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Two-Digit Word Problem Check-in

Vấn đề Giải vấn đề Đáp án
1) Cô Riley đã có 84 đô la để chi cho những cuốn
sách hư cấu mới cho thư viện trường. Cô mua sách
về động vật với giá 36 đô la. Cô ấy còn lại bao nhiêu?

2) Năm ngoái, có 89 học sinh lớp hai tại Trường
Lynnwood. Năm nay có ít hơn 17 trẻ em. Có bao
nhiêu học sinh lớp hai tại Trường Lynnwood năm
nay?

3) Lớp ông Brandon đã trồng 73 hạt cà chua và 19 
hạt tiêu. Họ đã gieo tất cả bao nhiêu hạt?

4) Marcus đã tiết kiệm được 57 đô la trong ngân
hàng của mình. Anh ấy đã chi 26 đô la cho một trò
chơi. Còn lại bao nhiêu trong ngân hàng của anh
ta?



        Name:      Date:

Two-Digit Word Problem Check-in

Vấn đề Giải quyết vấn đề Đáp án
5) Có 92 miếng sô cô la trong một túi. Sophia và
những người bạn của cô ấy đã chia sẻ 13 mảnh
ghép. Còn lại bao nhiêu cái trong túi?

6) 45 đứa trẻ đi bộ đến công viên để tham gia hội 
ăn kem trong khi 32 đứa trẻ đạp xe. Có bao nhiêu
đứa trẻ đã đến quán kem?

7) Cô Riley có 67 cuốn tiểu thuyết đồ họa trong thư 
viện. Cô đã mua thêm 26 cuốn tại Hội chợ sách mùa
xuân. Bây giờ có bao nhiêu tiểu thuyết đồ họa trong
thư viện?

8) 92 bé đi xem tài năng mùa xuân. 23 đã được
biểu diễn. Có bao nhiêu trẻ em là khán giả?



Sports Cause and Effect
Khoanh tròn kết quả tốt nhất cho từng nguyên nhân.

Ava chạy quá nhanh với quả bóng…

Đội bóng rổ luyện tập hàng 
ngày…

John đã ghi nhiều bàn thắng nhất 
trong trận đấu bóng nước…

Carter đã giành được nhiều điểm 
nhất tại cuộc thi trượt băng…

Trời đổ mưa trước trận bóng đá…

Manuel đã ăn một bữa sáng 
lành mạnh trước trận đấu vật…

Paul đã thức khuya trước buổi chơi gôn…

Samantha đã ăn quá nhiều kẹo 
trước khi tập bơi…

Malia đã khởi động trước cuộc đua…

vì vậy họ đã thắng trận đấu.
vì vậy họ đã thua trận đấu.

vì vậy cô ấy đã vấp phải quả bóng.
vì vậy cô ấy đã chuyền bóng.

vì vậy anh ấy là Cầu thủ giá trị nhất.
vì vậy anh ta đã bị đuổi khỏi đội.

vì vậy cô cảm thấy mạnh mẽ.

vì vậy cô ấy bị đau bụng.

vì vậy anh đi ăn trưa với huấn luyện viên.
vì vậy anh làm rối tung xích đu của mình.

vì vậy cô không bị thương trong cuộc đua.
vì vậy cô đã kéo một cơ chân.

vì vậy họ đã thắng trò chơi.
vì vậy sân bóng đầy bùn lầy.

vì vậy anh không lọt vào top ba.
vì vậy anh đã giành được huy chương vàng.

vì vậy anh ấy có năng lượng để thể hiện tốt.
vì vậy anh ấy bị đau bụng.

Jane quên đánh phấn trên tay 
trước sự kiện thể dục dụng cụ ...

vì vậy cô đã giành được huy chương vàng.
vì vậy tay cô ấy bị trượt.



1. Amelia đã làm 34 chiếc bánh
quy để bán bánh ở trường của cô
ấy. Giờ đầu tiên cô ấy bán được
18. Giờ thứ hai cô ấy bán được 9.
Cô ấy đã ăn 1. Cô ấy còn lại bao
nhiêu cái bánh quy?

2. Bố của Emily đã mang cho cô
ấy một hộp sôcôla. Hộp chứa 24
viên sôcôla. Cô ấy đã tặng mỗi
người hai chiếc cho mẹ, chị gái,
anh trai và bố cô ấy. Cô ấy đã ăn 3.
Cô ấy còn lại bao nhiêu?

3. Ty mời 12 đứa trẻ đến dự tiệc
sinh nhật của mình. Anh ấy có 24 cái
bánh nướng nhỏ. 9 đứa ăn mỗi đứa
một cái, còn lại mỗi đứa ăn 2 cái.
Còn lại bao nhiêu cái bánh nướng
nhỏ cho anh ta?

4. Cô giáo Becky có 21 học sinh
trong lớp của cô ấy. Cô ấy có 45
tiêu. Nếu cô ấy chia cho mỗi học
sinh một cái và tự ăn 1 cái, thì cô
ấy còn lại bao nhiêu cái?

5. Joan và 4 người bạn đến cửa hàng kẹo. Họ đã mua 24 cái kẹo, và
mỗi người ăn hết 2. Còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Name Date

sweet subtraction
word problems
Trả lời các vấn đề từ dưới đây.



Math Puzzle Boxes

Mỗi câu đố chứa các số từ 11 đến 19. Mỗi cột và mỗi hàng cộng lại với số lượng 
được cho bên ngoài các hộp. Đặt số chính xác vào mỗi ô để hoàn thành các 
phương trình cộng mà không lặp lại bất kỳ số nào.
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Part 1. Khoanh tròn lý do phù hợp nhất.

b. bởi vì anh ấy nhận được món quà

b. Andrew  đi chơi.

b. Bởi vì cô ấy bị mất chìa khóa.

b. Anh ấy có nhiều bạn bè

b. bởi vì cô ấy đã ghi một bàn thắng.

b. Isabelle đã học đọc.

b. Bởi vì chị ấy đã ăn tối.

1. Jack cảm thấy lo lắng
a.  bởi vì anh ấy quên làm bài tập.

2. Bởi vì mặt trời đã ló dạng,
a.  Andrew đã đi ngủ.

3. Giáo viên của tôi rất vui
a. Bởi vì chúng tôi đã làm tốt các bài 

kiểm tra của mình.

4. Bởi vì Jim tốt,
a. Anh ấy thích màu xanh lam

5. Nhóm Kristen đã thắng trận đấu
a. Bởi vì cô ấy đã vui vẻ.

6. Bởi vì trời lạnh,
a. Isabelle đã mặc áo khoác.

7. Chị tôi cảm thấy buồn
a.  Bởi vì chị ấy làm mất ví tiền.

8. Bởi vì tôi đã làm việc nhà,
a. Tôi thức dậy sớm. b. Tôi đã nhận được tiền trợ cấp.

Cause and Effect
With Caroline Carrot
Chào! Tôi là Caroline the Carrot. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa nguyên nhân và kết quả với nhau. 

Một nguyên nhân là lý do tại sao điều gì đó xảy ra. Một hiệu ứng là những gì xảy ra. 

Đây là một ví dụ: Vì Bobby tưới vườn hàng ngày nên rau mọc rất đẹp
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