
                         

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu dưới đây: 

a/ Những chú ong thợ chăm chỉ kiếm mồi. 

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

b/ Bạn Lan là một lớp trưởng rất gương mẫu. 

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

c/ Họ nhà Sóc lúc nào cũng vui vẻ. 

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

d/ Vượn có đôi tay rất dài và dẻo. 

Bài 2: Gạch dưới từ viết sai chính tả rồi viết lại cả câu cho đúng: 

a/ Lá nành đùm ná rách. 

b/ Tay nàm hàm nhai. 

c/ Nắng tốt dưa, mưa tốt núa. 

Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu “Ai là gì” để giới thiệu về người thân của em. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Bài 4: Gạch dưới bộ phận của câu trả lời cho câu hỏi: “Ai? Cái gì? Con gì?” trong các 

câu sau: 

- Bạn Lan là học sinh lớp 2A. 

- Con bò đang ăn cỏ. 

- Quyển sách này là của bạn Mai. 



                         

 

Bài 5:  

Tìm từ có tiếng chứa vần ui hay uy có nghĩa như sau: 

a) Chỉ phương tiện giao thông bằng đường thuỷ. 

b) Không may mắn (theo cách nói của người miền Nam). 

c) Bộ phận của cơ thể dùng để thở, ngửi. 

Chính tả: (Các em nhờ PH đọc cho mình viết nhé) 

Rừng Tây Nguyên 

Rừng Tây Nguyên đẹp lắm! Vào mùa xuân và mùa thu, trời mát dịu và thoang thoảng 

hương rừng. Bên bờ suối, những khóm hoa đủ màu sắc đua nở. Nhiều giống thú quý rất ưa 

sống trong rừng Tây Nguyên. 

Tập làm văn: 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 4 đến 5 câu kể về gia đình em. 

Câu hỏi gợi ý: 

a. Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai? 

b. Nói về từng người trong gia đình em. 

c. Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 

Bài 1: Viết các số sau: 25; 19; 36; 81; 43; 91. 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .............................. 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………. 

Bài 2; Điền số vào chỗ chấm: 

1 dm = … cm  5 dm 9 cm = ... cm 

6 dm = ... cm  3 dm 9 cm = ... cm 

90 cm = … dm 93 cm = ... dm ... cm  

Bài 3) Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: 

8  dm  = 80 ... 5 dm 4 cm = 54 

30 cm = 3 ...  7 dm = 70 ... 

6  dm  = 60 ... 36 cm = 3 ... 6.... 

Bài 4. a)Vẽ đoạn thẳng MN dài 1dm 2cm. 

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

b) Vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm. 

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

c) Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm. 

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

d) Vẽ đường thẳng đi qua 3 điểm.  

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

Bài 5. Tìm y: 

y + 73 = 100 - 10  y – 38 = 62- 15   

56 + y = 81+ 9   69 – y = 24+14 

39 + y = 93 + 6             54 – y = 38- 15 



                         

 

42 – y = 21 - 9              y – 17 = 16 + 38 

Bài 6. Điền số vào bảng sau: 

Số liền trước Số ở giữa Số liền sau 

 71  

  100 

 90  

  89 

49   

 76  

Bài 7. Điền số vào chỗ chấm:  

a) 1 ngày  có ...... giờ. 

b) 24 giờ trong 1 ngày được tính từ .... giờ đêm hôm trước đến .... giờ đêm hôm sau. 

c) 1 giờ chiều còn gọi là .... giờ. 

     4 giờ chiều còn gọi là .... giờ. 

     7 giờ tối còn gọi là …. giờ. 

     20 giờ còn gọi là ….. giờ tối. 

     23 giờ còn gọi là ….. giờ đêm. 

     17 giờ còn gọi là ….. giờ chiều. 

d) 1 tuần lễ = …..ngày. 2 tuần lễ …..ngày. 

    1 ngày = ….giờ.  2 ngày = …..giờ. 

Bài 8. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là : 

57 và 6 ;    69 và 8 ;    75 và 7 ;   58 và 14. 



                         

 

Bài 9. Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ 15 rồi cộng với 13 thì được kết quả là 59. 

Bài 10. Đoạn thẳng AB dài 62 dm. Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 7 dm. Hỏi 

đoạn thẳng CD dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

Bài 11 : Bạn Đông cao 95 cm. Bạn Tây thấp hơn bạn Đông 6 cm. Hỏi bạn Tây cao bao 

nhiêu xen-ti-mét? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


