens

3. How many sofas?

A. eleven sofas

B. twelve sofas



TASK 1. 

1B 

2D

3A 

4C

TASK 2

1. dress

2. socks

3. orange

4. nose

1ASK 3

1A

2B

3A

4A

TASK 4

1. Circle letter p

Circle letter v

2. Circle letter b  

Circle letter q

TASK 5

1B

2B

3A



TASK 1. 

1C

2D

3A 

4B

TASK 2

1. sixteen

2. rainbow

3. quiet

4. panda

1ASK 3

1A

2A

3B

4A

TASK 4

q-queen ; r – rainbow 

:v – violin ; v - vase 

TASK 5

1B

2B



TASK 1. 

1B 

2D

3A 

4C

TASK 2

1. dress

2. pants

3. shoes

4. umbrella

1ASK 3

1B

2A

3A

4A

TASK 4

1C

2A

3C

4B

TASK 5

1A

2B



TASK 1. 

1B 

2D

3A 

4C

TASK 2

1. sofa

2. rainbow

3. queen

4. vase

1ASK 3

1B

2A

3B

4B

TASK 4

1D

2B

3C



TASK 1. 

1F

2C

3B

4A

5D

6E

TASK 2

1A

2B

3D

4D

1ASK 3

1. Mom

2. Dad

3. grandpa

4. grandma

TASK 4

1B

2B

3B

4A

5A

6A

TASK 5

1B

2B

3B






