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TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY 

ĐỀ THAM KHẢO 
MÔN TOÁN | LỚP 2| THỜI GIAN 45’ 

 THÔNG TIN HỌC SINH 

 HỌ VÀ TÊN   ____________________________ 

 NGÀY SINH   _______________  

GIÁM THỊ 1 Ký và ghi rõ họ tên 
 

 

GIÁM THỊ 2 Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

    TRƯỜNG   ____________________________ 
    SỐ BÁO DANH _______________ SỐ PHÁCH 

 
 

    ĐIỆN THOẠI _______________ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIÁM KHẢO 1 
Ký và ghi rõ họ tên 

 

GIÁM KHẢO 2 
Ký và ghi rõ họ tên 

 
 

ĐIỂM (BẰNG SỐ) 

 
 

/15 
 

ĐIỂM (BẰNG CHỮ) 

 
 
 

SỐ PHÁCH 
 
 

ĐỀ SỐ ___ 
 

 
I. TRẮC NGHIỆM:  Học sinh chỉ ghi đáp số, không cần giải thích. 

 

Bài 01.  5dm 3cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:   

Bài 02. Tìm x, biết: x + 17 = 81   

Bài 03. Tính: 42 + 15 – 24   

Bài 04. Anh Huy nặng 45kg, Minh nhẹ hơn anh Huy 16kg. Hỏi Minh cân nặng 
bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

Bài 05. Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39. 
 

 

Bài 06. Một tháng nào đó có ngày Chủ nhật là ngày 4. Hỏi các ngày Chủ nhật 
trong tháng đó là những ngày nào? 

 

Bài 07. Lan đến nhà bà ngoại chơi từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều Lan về. Thời 
gian Lan ở nhà bà ngoại là: 

 

Bài 08. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? 

 
 

II. TỰ LUẬN:  Học sinh trình bày bài giải.  

 

Bài 01. Tính:       A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 16 + 18  
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HỌC SINH KHÔNG VIẾT 
 

 
VÀO PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 

 

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

Bài 02. Lớp em chia thành ba đội tham gia thi đố vui. Đội áo xanh có 9 bạn. Đội áo đỏ 
nhiều hơn đội áo xanh 2 bạn và ít hơn đội áo vàng 3 bạn.Hỏi: 
a) Đội áo vàng có bao nhiêu bạn? 
b) Lớp em có tất cả bao nhiêu bạn học sinh? 

 
 

Bài 03. Cho 6 chữ số 0; 1; 3; 4; 6; 7. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số được lập từ các 
chữ số trên sao cho tổng của hai chữ số của số đó bằng 7. Tính tổng của số lớn nhất và 
số bé nhất lập được. 

 

 
 

Chúc các con đạt kết quả tốt! 
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GIÁM THỊ 2 Ký và ghi rõ họ tên 
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/15 
 

ĐIỂM (BẰNG CHỮ) 

 
 
 

SỐ PHÁCH 
 
 

 

Bài 01. Đọc đoạn trích sau, khoanh vào câu trả lời đúng và thực hiện yêu cầu: 

  “

1. Lá bàng được miêu tả vào những mùa nào? 

a. mùa xuân, mùa thu, mùa đông 

b. mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông 

c. mùa xuân, mùa hè, mùa thu 

2. 

3. Lá bàng ngả sang màu xanh lục vào mùa nào? 

a. mùa đông  b. mùa hè     c. mùa thu 

4. Câu “

 

5. Câu “

________________________________________________________________________________________ 

Bài 02. Điền vào chỗ trống thích hợp: 

a. l hay n? 

___ ___ ___ ___ ___ ___

b. ai hay ay (thêm dấu thanh nếu cần)? 

bàn t___         đêm ng___     b___ học       tr___ cây 



ARCHIMEDES ACADEMY — Rise above oneself and grasp the world 2 

HỌC SINH KHÔNG VIẾT 
 
 
 
 

VÀO PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

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

Bài 03. Đặt một câu kiểu “Ai làm gì?” và có từ “giúp đỡ”. 

________________________________________________________________________________________ 

Bài 04. Tìm các từ trong đoạn thơ sau và điền vào bảng thích hợp: 

 

(Trích “Đàn gà mới nở” – Phạm Hổ) 

Từ chỉ sự vật Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Bài 05. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới trong các câu sau: 

a. 

________________________________________________________________________________________ 

b. Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước. 

________________________________________________________________________________________ 

c. Các bạn học sinh đang học bài. 

________________________________________________________________________________________ 

Bài 06. Viết đoạn văn khoảng 5 câu kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

HẾT 
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I. Look and match. 

      

      

rain pie lime cry cave feet 

II. Look, tick and write. 

  a_e ay i_e y igh o_e  

0. 
  

   
 

 _____cake_____ 

1. 
 

    
 

 ______________ 

2. 
 

    
 

 ______________ 

3. 
 

    
 

 ______________ 

4. 
 

    
 

 ______________ 

5. 
 

    
 

 ______________ 

III. Look and write the words. 

jacket        odd numbers          seashell        pants          tortoise          hive 
 

   

Ex.  pants 1.  ____________ 2. ____________ 

   

3.  ____________ 4.  ____________ 5. ____________ 
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HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO 
 

 

 

PHẦN GẠCH CHÉO NÀY 
 

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

IV. Circle the odd one out.  

Ex: a. walk b. run   c. sleep  d. scared 

1. a. sister b. Elliot c. Billy d. Gus 

2. a. father b. daughter c. brother d. grandfather 

3. a. red b. blue c. yellow d. orange 

4. a. trousers b. sneakers c. socks d. shoes 

5. a. fish b. dog c. frog d. bird 

V. Read and circle the best answers. 

Ex. They ______________________my sisters. 

a. am b. is c. are 

1. She ________________ a ruler.  

a. have b. is c. has 

2. They ______________________books to school. 

a. bring b. brings c. doesn’t bring 

3. ___________ they ride bicycles after school? 

a. Do b. Are c. Does 

4. _____________ are the eagles? They’re in the sky. 

a. Where b. What c. Who 

5. ___________ are big animals. 

a. This b. These c. That 

6. Does it  __________  in the spring? 

a. rain b. rains c. is rain 

7. My father __________English. 

a. teach b. doesn’t teach c. don’t teach 

8. _________ two white kittens. 

a. There is b. These is c. There are 

9. _____________ your teacher? 

a. Where is b. What is c. Where are 

10. _________ is this? This is my grandma. 

a. Who b. What  c. Where 
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VI. Look and complete the text 

 Spring Summer Fall Winter 

plant flowers eat ice cream go to school watch fireworks 

Andy     

Mary     

Hi, my name is Andy. Mary is my cousins and she lives on the farm. I don’t live on the farm, I 

live in the city. In the spring, Mary (Ex) _____plants flowers____. I (16) _______________. In 

the summer, we (17)______________________. In the fall, we (18)________________In 

the winter,  I (19)______________________ but Mary( 20)__________________ .  

VII. Write the words in the correct order to make sentences. 

Ex: on / swim /Does / days / cool / she/?/ ____ Does she swim on cool days?____ 

21. ride /school / They / bicycles /after /./   

 _______________________________________________ 

22. The / fish / bear /eats/./ 

_______________________________________________ 

23. the / gets /the /fall,/weather / In / cool/./ 

_______________________________________________ 

24. rain / the /The /helps/ in /plants/ spring/ grow /the /./ 

_______________________________________________ 

25. watch /the/ spring, / In /I/ their/ birds /the/ nests/ in/ make/ trees/./  

_______________________________________________ 

VIII. Read the passage and write T (TRUE) or F (FALSE). 

My summer 

My name’s Diane. I’m twelve years old and I live in Manchester, Britain. I would like to 

talk about my holiday. 

We have a longer school holiday in the summer in Britain. In July or in August we (my 

mother, my father, my little sister, Sophie and me) usually go away for two weeks. We always 

visit different places. We go to European countries: Greece, Spain, Italy or France. All of us 

love warm places and the sea. During our vacation, I swim in the sea, sunbathe, play some sports 

and visit famous places. We usually travel by plane when we go abroad because it is fast and 

comfortable. We often stay in hotels, but sometimes we rent a cabin. I love these days. They 

are always great fun and I can meet new friends.  

Questions: 

Ex.  Diane is 12 years old. 

1. There is no school in Britain in August. 

2. Diane’s sister is younger than her. 

3. There are six people in Diane’s family. 

4. They always travel by plane. 

5. They often stay in hotels. 

____T____ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

GOOD LUCK! 


