
Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 1 
 

                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Khi bị ba mẹ mắng vì ham chơi không chịu học, bạn nhỏ cảm thấy như thế nào? 

a. Bạn cảm thấy rất hối hận.  

b. Bạn cảm thấy ba mẹ vô lí nên bất bình với ba mẹ và buồn.   

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 1 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Hòn đá nhẵn 

 Hồi học lớp một, tôi hay bị ba mẹ mắng chỉ vì thích chơi không 

chịu học, không chịu vào “khuôn phép”. “Tại sao người lớn lại cứ ép trẻ 

con phải làm những việc mà chúng không thích? Ba mẹ chắc không yêu 

mình nên mới chẳng cho mình chơi.” Tôi nghĩ thế nên rất buồn và giận ba 

mẹ. 

 Một lần, bị ba mắng tôi đã chạy đến nhà bà nội. Biết chuyện của 

tôi, bà không nói gì mà dẫ tôi đi dạo bên bờ suối. Tôi bắt đầu tìm những 

viên đá, chọn kĩ lưỡng, tìm được một viên cuội tuyệt đẹp, tròn, nhẵn bóng 

như một viên bi. 

- Nó tuyệt đẹp, phải không nội? 

- Ừ, đẹp thật. Sao con không nhặt đá ở bờ suối mà lại mất công tìm 

dưới nước? 

- Vì đá trên bờ đều thô ráp. 

- Con có biết vì sao viên cuội ở dòng suối lại nhẵn được như vậy 

không? 

Mừng rỡ vì biết rõ câu trả lời, tôi nói ngay: 

- Nhờ nước ạ! 

- Đúng, nước chảy đá mòn. Nhờ có nước và nhờ những viên đá cọ 

xát vào nhau cho đến khi những chỗ gồ ghề, thô ráp biến mất. Lúc này 

viên đá mới đẹp. Con người cũng vậy. Hãy nghĩ ba mẹ con giống như 

dòng nước. Một ngày nào đó khi con nên người, con sẽ hiểu nhờ đâu con 

được như thế. 

Và đó là tất cả những gì quan trọng nhất bà nội đã nói với tôi trong 

buổi chiều đáng nhớ ấy. 

(Phỏng theo Oan-cơ Mít-đơ) 

Bài 1 
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c. Bạn hiểu ba mẹ nghiêm khắc như vậy là tốt cho bạn. 

2. Biết chuyện của bạn nhỏ, bà nội bạn đã làm gì? 

a. Bà giảng giải, chỉ ra những sai trái của bạn. 

b. Bà khuyên bạn về xin lỗi ba mẹ. 

c. Bà không nói gì mà cùng bạn nhỏ đi dạo chơi. 

3. Bạn nhỏ tìm nhặt những viên đá như thế nào? 

a. Bạn tìm những viên đá tròn, nhẵn bóng. 

b. Bạn tìm những viên đá to. 

c. Bạn tìm những viên đá gồ ghề, thô ráp. 

4. Bà nội giải thích vì sao những viên đá dưới nước lại đẹp? 

a. Vì những viên đá đó được nước bảo vệ không bị bụi bẩn. 

b. Vì dòng nước chảy và sự cọ xát của các viên đá với nhau đã bào mòn, làm mất sự 

thô ráp của chúng. 

c. Vì những viên đá nằm sâu dưới dòng suối vốn đẹp nhưng không ai phát hiện ra. 

5. Gạch bỏ từ không thuộc nhóm trong mỗi dãy từ sau: 

a. Từ chỉ người: ba mẹ, người lớn, trẻ con, khuôn phép, bà nội, con người. 

b. Từ chỉ hoạt động của học sinh: nghe giảng, học bài, đi học, ra chơi, tắm biển. 

c. Từ chỉ nết tốt của người học sinh: chăm chỉ, chuyên cần, lễ phép, ham chơi, thật 

thà. 

6. Khoanh vào từ viết đúng chính tả: 

a. quyển nịch/chắc nịch   b. làng tiên/xóm làng 

c. cây bàn/cái bàn    d. cái thang/hòn thang 

       Xếp các từ ngữ sau thành câu và ghi lại: 

 

a. các bạn nam/trên sân trường/đá bóng 

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

b. cả lớp/cô giáo kể chuyện/chăm chú nghe 

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

       Viết tiếp vào chỗ trống để giới thiệu với các bạn trong lớp về mình: 

    Mình tên là ................................................ Nhà mình ở ................................... 

............................................ Mình rất thích ................................................................. 

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

Bài 2 
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ĐÁP ÁN PHIẾU CUỐI TUẦN – TUẦN 1 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án b c a b a. khuôn phép 

b. tắm biển 

c. ham chơi 

a. chắc nịch; b. xóm làng 

c. cái bàng; d. cái thang 

 

Bài 2: Gợi ý 

a. Các bạn nam đá bóng trên sân trường. 

b. Cả lớp lắng nghe cô giáo kể chuyện. 

Bài 3: Gợi ý 

Mình tên là Phan Mỹ An. Nhà mình ở phố Kim Mã, gần chợ Ngọc Hà. Mình rất 

thích đọc  truyện, xem phim và ăn gà rán... 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM – 

TUẦN 1 

 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Lúc đầu, cậu bé học hành thế nào? 3. Ban đầu, cậu bé trong bài có tính 

cách như thế nào? 

a. Học rất giỏi  a. Làm việc gì cũng hết mình  

b. Học rất dở  b. Làm việc gì cũng cẩn thận  

c. Rất chăm học  c. Làm việc gì cũng mau chán  

2. Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì? 4. Câu chuyện này khuyên em điều gì? 

a. Bà cụ đang học bài  a. Không cần học hỏi cũng có thể thành 

tài  

b. Bà cụ đang đi chợ  b. Có tính nhẫn nại và kiên trì học hỏi thì 

có ngày cũng thành tài  

c. Bà cụ đang mài thỏi sắt  c. Chỉ cần đọc vài dòng đã ngáp ngắn 

ngáp dài là có thể học giỏi  

5. Từ “nên” trong câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” có nghĩa là gì? 

a. Thành công   b. Hậu quả  c. Lí do  d. Thua lỗ 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Bé dậy sớm để làm gì? 

a. Bé dậy sớm để học bài. 

b. Bé dậy sớm để tập thể dục.   

c. Bé dậy sớm để chăm sóc vườn rau. 

2. Câu nào nêu sự quyết tâm, cố gắng dậy sớm của Bé? 

a. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. 

b. Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. 

c. Bé từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. 

3. Chim sâu xuống vườn cải để làm gì? 

a. Chim sâu đến vườn cải để dạo chơi. 

b. Chim sâu đến vườn cải để bắt sâu. 

c. Chim sâu đến vườn cải để trò chuyện với Bé. 

4. Theo em trong bài Bé và chim chích bông, ai đáng khen? Vì sao đáng khen? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 2 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bé và chim chích bông 

 Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen 

tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé 

vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài. 

 Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn, thế là trời nắng ấm. 

 Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu ríu 

trên những luống rau trồng muộn. 

 Bé hỏi: 

  - Chích bông ơi, chích bông làm gì thế? 

 Chim trả lời: 

 - Chúng em bắt sâu. 

 Chim hỏi lại Bé: 

 - Chị Bé làm gì thế? 

 Bé ngẩn ra rồi nói: 

 - À... Bé học bài. 

(Tô Hoài) 

Bài 1 
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...................................................................................................................................... 

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

5.Sắp xếp các từ trong mỗi dòng sau thành hai câu khác nhau: 

a. Bé / quý / chích bông / rất. 

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

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

b. chăm chỉ / đều / và / chích bông / Bé. 

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

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

6. Ghép từng tiếng ở cột trái với những tiếng thích hợp ở cột phải để tạo thành từ: 

 

                Em đặt dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu sau: 

a. Cô bé vội vã ra đi  

b. Bỗng cô bé gặp một cụ già râu tóc bạc phơ  

c. Cháu đi đâu mà vội thế  

d. Ta có thể giúp đỡ gì cho cháu  

e. Mẹ cháu đã khỏi bệnh rồi  

                Em đã được xem rất nhiều phim hoạt hình. Hãy đóng vai một nhân 

vật hoạt hình mà em thích và tự giới thiệu về mình với các bạn nhỏ. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

sắt 

chuyện 

xuôi 

ca 

xong 

song 

Bài 2 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 2 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

1. a 

2. b 

3. b 

4. Tự trả lời 

5. a. Bé rất quý chích bông. 

        Chích bông rất quý Bé. 

    b. Bé và chích bông đều chăm chỉ. 

        Chích bông và Bé đều chăm chỉ. 

6. xong chuyện, xong xuôi, song sắt, song ca 

Bài 2: a: (.)   b. (.)   c. (?) 

 d. (?)   e. (.) 

Bài 3: Gợi ý: 

 Tớ là chú mèo máy thông minh Đô-rê-mon. Tớ xuất hiện trong bộ truyện tranh 

và phim hoạt hình mang tên chính tên của tớ. Nơi tớ sinh ra chính là đất nước mặt trời 

mọc Nhật Bản. Món ăn tớ thích nhất là bánh rán và chuột là con vật tớ ghét nhất!... 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: PHẦN THƯỞNG – TUẦN 2 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Bạn Na trong bài là cô bé như thế 

nào? 

3. Tại sao bạn Na lại buồn? 

a. Ích kỉ  a. Vì không được các bạn cảm ơn  

b. Học giỏi  b. Vì các bạn không giúp đỡ em 

c. Tốt bụng  c. Vì chưa giúp được nhiều bạn 

d. Chăm chỉ d. Vì em chưa học giỏi 

2. Hãy chỉ ra trong bài những việc 

làm tốt của bạn Na? 

4. Biểu hiện của Na như thế nào khi các 

bạn bàn tán về điểm thi và phần 

thưởng? 

a. Đưa bạn đi học  a. Vui vì đã giúp đỡ các bạn học giỏi  

b. Chép bài giúp bạn  b. Tự hào vì mình cũng có thưởng 

c. Kèm các bạn học kém  c. Cùng bàn tán sôi nổi với các bạn 

d. cho Minh nửa cục tẩy d. Chỉ lặng yên nghe các bạn 

5. Vì sao Na lại được nhận phần thưởng đặc biệt? 

a. Vì Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng thật đáng quý. 

b. Vì Na đã xin với cô cho mình được nhận phần thưởng đặc biệt.    

c. Vì Na lười học lại hay trốn học đi chơi.    

d. Vì Na vừa học giỏi, nhà lại có điều kiện. 

 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 10 
 

Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Thấy xe lu đi chậm, xe ca đã làm gì? 

a. Dừng lại, đợi xe lu cùng đi. 

b. Chế giễu xe lu chậm như rùa rồi phóng vụt lên, bỏ xe lu đằng sau.   

c. Quay lại hỏi chuyện gì đã xảy ra với xe lu. 

2. Tới quãng đường bị hỏng, chuyện gì đã xảy ra với xe ca? 

a. Vì cố vượt qua, xe ca đã bị gãy bánh. 

b. Xe ca phải đỗ lại vì đường lầy lội quá. 

c. Xe ca bị ngã, lăn kềnh giữa đường. 

3. Nhờ đâu xe ca có thể tiếp tục lên đường? 

a. Nhờ xe lu đã lăn cho đám đá cuội và đá hộc phẳng lì. 

b. Xe ca kê một tấm ván rồi tự mình đi qua. 

c. Nhờ các bác công nhân dọn đường cho sạch. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 3 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Xe lu và xe ca 

 Xe lu và xe ca là đôi bạn thân. Xe lu và xe ca cùng đi trên đường với 

nhau. Thấy xe lu đi chậm, xe ca chế giễu: 

 - Cậu đi chậm như rùa ấy! Xem tớ đây này!  

 Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở tít đằng sau. Xe ca tưởng mình 

thế là giỏi lắm. 

 Tới một quãng đường bị hỏng, xe ca phải đỗ lại vì lầy lội quá. Bấy giờ xe 

lu mới tiến lên. Khi đám đá hộc và đá cuội ngổn ngang đổ xuống, xe lu liền lăn 

qua lăn lại cho phẳng lì. Nhờ vậy mà xe ca mới tiếp tục lên đường.  

 Từ đấy, xe ca không chế giễu xe lu nữa. Xe ca đã hiểu rằng: công việc 

của xe lu là như vậy. 

(Phong Thu) 

Bài 1 
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4. Cuối cùng xe ca đã hiểu ra điều gì? 

a. Xe lu chậm chạp và cẩn thận. 

b. Không nên đi vào quãng đường lầy lội. 

c. Không nên xem thường người khác, mỗi người đều có điểm mạnh khác 

nhau. 

5. Em hãy kể ra một vài điểm mạnh của bản thân? 

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

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

6. “Xe lu và xe ca là đôi bạn thân. Xe lu và xe ca cùng đi trên đường với nhau.”, hãy 

tìm các từ chỉ sự vật trong hai câu văn trên? 

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

7. Câu nào thuộc kiểu câu Ai là gì? 

a. Xe ca và xe lu là đôi bạn thân. 

b. Xe lu đi rất chậm. 

c. Công việc của xe lu là như vậy. 

                 Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để có câu theo mẫu Ai là gì? 

a. Lan là......................................................................................................................... 

b. Bút chì, thước kẻ là.................................................................................................... 

c. ..................................................... là nơi em sinh ra. 

d. .................................... là người mẹ thứ hai của em. 

  Viết câu kiểu Ai là gì? có cùng nghĩa với câu sau: 

 Câu chuyện Xe lu và xe ca rất thú vị. 

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

                 Điền vào chỗ trống : 

a. r/d/gi? 

- cái …...ổ; …...á sách; cái …....á; .......ừng núi; xe …...ừng lại, …..á đỗ 

b. ngh/ ng? 

- …..iên cứu, ….ẹn ngào, …ao ngán, …...oằn ngoèo, …...ịch ngợm, …..iêm trang. 

 

 Dưới đây là 4 câu trong đoạn văn tả chú chim bồ câu. Em hãy sắp 

xếp lại các câu ấy cho đúng thứ tự. 

a. Đôi mắt màu đen được viền một đường tròn đỏ. 

Bài 2 

Bài 3 

Bài 5 

Bài 4 
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b. Chú chim bồ câu chỉ to bằng cái bắp chuối bé. 

c. Bộ lông của chú màu xám pha xanh lục. 

d. Hai cánh úp dài theo thân và che kín hai bên lườn. 

Các câu được sắp xếp theo thứ tự:................................................................................. 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 3 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu hỏi 1 2 3 4 6 7 

Đáp án b b a c xe lu, xe ca, đôi bạn, đường a 

 

Bài 2:  

a. Lan là người bạn thân nhất của em. 

b. Bút chì, thước kẻ là những đồ vật cùng em tới trường. 

c. Hà Nội là nơi em sinh ra. 

d. Cô giáo là người mẹ thứ hai của em. 

Bài 3: Gợi ý: Xe lu và xe ca là câu chuyện rất thú vị. 

Bài 4:  

- cái rổ; giá sách; cái rá; rừng núi; xe dừng lại, giá đỗ 

- nghiên cứu, nghẹn ngào, ngao ngán, ngoằn ngoèo, nghịch ngợm, nghiêm trang. 

Bài 5: Thứ tự: b-a-c-d 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: BẠN CỦA NAI NHỎ – TUẦN 3 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Bạn Nai Nhỏ đã xin phép cha đi 

đâu? 

3. Trong bài, bạn của Nai Nhỏ có những 

điểm nào tốt? 

a. Được đi du lịch cùng bạn a. Cậy có sức khỏe mà gây sự với cả loài 

hung dữ 

b. Được đi ăn cùng bạn b. Yếu đuối, chậm chạp, hèn  nhát, bỏ bạn 

khi gặp nguy hiểm 

c. Được đi chơi xa cùng bạn c. Hay rủ bạn đi chơi những nơi nguy hiểm 

d. Được đến nhà bạn chơi  d. Khỏe khắn, nhanh trí, dũng cảm, hết 

mình vì bạn 

2. Bạn của Nai Nhỏ đã làm gì khi gặp 

hòn đá chặn đường? 

4. Tại sao nói Bạn của Nai Nhỏ là một 

người bạn tốt? 

a. Vì bạn của Nai Nhỏ rất cao lớn. 

a. Hích vai đẩy hòn đá lăn qua một bên b. Vì bạn của Nai Nhỏ rất dũng cảm, sẵn 

sàng giúp đỡ bạn khi  

b. Bảo các bạn đi vòng để tránh hòn đá gặp khó khăn nguy hiểm. 

c. Nhảy qua hòn đá để đi tiếp c. Vì bạn của Nai Nhỏ rất khỏe. 

d. Dùng gạc đẩy hòn đá qua một bên d. Vì bạn của Nai Nhỏ rất hay cười, thân 

thiện với Nai Nhỏ. 

5. Biểu hiện của người cha ra sao khi nghe Nai Nhỏ kể những câu chuyện về bạn 

mình? 

a. Không phải lo lắng nữa và đồng ý cho Nai Nhỏ đi chơi. 

b. Vẫn còn băn khoăn về sự an toàn của chuyến đi chơi xa.     

c. Muốn gặp ngay người bạn của Nai Nhỏ để dặn dò cho chuyến đi chơi xa.   

d. Vẫn chưa tin những câu chuyện mà Nai Nhỏ kể về bạn mình 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 
1 1 

1 2 

1 3 1 4 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì? 

a. Nếu làm sai hoặc được ai giúp đỡ, con phải xin lỗi. 

b. Nếu làm sai điều gì phải cảm ơn, được ai giúp đỡ phải xin lỗi. 

c. Nếu làm sai điều gì phải xin lỗi, được ai giúp đỡ phải cảm ơn. 

2. Vì sao Sóc lại ngạc nhiên khi Gấu con nói lời cảm ơn? 

a. Vì Sóc thấy Gấu con lễ phép quá. 

b. Vì Gấu con va vào Sóc mà lại nói cảm ơn. 

c. Vì Gấu con biết nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc. 

3. Vì  sao Gấu mẹ lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn bác Voi chứ không phải nói lời 

xin lỗi? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 4 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài học đầu tiên của Gấu con 

 Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn: 

 - Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai 

giúp đỡ thì con phải cảm ơn. 

 Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng 

ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên. 

 Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông nên Gấu con bị rơi xuống hố sâu. Gấu 

con sợ quá kêu to: 

 - Cứu tôi với!  

 Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống  

hố, nhấc bổng Gấu con lên. Gấu con luôn miệng: 

 - Cháu xin lỗi bác Voi! 

 Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải: 

 - Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin 

lỗi. Còn khi bác Voi cứu con, con phải cảm ơn.     

         (Theo Lê Bạch Tuyết) 

 

Bài 1 
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a. Vì bác Voi không thích nghe những lời xin lỗi. 

b. Vì bác Voi luôn muốn người khác phải nói lời cảm ơn mình. 

c. Vì Gấu con được bác Voi giúp đỡ chứ Gấu con không làm gì sai. 

4. Qua bài học của Gấu con, khi một bạn giúp em, em sẽ nói: 

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

Còn khi em mắc lỗi với bạn, em sẽ nói: 

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

5. Khoanh trong từ viết sai chính tả trong mỗi dòng sau: 

a. giấu giếm, yêu dấu, dấu vết, buồn dầu 

b. giải thưởng, giàn hàng, giàn mướp, dục giã 

c. vầng trán, ngẩng ngơ, nâng niu, ngẩng đầu 

6. Hãy tìm và ghi lại 5 từ chỉ sự vật có trong câu chuyện trên. 

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

       Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo câu theo mẫu 

“Ai là gì?”          A     B 

a. Hoa cúc  1. là tên nước ta. 

b. Gà trống  2. là nắng của mùa thu. 

c. Sư tử  3. là sứ giả của bình minh. 

d. Hạ Long  4. là chúa sơn lâm. 

e. Việt Nam  5. là thắng cảnh của nước ta. 

 

       Điền từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu. 

a. Ngày mở đầu năm học gọi là ngày........................................................................... 

b. Tháng 1 còn gọi là tháng ......................................................................................... 

c. Mùa hè còn gọi là mùa ............................................................................................ 

  Viết một đoạn văn khoảng 3-4 câu, trong đó có dùng lời cảm ơn hoặc lời  

xin lỗi thích hợp. 

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

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

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

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

Bài 2 

Bài 3 

Bài 4 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 4 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 c 

Câu 2 b 

Câu 3 c 

Câu 4 Gợi ý: Cám ơn bạn đã giúp tớ! 

           Tớ xin lỗi vì va phải bạn! Tớ không cố ý! 

Câu 5 a. buồn dầu 

b. dục giã 

c. ngẩng ngơ 

Câu 6 Gợi ý: Gấu con, gấu mẹ, đất, tay, đường,... 

 Bài 2: 

a. Hoa cúc  1. là tên nước ta. 

b. Gà trống  2. là nắng của mùa thu. 

c. Sư tử  3. là sứ giả của bình minh. 

d. Hạ Long  4. là chúa sơn lâm. 

e. Việt Nam  5. là thắng cảnh của nước ta. 

 

Bài 3:  

a. Ngày mở đầu năm học gọi là ngày khai trường. 

b. Tháng 1 còn gọi là tháng giêng. 

c. Mùa hè còn gọi là mùa hạ. 

Bài 4: Gợi ý 

 Tối qua học bài xong, em quên mất không cất hộp bút vào cặp. Thế là sáng nay 

em không có bút để viết bài. Thấy em loay hoay, Lan liền lấy chiếc bút dự trữ của 

mình cho em mượn. Em vui mừng: 

 - May quá! Tớ cám ơn cậu! 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: BÍM TÓC ĐUÔI SAM – TUẦN 4 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Các bạn gái khen Hà thế nào? 3. Thầy giáo làm cho Hà vui lên 

bằng cách nào? 

a. Tóc bạn đẹp lắm!  a. Thầy giáo khen Hà ngoan.  

b. Bím tóc đẹp quá! b. Thầy giáo trách mắng Tuấn.  

c. Hà xinh quá!  c. Thầy giáo khen tóc Hà đẹp. 

2. Vì sao Hà lại khóc? 4. Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì? 

a. Vì Hà bị ngã.  a. Tuấn xin lỗi Hà. 

b. Vì Hà bị hỏng bím tóc. b. Tuấn bảo Hà đừng khóc. 

c. Vì Hà bị Tuấn đùa dai.  c. Tuấn khen Hà có bím tóc đẹp. 

5. Câu chuyện khuyên em điều gì? 

a. Không nên trêu chọc các bạn.     

b. Không nên nghịch tóc của các bạn nữ. 

c. Phải khen tóc các bạn nữ. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Vì sao Sẻ không muốn kết bạn với ai trong vườn mà chỉ làm bạn với Quạ? 

a. Vì Sẻ đã có quá nhiều bạn. 

b.  Vì Sẻ tự cho rằng mình thông minh, tài giỏi, hiểu biết nên không có ai trong vườn 

xứng đáng làm bạn với mình. 

c. Vì Sẻ thích sống một mình. 

2. Khi Sẻ bị thương, ai đã giúp đỡ Sẻ? 

a. Quạ giúp đỡ Sẻ. 

b. Một mình Chuồn Chuồn giúp đỡ Sẻ. 

c. Các bạn quen thuộc trong vườn giúp đỡ Sẻ. 

3. Theo em vì sao Sẻ thấy xấu hổ? 

a. Vì Sẻ không cẩn thận nên bị trúng đạn. 

b. Vì Sẻ đã kết bạn với Quạ. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 5 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

Chim Sẻ 

 Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim 

Sâu chơi với nhau rất thân. Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông 

minh, tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không muốn làm bạn với ai trong vườn mà 

chỉ kết bạn với Quạ. 

 Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn 

bay trúng Sẻ. Sẻ hốt hoảng kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. Cố 

gắng lắm Sẻ mới bay về đến nhà. Chuồn Chuồn bay qua nhìn thấy Sẻ bị 

thương nằm bất tỉnh. Chuồn chuồn gọi Ong, Bướm bay đi tìm thuốc chữa vết 

thương, còn Kiến và Chim Sâu đi tìm thức ăn cho Sẻ. 

 Khi tỉnh dậy, Sẻ ngạc nhiên thấy bên cạnh mình không phải là Quạ mà 

là các bạn quen thuộc trong vườn. Sẻ xấu hổ nói lời xin lỗi và cảm ơn các bạn. 

(Theo Nguyễn Tấn Phát)
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c. Vì Sẻ đã coi thường, không chịu kết bạn với các bạn trong vườn, những người đã 

hết lòng giúp đỡ Sẻ. 

4. Qua bài học của Sẻ, em rút ra điều gì? 

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

5. Khoanh những từ viết đúng chính tả trong mỗi dòng sau: 

a. ngày giỗ, dỗ dành, ròng sông, rá xào 

b. vầng trăng, vầng thơ, bạn thâng 

c. bân khuâng, dân làng, nhà tầng 

6. Từ nào có thể thay cho từ xấu hổ trong câu “Sẻ xấu hổ nói lời xin lỗi và cảm ơn 

các bạn”? 

a. ngượng ngùng   b. lúng túng   c. e thẹn 

7. Những câu nào thuộc mẫu câu Ai là gì? 

a. Sẻ nói là Sẻ không thích kết bạn với Chim Sâu, Chuồn Chuồn,... 

b. Chim Sâu, Ong, Bướm,... là những người bạn tốt bụng. 

c. Chim Sẻ là một loài chim nhỏ bé trong thế giới loài chim. 

          Viết 3 câu theo mẫu Ai là gì? để để cho mọi người biết: 

a. Tên cô giáo của em. 

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

b. Quyển sách em yêu thích. 

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

c. Lớp em đang học. 

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

  Ai cũng có những người bạn thân. Hãy viết từ 4 đến 5 câu để giới 

thiệu một người bạn thân của em và nêu sự gắn bó giữa em với bạn. 

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

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

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

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

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

Bài 2 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 5 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án b c c Tự trả 

lời 

a. ngày giỗ, dỗ dành 

b. vầng trăng 

c. dân làng, nhà tầng 

a b,c 

 

Bài 2: Gợi ý 

a. Tên cô giáo của em. 

Tên cô giáo của em là Ngọc Lan. 

b. Quyển sách em yêu thích. 

Quyển sách em thích nhất là cuốn Không gia đình. 

c. Lớp em đang học. 

Lớp em đang học là lớp 2A. 

Bài 3:  Gợi ý 

 Em và bạn Tùng sống cùng khu phố, lại học cùng lớp nên chơi với nhau rất 

thân. Đi đâu bạn cũng rủ em đi cùng. Bạn được xem là “cây toán” của lớp em. Có 

nhiều bài toán em phải nhờ bạn gợi ý mới giải được... 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: CHIẾC BÚT MỰC – TUẦN 5 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Sáng hôm ấy đã xảy ra chuyện gì? 3. Tại sao Mai cứ loay hoay mãi với cái 

hộp bút? 

a. Lan chưa được cô cho viết bút mực. a. Vì Mai vẫn đang mong chờ cô cho 

mình viết bút mực. 

b. Mai được cô cho viết bút mực.  b. Vì Mai buồn khi không được viết bút 

mực. 

c. Mai và Lan được cô cho viết bút mực. c. Vì Mai chẳng có việc gì để làm.  

d. Lan được cô gọi lên bàn cô lấy mực. d. Vì Mai đang phân vân có nên cho 

Lan mượn bút. 

2. Chuyện gì đã xảy ra với Lan? 

a. Bút của Lan hết mực mà Lan lại không 

biết bơm mực vào bút. 

4. Cuối cùng, Mai đã quyết định làm 

gì? 

a. Cho Lan luôn chiếc bút mực của 

mình. 

 b. Xin cô cho mình được viết bút mực. 

b. Anh trai đã làm hỏng bút nên Lan không 

có bút để viết. 

c. Xin cô bơm mực cho chiếc bút của 

mình. 

d. Cho Lan mượn bút mực của mình. 

c. Bút mực của Lan bị hỏng nên em không có 

bút để viết. 

5. Cô giáo đã nói gì với Mai khi Mai 

cho Lan mượn bút? 

a. Bạn Mai ngoan lắm. 

d. Anh trai mượn bút mực chưa trả nên Lan 

không có bút để viết. 

b. Em ngoan lắm nhưng cô cũng định 

hôm nay cho em viết bút mực. 

c. Em cứ giữ lấy mà dùng, cô sẽ cho 

Lan mượn bút 

d. Vậy từ ngày mai em sẽ được viết bút 

mực nhé! 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Dòng nào nêu đúng nghĩa câu thơ “Gió về đưa hương lạ”? 

a. Luồng gió lạ đem mùi hương đến. 

b. Gió về đem đến mùi hương thơm một cách lạ lùng. 

c. Gió về đem đến một mùi hương lạ, không quen. 

2. Những từ ngữ nào được dùng để tả mùi hương đặc biệt của hoa giẻ? 

a. chen chúc    b. hương (thơm) lạ    c. ngào ngạt 

d. thơm hoài    e. xôn xao     g. sực nức 

3. Những từ “bạn trai, bạn gái” được lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm diễn tả điều gì? 

a. Hoa giẻ ít nên các bạn giành nhau hái. 

b. Các bạn tíu tít hái hoa giẻ một cách rất thích thú, vui vẻ. 

c. Các bạn trêu đùa nhau khi hái hoa giẻ. 

4. Chùm hoa giẻ vàng rộm được các bạn nhỏ dành tặng cô giáo cho thấy điều gì? 

a. Các bạn rất kính trọng và biết ơn cô giáo. 

b. Hoa giẻ có màu vàng rộm sẽ thơm. 

Họ và tên:……………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT – TUẦN 6 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

Chùm hoa giẻ 

  Bờ cây chen chúc lá 

  Chùm giẻ treo nơi nào? 

  Gió về đưa hương lạ 

  Cứ thơm hoài, xôn xao! 

      Bạn trai vin cành hái 

      Bạn gái lượm đầy tay 

      Bạn trai, túi áo đầy 

      Bạn gái, cài sau nón. 

  Chùm này hoa vàng rộm 

  Rủ nhau dành tặng cô 

  Lớp học chưa đến giờ 

  Đã thơm bàn cô giáo.  

(Xuân Hoài)  
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c. Hoa giẻ là loài hoa dành riêng để tặng thầy, cô giáo. 

5. Khoanh tròn vào từ viết đúng chính tả. 

a. bàn tai/bàn tay    b. bạn trai/bạn tray   c. nhà mái/nhà máy 

6. Dòng nào nêu đúng bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi Cái gì?trong câu sau: 

 Mùi hương đặc biệt của hoa giẻ là một mùi hương rất quyến rũ. 

a. Mùi hương     b. Mùi hương đặc biệt 

c. Mùi hương đặc biệt của hoa giẻ 

7. Dòng nào nêu đúng bộ phận thứ hai trả lời cho câu hỏi Là gì? trong câu sau: 

 Chùm hoa giẻ đẹp nhất là chùm hoa được dành tặng cô giáo. 

a. dành tặng cô giáo 

b. là chùm hoa được dành tặng cô giáo 

c. chùm hoa được dành tặng cô giáo 

          Tìm hai cách nói cùng nghĩa với mỗi câu sau và ghi lại: 

a. Em không tìm thấy vở 

Toán.

 

b. Đây không phải là bút của em. 

   
 

 

          Các bạn nhỏ trong bài thơ đã tặng cô giáo chùm hoa giẻ đẹp nhất để tỏ lòng 

yêu mến, kính trọng cô giáo của mình. Em (hoặc em cùng các bạn) cũng có những 

việc làm thể hiện tình cảm yêu mến của mình đối với thầy, cô giáo. Hãy kể lại một 

trong những việc làm đó. 

Bài 2 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án b b,d,e b a a. bàn tay 

b. bạn trai 

c. nhà máy 

c b 

 

Bài 2: Gợi ý 

a. Em đâu có tìm được vở Toán. 

Em có tìm được vở Toán đâu. 

b. Đây đâu có phải là bút của em. 

Đây có phải là bút của em đâu. 

Bài 3:  Gợi ý 

 Sắp đến ngày 20/11, chúng em băn khoăn không biết làm gì để chúc mừng cô 

giáo vè thể hiện lòng biết ơn của mình đối với cô. Thế rồi, chúng em cũng nghĩ ra một 

cách và bí mật chuẩn bị. Rồi ngày 20/11 đã đến. Khi cô giáo vừa vào lớp đã thấy một 

chiếc hộp nhỏ xinh trên bàn, trên hộp có ghi chữ tặng cô. Cô mỉm cười mở chiếc hộp 

ra, một chiếc thiệp xinh xắn do chính chúng em thiết kế và ghi lời chúc. Cô cám ơn 

chúng em, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc... 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: MẨU GIẤY VỤN – TUẦN 6 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Lớp học rộng rãi, sáng sủa nhưng xuất 

hiện thứ gì? 

4. Cả lớp đã xì xào hưởng ứng điều gì? 

a. Mẩu giấy nói với cả lớp hãy vứt mình vào sọt 

rác 

a. sọt rác bị đổ vương vãi ngay lối vào b. Điều cô giáo nói thật đúng, mẩu giấy nói rất 

nhiều  

b. túi nilon bẩn nằm nhay giữa lối vào c. Mẩu giấy không nói được  

c. mẩu giấy vụn nằm ngay giữa lối vào. 5. Bạn gái đã nghe thấy mẩu giấy vụn nói gì? 

2. Cô giáo đã nói gì khi bước vào lớp? a. Hãy để tôi ở lối đi ! 

a. Cô khen lớp học sạch sẽ.  

b. Cô giáo chê lớp học hôm nay bẩn quá.  

b. Đừng bỏ rơi tôi! 

c. Hãy bỏ tôi vào sọt rác ! 

c. Cô giáo yêu cầu cả lớp hãy dọn sạch 

những mẩu giấy vụn nằm trên đất. 

6. Cô giáo trong câu chuyện “Mẩu giấy vụn” 

muốn nhắc nhở học sinh điều gì? 

3. Cô giáo đã yêu cầu cả lớp làm gì? 

a. Hãy xem hôm nay bạn nào trực nhật mà 

đáng khen thế.  

b. Hãy xem ai là người sạch sẽ, gọn gàng 

nhất. 

a. Cần vứt rác vào chỗ kín đáo không ai nhìn 

thấy. 

b. Cần giữ vệ sinh trường lớp sạch đẹp. 

c. Cần biết lắng nghe tiếng nói của đồ vật. 

c. Hãy lắng nghe lời mẩu giấy vụn nói.   

  

 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 32 
 

Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: NGƯỜI THẦY CŨ – TUẦN 7 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Bố của Dũng đến trường để làm gì? 

a. Họp phụ huynh cho Dũng 

4. Tại sao thầy không phạt nhưng bố của 

Dũng lại nhớ là thầy  

có phạt? 

b. Chào thầy giáo cũ a. Thầy không phạt nhưng bố của Dũng đã tự 

phạt bản thân vì  

c. Để đưa đồ cho Dũng thấy có lỗi 

2. Khi gặp thầy giáo cũ, bố của Dũng đã 

thể  

b. Thầy không phạt nhưng thầy buồn và nhắc: 

"Trước khi làm  

hiện sự kính trọng bằng cách nào? việc gì, cần phải nghĩ chứ!" 

a. Vội bỏ mũ, lễ phép chào thầy 

b. Khoanh tay, lễ phép chào thầy 

c. Thầy không phạt nhưng thầy đã bảo bố của 

Dũng xin lỗi  

5. Câu chuyện "Người thầy cũ" có ý nghĩa 

gì? 

c. Vội bỏ mũ ra, ngước nhìn thầy 

3. Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm gì về thầy? 

a. Câu chuyện cho thấy chú bộ đội hay dạy 

cho con trai những bài học ý nghĩa. 

a. trốn học bỏ đi chơi 

b. nói chuyện trong giờ bị thầy phạt  

c. trèo cửa sổ lớp bị thầy phạt 

b. Câu chuyện cho thấy được người học trò cũ 

ngày nào cũng thương nhớ trường cũ. 

c. Câu chuyện cho thấy lòng biết ơn và kính 

trọng của chú bộ đội với người thầy cũ 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Khi các học sinh trường Tô-mô-e đang chơi đùa trên sân, đã có chuyện gì xảy ra? 

a. Các học sinh trường bên cạnh vào chơi cùng. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 8 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

Trường  Tô-mô-e 

Sau giờ tan học, các học sinh Trường  Tô-mô-e đang chơi đùa trên sân. 

Đúng lúc ấy, từ ngoài trường vọng vào tiếng hát rất to của mấy cậu học sinh 

trường bên: 

                 Trường  Tô-mô-e 

                 Bên ngoài xập xệ 

                 Vào học bên trong 

                 Ôi sao mà tệ! 

“Thế này thì quá lắm!” – Tốt-tô-chan giận dữ. Em đuổi theo mấy cậu 

kia. Nhưng họ chạy nhanh quá, nháy mắt đã ngoặt vào góc phố rồi không thấy 

đâu. 

Tốt-tô-chan lững thững đi bộ về trường. Đúng lúc này, một câu hát bật 

ra từ miệng Tốt-tô-chan: 

                Trường  Tô-mô-e 

                Sao mà đẹp thế. 

Đi chừng hai bước nữa, lại một câu hát khác: 

               Vào học bên trong 

                Cứ gọi là mê! 

Tốt-tô-chan rất hài lòng. Về đến trường, em cố hát thật to: 

                Trường  Tô-mô-e 

                 Sao mà đẹp thế 

                Vào học bên trong 

                Cứ gọi là mê! 

Tất cả học sinh trong trường thấy thế liền hòa theo giai điệu của Tốt-tô-

chan. Tiếng hát trong trẻo của các bạn cứ thế vang khắp Tô-mô-e. 

Theo Tốt-tô-chan – Cô bé bên cửa sổ 
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b. Các học sinh trường bên hát chê trường Tô-mô-e. 

c. Các học sinh trường bên hát khen trường Tô-mô-e. 

2. Theo em, vì sao Tốt-tô-chan lại cố gắng hát thật to bài hát mình vừa sáng tác? 

a. Vì Tốt-tô-chan muốn tất cả mọi người biết trường của bạn rất tuyệt. 

b. Vì Tốt-tô-chan muốn tất cả mọi người biết bạn hát rất khỏe. 

c. Vì Tốt-tô-chan là một cô bé rất nghịch ngợm. 

3. Qua câu chuyện, em thấy các bạn học sinh trường Tô-mô-e là những người như thế 

nào? 

a. Các bạn rất thông minh, tinh nghịch. 

b. Các bạn rất đoàn kết, có khả năng văn nghệ. 

c. Các bạn rất yêu quý ngôi trường, tự hào về trường của mình. 

4. Em có yêu quý ngôi trường của em không? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Gạch dưới một từ không cùng nhóm trong mỗi dãy từ sau: 

a. thức dậy, đánh răng, rửa mặt, tập thể dục, quét nhà, sách vở, ăn sáng, đi học 

b. xếp hàng, vào lớp, điểm danh, phát biểu, hăng hái, thảo luận, lên bảng, ra chơi 

c. về nhà, nhặt rau, tắm rửa, chăm chỉ, dọn cơm, rửa bát, xem ti vi, học bài 

Điền r, d hay gi vào chỗ trống? 

a. ...a dẻ Huệ thật hồng hào   d. Nghỉ hè em được ...a biển chơi. 

b. ...a đình em sống hòa thuận.  e. Con ...ao này rất sắc 

c. Mẹ ...ao cho em việc trông bé Hoa. 

          Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái trong các khổ thơ sau: 

a. Mẹ dang đôi cánh   b. Buổi sáng bé chào mẹ 

       Con biến vào trong       Chạy tới ôm cổ cô 

     Mẹ ngẩng đầu trông       Buổi chiều bé chào cô 

     Bọn diều bọn quạ.       Rồi sà vào lòng mẹ. 

   (Phạm Hổ)     (Trần Quốc Toàn) 

   

Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để có đoạn văn kể về cô giáo cũ của 

em. 

 Cô giáo lớp 1 của em tên là........................................ Cô rất.............................. 

học sinh. Em nhớ nhất buổi đầu đi học, cô đã............................................. và ............ 

.................................. Em rất ................................................. cô giáo lớp 1 của mình.

Bài 4 

Bài 2 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 8 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án b a c Tự trả lời a. sách vở 

b. hăng hái 

c. chăm chỉ 

 

Bài 2: 

a. Da dẻ Huệ thật hồng hào   d. Nghỉ hè em được ra biển chơi. 

b. Gia đình em sống hòa thuận.  e. Con dao này rất sắc 

c. Mẹ giao cho em việc trông bé Hoa. 

Bài 3:   

a. Mẹ dang đôi cánh   b. Buổi sáng bé chào mẹ 

       Con biến vào trong       Chạy tới ôm cổ cô 

     Mẹ ngẩng đầu trông       Buổi chiều bé chào cô 

     Bọn diều bọn quạ.       Rồi sà vào lòng mẹ. 

Bài 4: Gợi ý 

Cô giáo lớp 1 của em tên là Trang. Cô rất yêu thương học sinh. Em nhớ nhất 

buổi đầu đi học, cô đã dắt em vào lớp và dỗ dành em khi em khóc. Em rất yêu quý cô 

giáo lớp 1 của mình. 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: NGƯỜI MẸ HIỀN – TUẦN 8 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Nam và Minh định trốn đi xem xiếc bằng 

cách nào? 

4. Cô giáo nói với bác bảo vệ điều gì? 

a. Cô nhắc bác nhẹ tay kẻo làm Nam 

đau. 

a. giả vờ ốm để bố mẹ đến đón b. Cô nói đó là học sinh lớp cô.  

b. chui qua chỗ tường thủng c. Cả 2 đáp án trên.  

c. xin phép bác bảo vệ cho đi 5. Khi bắt gặp, cô đã làm thế nào với 

hai bạn Nam và Minh? 

2. Khi Nam và Minh đang lách để trốn ra ngoài  a. Phạt hai bạn. 

thì bị ai giữ lại?.  

a. Bác bảo vệ  

b. Cho hai bạn đi chơi tiếp. 

c. Cô xoa đầu và nhắc các bạn không 

trốn học nữa. 

b. Cô giáo  

c. Thầy hiệu trưởng 

6. Qua câu chuyện em thấy cô giáo là 

người như nào? 

a. Cô rất khó tính. 

3. Nam đã làm gì khi bị bác bảo vệ nắm chân? 

a. Nam cố gắng thoát ra ngoài cùng bạn.  

b. Nam sợ quá, khóc toáng lên. 

b. Cô rất nghiêm khắc. 

c. Cô rất hiền và sâu sắc. 

c. Nam khoanh tay nhận lỗi với bác.   
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Chi tiết nào trong bài cho thấy bà nội Lan đã già? 

d. Bà không đi lại được nữa. 

e. Tóc bà bạc trắng, khi đi lại bà phải chống gậy. 

c. Răng bà đã bị rụng gần hết. 

2. Mỗi khi đi học về, Lan thường làm gì?  

d. Đọc thơ, kể chuyện trường lớp cho bà nghe. 

e. Vui đùa cùng bà. 

c. Giúp bà chuẩn bị bữa tối. 

3. Mùa đông đến, Lan đã làm gì cho bà đỡ lạnh hơn? 

d. Mua thêm chăn ấm cho bà. 

e. Mua thêm áo ấm cho bà. 

f. Ngủ cùng bà để sưởi ấm cho bà. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 9 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Cháu ngoan của bà 

Bà Nội của bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng, khi đi, bà phải 

chống gậy. Lan yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan. 

Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà 

nghe. Bà ôm Lan vào lòng mỉm cười, âu yếm nói: “Cháu của bà ngoan quá!”. 

Mùa đông đã đến, trời lạnh lắm. Chiếc chăn của bà đã cũ, nhà Lan nghèo 

nên chưa mua được chăn mới cho bà. Mẹ rất lo đêm bà ngủ không đủ ấm. Thấy 

vậy, bé Lan nói: 

- Mẹ ơi, mẹ đừng lo! Con sẽ ngủ với bà để sưởi ấm cho bà. 

Từ đó, đêm nào Lan cũng ngủ với bà. Nửa đêm, mẹ không yên tâm, sợ bé 

Lan kéo chăn của bà nên mẹ rón rén vào buồng xem sao. Mẹ thấy bé Lan đang 

ôm bà, ngủ ngon lành, còn bà hình như đang thì thầm: “Ấm quá, cháu của bà 

ngoan quá!”. 

(Mai Thị Minh Huệ) 

 

Bài 1 
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4. Vì sao Lan được xem là “cháu ngoan của bà”? 

d. Vì Lan hát hay. 

e. Vì Lan thuộc nhiều chuyện để kể cho bà. 

f. Vì Lan biết yêu thương bà, lo lắng cho bà. 

5. Đọc xong câu chuyện, em có nhận xét gì về bạn Lan? 

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

Điền dao, rao hay giao vào chỗ trống? 

d. Căn nhà này đang được ..... bán.  

e. Cô giáo .....bài tập về nhà.  

f. Con ..... rất sắc. 

          Hai câu sau không viết hoa các tên riêng. Em hãy tìm các tên riêng và 

viết lại cho đúng: 

     Hùng vương thứ mười tám truyền ngôi cho thục phán. Thục phán lên làm vua, 

xưng là an dương vương, dời đô xuống đồng bằng, từ phong châu về cổ loa. 

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

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

 

  Gạch chân những từ chỉ hoạt động trong các câu sau: 

     Hàng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ 

lại đi chợ, đong gạo, gánh nước, nấu cơm, tắm cho hai chị em Bình, giặt một chậu 

quần áo đầy. 

                                                                                                    (Theo Lê Thị Xuyến) 

 

          Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy để điền vào ô trống: 

      Giọng bà trầm bổng  ngân nga như tiếng chuông  Khi bà mỉm cười  hai 

con ngươi đen sẫm nở ra long lanh, dịu hiền khó tả  Đôi mắt bà ấm lên những tia 

sáng ấm áp  tươi vui   

(Theo Mac-xim Go-rơ-ki) 

Bài 2 

Bài 3 

Bài 4 

Bài 5 
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          Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn: 

      Hè đã đến. Chào nhé! Mái trường thân yêu! Em rất nhớ thầy cô và 

......................... yêu dấu cùng chỗ ngồi, góc bảng và đặc biệt là tiếng trống trường thân 

quen. Em nhớ mãi .................................... thân yêu giữa làng quê nhỏ bé bình yên, nhớ 

những người bạn thân thương đã cùng em ........................................ và vui chơi. Hè ơi! 

Hãy qua mau để em lại được ............................................. , lại được nghe .......... 

...................................... gióng giả mỗi sớm chiều. 

Bài 6 
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ĐÁP ÁN 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án b a c c Gợi ý: Bạn là bạn nhỏ rất yêu thương bà 

 

Bài 2: 

a. Căn nhà này đang được rao bán.  

b. Cô giáo giao bài tập về nhà.  

c. Con dao rất sắc. 

Bài 3:   

Hùng Vương thứ mười tám truyền ngôi cho Thục Phán. Thục Phán lên làm vua, 

xưng là An Dương Vương, dời đô xuống đồng bằng, từ Phong Châu về Cổ Loa. 

Bài 4:  

Hàng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ 

lại đi chợ, đong gạo, gánh nước, nấu cơm, tắm cho hai chị em Bình, giặt một chậu 

quần áo đầy. 

(hoặc: làm, đi làm, về, đi chợ, đong gạo, gánh nước, nấu cơm, tắm, giặt) 

Bài 5:  

Giọng bà trầm bổng , ngân nga như tiếng chuông . Khi bà mỉm cười , hai con 

ngươi đen sẫm nở ra long lanh, dịu hiền khó tả . Đôi mắt bà ấm lên những tia sáng ấm 

áp , tươi vui . 

Bài 6:  Gợi ý 

Hè đã đến. Chào nhé! Mái trường thân yêu! Em rất nhớ thầy cô và bạn bè yêu 

dấu cùng chỗ ngồi, góc bảng và đặc biệt là tiếng trống trường thân quen. Em nhớ mãi 

mái trường thân yêu giữa làng quê nhỏ bé bình yên, nhớ những người bạn thân thương 

đã cùng em học tập và vui chơi. Hè ơi! Hãy qua mau để em lại được đến trường , lại 

được nghe tiếng trống trường gióng giả mỗi sớm chiều. 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Bạn nhỏ nhắc Gà Nâu, Vịt Bầu điều gì? 

a. Các bạn hãy đi ngủ đi.   

b..Các bạn hãy yên lặng cho bà tớ đi ngủ. 

c. Các bạn hãy chăm chỉ kiếm mồi. 

2. Bạn nhỏ làm gì khi bà ngủ? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 10 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

GIỮA VÒNG GIÓ THƠM 

Này chú Gà Nâu 

Cãi nhau gì thế! 

Này chị Vịt Bầu 

Chớ gào ầm ĩ! 

Bà tớ ngủ rồi 

Cánh màn khép rũ 

Hãy yên lặng nào 

Cho bà tớ ngủ. 

Bàn tay nhỏ nhắn 

Phe phẩy quạt nan 

Đều đều ngọn gió 

Rung rinh góc màn. 

Bà ơi hãy ngủ 

Có cháu ngồi bên 

Căn nhà vắng vẻ 

Khu vườn lặng im. 

Hương bưởi hương cau 

Lần vào tay quạt 

Cho bà nằm mát 

Giữa vòng gió thơm. 

(Quang Huy) 
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a. Bạn học bài.    

b.  Bạn quạt nhè nhẹ cho bà ngủ ngon giấc. 

c. Bạn ra vườn cho gà ăn. 

3. Bài thơ muốn nói lên điều gì? 

a. Mọi người cần yên lặng để cho bà ngủ ngon giấc. 

b. Bạn nhỏ trong bài thơ thật đáng yêu vì biết yêu thương, chăm sóc bà. 

c. Bà thích ngủ giữa khu vườn mát mẻ. 

4. Vì sao bài thơ lại nói, khi cháu quạt cho bà ngủ bà đã được nằm ngủ giữa vòng gió 

thơm?  

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

5. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào từng ô trống cho thích hợp: 

a. Bạn nhỏ đã làm gì cho bà ngủ ngon giấc  

b. Bà bạn nhỏ ngủ rất ngon  

c. Bạn nhỏ rất yêu bà của mình  

d. Khi bà ngủ, cảnh vật xung quanh như thế nào  

Ghép từng tiếng ở cột bên trái với tiếng thích hợp ở cột bên phải để 

tạo từ: 

 

 

 

                               

 

         Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau: 

a. Suốt mùa đông, lũ cá rô ẩn tránh trong bùn ao. 

………………………………………………………………………………………... 

b. Suốt mùa đông, lũ cá rô ẩn tránh trong bùn ao. 

………………………………………………………………………………………... 

c. Vì có sông Hương, không khí của thành phố Huế trở nên trong lành. 

………………………………………………………………………………………... 

d. Vì có sông Hương, không khí của thành phố Huế trở nên trong lành. 

………………………………………………………………………………………... 

nong 

long 

nàng 

làng 

lanh 

xóm 

tằm 

tiên 

Bài 2 

Bài 3 
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  Bà là người rất yêu thương và cưng chiều em. Ngày ngày bà lo cho 

em từng bữa ăn. Đêm đêm, bà kể chuyện cổ tích cho em nghe, đưa em vào giấc 

ngủ. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về người bà yêu thương của em. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

Bài 4 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 10 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án b b b Gợi ý: Vì bàn tay của cháu đã mang 

theo cả hương cam, hương bưởi từ 

ngoài vườn vào 

a. (?)         b. (.) 

c. (.)         d. (?) 

 

Bài 2: 

 

 

 

 

Bài 3:   

a. Khi nào lũ cá rô ẩn tránh trong bùn ao? 

b. Suốt mùa đông, lũ cá rô ẩn tránh ở đâu? 

c. Vì sao không khí của thành phố Huế trở nên trong lành. 

d. Vì có sông Hương, không khí của thành phố Huế như thế nào? 

Bài 4: Gợi ý 

Bà em năm nay đã hơn 60 tuổi. Dáng người bà hơi đậm, tóc bà đã điểm nhiều 

sợi bạc. Hằng ngày, bà vẫn làm vườn và nuôi rất nhiều gà. Bà rất hiền và thương em. 

Có gì ngon bà cũng để dành cho em.... 

           

 

 

nong 

long 

nàng 

làng 

lanh 

xóm 

tằm 

tiên 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 48 
 

TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ – TUẦN 10 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Bé Hà có sáng kiến gì? 

a. Tổ chức sinh nhật cho mẹ. 
4. Trong ngày lập đông, ông thích nhất 

món quà nào? 

a. Chùm điểm mười của bé Hà. 

b. Chọn cho ông bà một ngày lễ. b. Món quà mừng thọ của bố bé Hà. 

c. Tổ chức mừng thọ cho ông bà c. Lời chúc thọ từ các cô, các chú. 

2. Bé Hà đã giải thích tại sao phải chọn 

cho ông bà một ngày lễ? 

5. Bé Hà trong câu chuyện là cô bé như 

thế nào? 

a. Hiếu động, thông minh, kính trọng và 

quan tâm đến ông bà. 

a. Vì không có ông bà sẽ buồn. b. Nhút nhát, tự ti và sống khép mình. 

b. Vì muốn tổ chức cho ông bà vui. 

c. Vì ông bà không có ngày lễ nào cả. 

c. Lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, hòa 

đồng với bạn bè. 

3. Trong bài, vì sao bố con Hà chọn ngày 

lập đông làm ngày lễ ông bà? 

a. Vì khi trời trở rét, mọi người cần chăm lo 

nhiều hơn cho sức khỏe của các cụ già. 

 

b. Vì khi trời rét, cả nhà quây quần bên 

nhau sẽ ấm áp hơn. 

c. Vì mùa đông có ít các ngày lễ kỉ niệm. 

 

Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

 

ĐỀ 1 

NHỮNG ÂM THANH ĐẸP NHẤT 

Ngày tôi ra đời, bà mụ hỏi bố: 

- Đặt tên cậu ấm là gì nào? 

Cậu ấm nghĩa là một cậu bé sung sướng. Bà muốn tôi được sung sướng… 

Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta 

sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ...Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ 

nó như một kỉ niệm về bố và mẹ. Đó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho 

mình. 

Bố tôi nói với bà mụ: 

- Tôi muốn nó có một cái tên thật hùng dũng. 

- Vậy tên Dũng nhé! 

- Tôi muốn nó phải thông minh nữa. 

- Vậy thì Trí Dũng. 

- Tôi muốn nó phải có hiếu nữa kia. 

- Và cuối cùng cái tên của tôi cũng được đặt xong. Một cái tên thật dài nhưng 

tôi luôn nhớ. 

                 Theo Vừa nhắm mắt vừa mở cưả sổ - NGUYỄN NGỌC THUẦN 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Vì sao người bố cho rằng cái tên của mỗi người rất quan trọng? 

a. Vì tên sẽ theo suốt cuộc đời mỗi người và chứa đựng tình yêu của bố mẹ. 

b. Vì tên dùng để phân biệt người này với những người khác. 

c. Vì tên phải nhờ bà mụ đặt và đã đặt rồi thì không thể thay đổi được. 

2. Người bố muốn đặt cho con mình một cái tên như thế nào? 

a. Một cái tên độc đáo, không giống ai. 

b. Một cái tên nghe thật êm ái. 

c. Một cái tên chứa đựng nhiều mong ước của bố đối với con. 

3. Em biết được điều gì qua việc người bố đặt tên cho con mình? 

a. Người bố rất thích những cái tên dài. 

b. Người bố rất yêu thương con và đặt nhiều hi vọng vào con. 

c. Người bố rất lo lắng cho tương lai của con. 
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4*. Trả lời một trong hai câu hỏi sau: 

a) Ai đặt tên cho em? Tên em mang ý nghĩa gì? 

b) Nếu được đặt tên cho mình, em sẽ chọn tên gì? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

5*. Nối từ chỉ sự vật ở cột A với từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp ở cột 

B rồi thêm từ ngữ để viết thành câu theo mẫu: 

 

 

 Câu 1: M: Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ. 

 Câu 2: ………………………………………………………………………………………… 

 Câu 3: ………………………………………………………………………………………… 

 Câu 4: ………………………………………………………………………………………… 

6. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

Công ơn của cha mẹ với con cái rất ………………...............................… (đồ sộ, 

cao, to lớn, mạnh mẽ). Người ta thường nói đó là công ơn 

…………………..……………….. (trời mây, non nước, trời biển, sông biển) không có gì 

so sánh được. 

7. Đặt một dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau đây: 

a) Bạn Lan bạn Huệ đều học giỏi. 

b) Ông bà cha mẹ là những người Duy yêu kính nhất. 

c) Hoa đào hoa mai là hai loài hoa nở vào mùa xuân. 

d) Chim sẻ chim ri hót vang cả khu vườn. 

 

                                                               

a. thổi 

b. hót 

c. trôi 

d. tỏa ánh nắng 

1. mặt trời 

2. mây 

3. gió 

4. chim 
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ĐỀ 2 

TRƯỜNG TÔ-MÔ-E 

Sau giờ tan học, các học sinh Trường  Tô-mô-e đang chơi đùa trên sân. Đúng 

lúc ấy, từ ngoài trường vọng vào tiếng hát rất to của mấy cậu học sinh trường bên: 

              “  Trường  Tô-mô-e 

                Bên ngoài xập xệ 

                Vào học bên trong 

                Ôi sao mà tệ!” 

“Thế này thì quá lắm!” – Tốt-tô-chan giận dữ. Em đuổi theo mấy cậu kia. 

Nhưng họ chạy nhanh quá, nháy mắt đã ngoặt vào góc phố rồi không thấy đâu. 

Tốt-tô-chan lững thững đi bộ về trường. Đúng lúc này, một câu hát bật ra từ miệng 

Tốt-tô-chan: 

               “Trường  Tô-mô-e 

                 Sao mà đẹp thế.” 

          Đi chừng hai bước nữa, lại một câu hát khác: 

Tốt-tô-chan rất hài lòng. Về đến trường, em cố hát thật to: 

               Trường  Tô-mô-e 

                Sao mà đẹp thế 

               Vào học bên trong 

               Cứ gọi là mê! 

Tất cả học sinh trong trường thấy thế liền hòa theo giai điệu của Tốt-tô-chan. 

Tiếng hát trong trẻo của các bạn cứ thế vang khắp Tô-mô-e. 

                                                          Theo TỐT-TÔ-CHAN – CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ 

 Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Khi các học sinh trường Tô-mô-e đang chơi đùa trên sân, đã có chuyện gì xảy 

ra? 

f. Các học sinh trường bên cạnh vào chơi cùng. 

g. Các học sinh trường bên hát chê trường Tô-mô-e. 

h. Các học sinh trường bên hát khen trường Tô-mô-e. 

2. Theo em, vì sao Tốt-tô-chan lại cố gắng hát thật to bài hát mình vừa sáng tác ? 

f. Vì Tốt-tô-chan muốn tất cả mọi người biết trường của bạn rất tuyệt. 

g. Vì Tốt-tô-chan muốn tất cả mọi người biết bạn hát rất khỏe. 

h. Vì Tốt-tô-chan là một cô bé rất nghịch ngợm. 
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3. Qua câu chuyện, em thấy các bạn học sinh trường Tô-mô-e là những người 

như thế nào? 

g. Các bạn rất thông minh, tinh nghịch. 

h. Các bạn rất đoàn kết, có khả năng văn nghệ. 

i. Các bạn rất yêu quý ngôi trường, tự hào về trường của mình. 

4. *. Em có yêu quý ngôi trường của em không? Vì sao? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. *. Gạch dưới một từ không cùng nhóm trong mỗi dãy từ sau: 

g. thức dậy, đánh răng, rửa mặt, tập thể dục, quét nhà, sách vở, ăn sáng, đi học 

h. xếp hàng, vào lớp, điểm danh, phát biểu, hăng hái, thảo luận, lên bảng, ra chơi 

i. về nhà, nhặt rau, tắm rửa, chăm chỉ, dọn cơm, rửa bát, xem ti vi, học bài 

6. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp: 

a) Năm âm lịch có mười ba tháng gọi là …………………. 

b) Tháng một còn được gọi là ……………………. 

c) Tháng mười hai còn được gọi là ……………… 

d) Mùa hè còn được gọi là mùa …………………. 

                                     (hạ, năm nhuận, tháng Chạp, tháng Giêng) 

8. Điền dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống cho thích hợp: 

                                   Sợ bẩn 

Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội  cô hỏi Tí: 

- Tại sao khi bón phân, cây cối lại xanh tốt  

Tí: 

- Thưa cô  vì cây cối sợ bẩn  Nó vươn cao để tránh các chỗ bẩn ạ  
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ĐỀ 3 

NGƯỜI THẦY NĂM XƯA 

 

Ngày đầu vào lớp học mới, tôi đứng rụt rè ở cửa lớp vì e sợ thầy, không quen 

bạn. Thầy nhìn thấy tôi và hỏi han ân cần. Nhìn ánh mắt trìu mến và cầm bàn tay ấm 

áp của thầy, tôi bước vào lớp trong sự yên tâm lạ thường. Được thầy dạy dỗ, tôi càng 

cảm thấy yêu quí thầy hơn. Thầy tận tụy trong từng bài giảng, từng giờ đến lớp. Tôi 

nhớ đến mùa nước nổi, khắp đường sá, trường học đều đầy nước. Thế mà thầy trò 

chúng tôi vẫn đến lớp đều đặn, học bì bõm trong nước, thế mà vui đến lạ. Những bài 

giảng của thầy dường như “đánh thắng” cả mùa nước lũ. 

                                                           Theo NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Vì sao ngày đầu vào lớp học mới, bạn nhỏ lại đứng rụt rè ở cửa lớp? 

a. Vì e sợ thầy giáo mới. 

b. Vì chưa quen bạn mới. 

c. Vì cả hai lí do trên. 

2. Điều gì khiến cho bạn nhỏ cảm thấy an tâm? 

a. Tiếng vỗ tay rào rào chào đón của các bạn mới. 

b. Ánh mắt trìu mến và bàn tay ấm áp của thầy giáo mới. 

c. Lớp học mới trông cũng quen thuộc, không có gì khác lạ. 

3. Đến mùa nước nổi, khi đường sá, trường học đều đầy nước, thầy trò bạn nhỏ 

đã làm gì? 

a. Thầy trò vẫn đến lớp đều đặn, vui vẻ học bì bõm trong nước. 

b. Thầy trò cùng tát nước để lớp học khỏi bị ngập. 

c. Thầy trò phải nghỉ ở nhà vì không đến lớp được. 

 4*. Thầy/Cô giáo của em có điểm gì giống với người thầy trong bài đọc trên? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống trong đoạn văn sau: 
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          Hơn cả một người thầy …….……… chữ, thầy còn dạy chúng tôi biết bao điều 

trong cuộc sống. Thầy luôn …….…….…. chúng tôi phải cố gắng ………….. Thầy vẫn 

tin rằng các học trò của thầy sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Những lời dạy 

dỗ của thầy đã ………... tôi trong suốt những tháng năm dài. 

                       (học tập, dạy, đi theo, nhắc nhở) 

    6. Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Làm gì?” trong các câu sau: 

a) Anh dỗ dành em bé. 

b) Chị nâng em bé dậy. 

c) Bà chia quà cho các cháu. 

d) Minh nhường đồ chơi cho em Tuấn. 

7*. Viết tiếp cho trọn câu theo mẫu “Ai là gì?”: 

M: Nhà máy là nơi công nhân làm việc. 

a) Trường học là …………………………………………………………… 

b) Sân trường là …………………………………………………………… 

c) Thư viện là …………………………………………………………… 
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                                                            ĐỀ 4 

CHUỘT TÍP ĐẾN THĂM ÔNG BÀ 

Bố mẹ gửi Chuột Típ đến nhà ông bà ngoại. Chuột Típ nhất định không chịu. 

Đến nhà ông bà, chú khóc suốt. Bà ngoại nhẹ nhàng ôm chú vào lòng và dỗ dành. Bà 

làm thật nhiều món ăn ngon cho đứa cháu yêu quý. Chú ta thích lắm và nín khóc. Đến 

tối, ông ngoại kể chuyện cổ tích cho Chuột Típ nghe, chú ngủ thiếp đi lúc nào không 

biết. Sáng hôm sau, bà dẫn Chuột Típ đi thăm các bé Gà và cho các bé ăn, rồi tưới 

hoa, làm vườn… Ông thì dạy chú lái máy kéo, cắt cỏ,… Chú được yêu chiều hết mực 

và học được bao nhiêu điều mới. Chuột Típ thích ở nhà ông bà lắm. 

                                                                 Dựa theo BỘ TRUYỆN VỀ CHUỘT TÍP 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Thấy Chuột Típ khóc, bà ngoại đã làm những gì? 

a. Nhẹ nhàng ôm Chuột Típ vào lòng và dỗ dành. 

b. Nấu thật nhiều món ăn ngon cho Chuột Típ. 

c. Gọi bố mẹ Chuột Típ về đưa chú đi theo. 

2. Ông bà đã cùng Chuột Típ làm những gì? 

a. Kể chuyện cổ tích, lái máy kéo, cắt cỏ. 

b. Nấu những món ăn mới lạ. 

c. Cho gà ăn, tưới hoa, làm vườn. 

3. Vì sao Chuột Típ thích ở nhà ông bà ngoại? 

a. Vì ở nhà ông bà ngoại có vườn rất rộng. 

b. Vì ở nhà ông bà ngoại chú được yêu chiều và học được nhiều điều mới. 

c. Vì ở nhà ông bà ngoại chú không phải học bài. 

4*. Em có thích về thăm nhà ông bà nội/ngoại không? Vì sao? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Gạch dưới từ chỉ người trong gia đình, họ hàng trong những đoạn văn sau: 

a. Nghỉ hè, Linh được bố cho về thăm quê. Ở quê, ngoài ông bà nội còn có nhiều cô, 

chú, bác. Chỉ cần thấy bố con Linh về là mọi người sẽ kéo sang nhà hỏi thăm ríu rít. 

Ai cũng chân tình, mộc mạc. Linh thích được sang nhà bác Dĩnh, là anh họ của bố để 

nghe bác kể chuyện chiến đấu ở miền Nam. 
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b. Chim ri là dì sáo sậu 

Sáo sậu là cậu sáo đen 

Sáo đen là em tu hú 

Tu hú là chú bồ các 

Bồ các là bác chim ri 

Chim ri là dì sáo sậu. 

                       ĐỒNG DAO 

6*. Cho tám từ: chim, hoa, hót, em, học bài, nở, làm việc, mẹ. 

a) Xếp từng cặp từ thành câu và ghi lại: 

a1: …………….……………...…………….……………... 

a2: …………….……………...…………….……………... 

a3: …………….……………...…………….……………... 

a4: …………….……………...…………….……………... 

b) Câu nào ở trên không thuộc kiểu câu “Ai làm gì?”? 

…………………………………………………………………………………………………

Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào ô trống: 

Ông ngoại đang đi chân đất, ngó nghiêng tìm thứ gì đó trong vườn  Thấy vậy 

Lan ngạc nhiên: 

- Ông ơi, sao ông đi chân đất thế ạ  

- Con chó vừa mới tha mất dép của ông  Ông tìm mãi mà không thấy  

- Vô lí! Thế sao lúc nãy cháu thấy nó vẫn đi chân đất  
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                                                              ĐỀ 5 

BÔNG HOA ĐẸP NHẤT 

Ngày mai là sinh nhật mẹ, Thu muốn tặng mẹ một món quà. Nhưng quà gì nhỉ? 

Thu nhớ rồi: Mẹ thích hoa. 

Thu bèn gieo hạt vào một cái cốc đựng đầy đất, tưới nước như ông nội vẫn làm 

vì muốn tặng mẹ bông hoa tự trồng. Đêm ấy, Thu mơ những hạt giống đã thành cây, 

nở thành những đóa hoa tuyệt đẹp. 

Sáng hôm sau, Thu dậy sớm, đến bên mẹ: 

- Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ. 

Nói rồi, Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt. Nhưng cô bé ỉu xìu vì chẳng có bông 

hoa nào. 

Hạt giống vẫn nằm im lìm dưới lớp đất nâu. 

Khi hiểu ra mọi chuyện, mẹ ôm và thơm Thu rồi nói: 

- Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý nhất của mẹ. 

Theo THU HẰNG 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Thu đã làm gì để có quà tặng mẹ? 

a. Đi tìm mua cuốn sách mẹ thích. 

b. Làm một tấm thiệp và trang trí thật đẹp. 

c. Gieo hạt trong cốc, tưới nước để cây ra hoa. 

2. Vì sao Thu rất buồn khi định mang cái cốc đã gieo hạt đến tặng mẹ? 

a. Vì cái cốc bị vỡ làm đôi. 

b. Vì trong cốc không có bông hoa nào. 

c. Vì bông hoa trong cốc đã bị gãy. 

3. Câu nói của mẹ: “Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý nhất của mẹ” 

có ý nghĩa gì? 

a. Con là món quà sinh nhật đáng giá hơn những bông hoa. 

b. Con không cần thiết phải tặng hoa vào dịp sinh nhật. 

c. Con rất xinh xắn, đẹp hơn những bông hoa. 

4*. Em đã từng làm món quà gì tặng bố mẹ? Em có cảm xúc như thế nào khi 

tặng bố mẹ món quà đó? 

…………….……………...…………….……………...…………….……………...……………. 
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5. Điền từ chỉ hoạt động vào từng chỗ trống cho thích hợp: 

a) Di chuyển bằng chân từ chỗ này sang chỗ khác gọi là…………….…………….… 

b) Dùng kéo làm cho vật đứt rời gọi là …………….……………...…………….….… 

c) (Mầm cây) nhô lên, nhú lên gọi là…………….……………………...…………….… 

d) Nhắm mắt nghỉ ngơi gọi là…………….…………………….………...…………….… 

6. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong đoạn văn 

sau: 

Mẹ đi thăm bà, Thương ở nhà ……. em giúp mẹ. Thương …… em ra sân chơi, ….. 

cho em bé ăn. Em bé buồn ngủ, Thương … em lên võng, hát ….. em ngủ. Bé ngủ 

rồi, Thương lại ….. để chuẩn bị cho mẹ về nấu cơm chiều. Làm được nhiều việc, 

Thương cảm thấy rất vui. 

                                         (bón, đặt, ru, nhặt rau, trông, bế) 

7*. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống cho thích hợp: 

- Mẹ ơi, con ăn cam của chị Hiền Thảo có được không ạ  

- Chị đang ốm. Để dành cam cho chị nghen con  

- Không sao  Mẹ cứ cho con ăn đi. Bây giờ con không ốm  Con hứa tới chiều 

con sẽ ốm. 
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ĐỀ 6 

TÔI CÓ EM RỒI 

Tôi là một chú chuột túi bé con. Cả ngày tôi ở trong cái túi ấm áp của mẹ. Một 

hôm, bố ôm tôi vào lòng và nói: 

- Bố báo cho con một tin vui: Con sắp có em đấy! 

- Nhưng túi của mẹ chỉ đủ cho một đứa, vậy em bé sẽ ngủ ở đâu hả bố? – Tôi băn 

khoăn hỏi bố. 

- Con đã là anh rồi! – Bố nói với tôi. – Con sẽ nhường chỗ cho em con, đúng 

không? 

Tôi không trả lời bố. Vì nghe bố nói thế, tôi không khoái tí nào. Chẳng lẽ từ nay 

trở đi, tôi sẽ phải nhảy lóc cóc theo mẹ. 

Thế rồi em của tôi ra đời. Em nhỏ xíu và rất là xinh. Cả nhà tôi vui mừng khôn 

xiết. Tôi hãnh diện vì mình có một cô em gái. Đi đâu, gặp ai tôi cũng hớn hở khoe: 

- Tôi có em rồi! Tôi có em rồi! 

Theo XUÂN – HẠ - THU – ĐÔNG: 365 NGÀY KỂ CHUYỆN 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Điều gì làm Chuột Túi không vui khi nghe tin sắp có em? 

a. Chuột Túi phải nhường thức ăn cho em. 

b. Bố mẹ quan tâm đến em nhiều hơn quan tâm đến Chuột Túi. 

c. Chuột Túi phải nhường chiếc túi của mẹ cho em nằm. 

2. Khi em ra đời Chuột Túi đã có cảm xúc và hành động ra sao? 

a. Chuột Túi rất hãnh diện, đi đâu cũng hớn hở khoe rằng mình có em rồi. 

b. Chuột Túi cảm thấy buồn và đã tránh đi để không phải nhìn thấy em. 

c. Chuột Túi cảm thấy rất vui và đã mua nhiều đồ chơi cho em. 

3. Câu chuyện muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? 

a. Không nên tranh giành tình yêu thương của bố mẹ đối với em. 

b. Cần phải biết nhường nhịn, yêu thương em của mình. 

c. Yêu em trai và em gái của mình như nhau. 

4*. Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với anh/chị/em của mình? 

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

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

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

………….……………….……………...…………….……………….……………...……………. 
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5. Những từ nào thuộc nhóm từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em? 

Khoanh vào chữ cái trước từ đó: 

a. yêu thương                            b.  nhường nhịn                      c. hiếu thảo 

d. đoàn kết                                e.  phụng dưỡng                      g. đùm bọc 

h. hòa thuận                              i.  dũng cảm                            k. giúp đỡ 

6. Đặt ba câu nói về tình cảm giữa anh chị em, trong mỗi câu có một từ tìm được 

ở bài tập 5. 

a)…………….……………...…………….……………….……………...…………….…………

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

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

b)…………….……………...…………….……………….……………...…………….…………

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

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

c)…………….……………...…………….……………….……………...…………….…………

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

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

7*. Gạch dưới từ dùng sai trong mỗi câu sau và chữa lại cho đúng: 

a) Anh em trong nhà cần phải bảo nhau. 

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

Anh chị em cần phải biết đỡ đần nhau trong học tập. 

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

Anh chị phải lễ phép với em bé. 

………...…………….……………….……………...…………….……………….……………... 
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ĐỀ 7 

NGƯỜI BẠN CỦA BÉ 

Bé được bố tặng chú chó Cún vào ngày sinh nhật. Cún trở thành người bạn 

thân thiết của Bé. Bé cùng Cún học bài, chơi bóng, chạy xa. Khi Bé đi học về, Cún 

quấn lấy, ve vẩy đuôi mừng rỡ. 

Một hôm, Bé được bạn tặng một món đồ chơi. Bé mải chơi đồ chơi trong phòng 

mà không quan tâm đến Cún. Đến chiều, chơi chán, Bé mới ra vườn tìm Cún. Nhưng 

tìm mãi chả thấy Cún đâu. 

Thì ra Cún bị một chiếc xe đâm phải khi chạy sang đường. Bố đã đưa Cún đi 

gặp bác sĩ thú y. 

Bé buồn lắm. Bé cảm thấy có lỗi vì mãi chơi mà không quan tâm đến Cún. Bé tự 

hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Cún và sẽ chăm sóc để Cún mau lành vết thương. 

Theo NGUYỄN ĐÌNH THỊ TRANG 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Bé và Cún thường cùng nhau làm gì? 

a. Bé và Cún cùng đi chơi công viên. 

b. Bé và Cún cùng tập thể cục mỗi sáng. 

c. Bé và Cún cùng học bài, chơi bóng, chạy xa. 

2. Khi được bạn tặng đồ chơi, Bé đã làm gì? 

a. Chạy đi tìm Cún cùng chơi. 

b. Chơi một mình mà không quan tâm đến Cún. 

c. Chạy đi khoe với mẹ rằng đồ chơi đẹp. 

3. Khi biết Cún bị thương, Bé cảm thấy thế nào? 

a. Bé cảm thấy rất buồn và có lỗi. 

b. Bé rất chán vì không có Cún chơi cùng. 

c. Bé cảm thấy rất giận người lái xe. 

4*. Em đã làm gì để chăm sóc, bảo vệ vật nuôi? 

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

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

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

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

5. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp: 

a) Tớ tên là …. tớ thường hay … trên cây để ngủ vào ban ngày. 
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b) Tớ tên là …. tớ thường hay … từ trên cao xuống để …. Con mồi dưới mặt đất. 

c) Tớ tên là …. tớ rất hay … và được mọi người khen là có giọng hót hay. 

             (đại bàng, cú mèo, họa mi, quắp, đậu, hót, phóng) 

6. Gạch dưới bộ phận trả lời cho 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. 

7. Điền dấu thích hợp vào ô trống: 

       Chim sâu hỏi: 

- Bé làm gì thế  

Bé trả lời: 

- Mình đang học bài  

Bé lại hỏi: 

- Thế chim đang bay đi đâu thế  

- Mình đi tìm rơm về làm tổ  
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ĐỀ 8 

MIỀN YÊU THƯƠNG 

Một hôm, cô giáo cho lớp đề văn “Hãy tả một con vật nuôi trong nhà mà em 

yêu thích nhất”. Tôi cắn bút suy nghĩ hồi lâu. 

Nhà tôi nuôi ba con vật. Hai con chó, một tên là Mực, một tên là Đốm. Con 

Mực thì hay cắn trộm. Còn con Đốm rất tham ăn, người thì bẩn thỉu. 

Tôi liền nghĩ ngay đến con mèo tam thế. Màu lông của nó tuyệt đẹp: vàng, 

trắng, nâu. Mắt nó trong như hai viên bi ve. Tôi định đặt bút viết những lời yêu 

thương với chú mèo thì sực nhớ ra tật xấu hay ăn vụng của nó. 

Cuối cùng, tôi cũng nộp bài cho cô. Tôi kể về những con vật nuôi trong nhà 

trung thực như vậy. Dù chúng có nhiều tật xấu, còn hôi hám, nhưng từ đáy lòng, tôi 

yêu thương chúng. Bởi tôi rất thích động tác rình chuột và khoe chiến lợi phẩm của 

chú mèo. Tôi cũng không thể nào quên hình ảnh con Mực cần mẫn trong đêm canh 

chừng kẻ trộm. Rồi con Đốm bẩn, nhưng thích làm trò cho mọi người xem… 

Bài văn của tôi được đọc trước lớp. Cô khen những cảm xúc chân thành của tôi. 

Cô bảo “Nếu không yêu thương loài vật thì làm sao có thể yêu thương con người…”. 

Theo THẢO NGUYÊN - TẠP CHÍ VĂN HỌC VÀ TUỔI TRẺ 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Tại sao bạn nhỏ phải cắn bút hồi lâu khi làm bài tả con vật yêu thích? 

a. Vì bạn không biết con vật nào để tả. 

b. Vì nhà bạn có nhiều con vật và con nào cũng có tật xấu. 

c. Vì bạn chưa biết cách làm bài văn tả con vật. 

2. Bạn nhỏ đã chọn tả con vật nào? 

a. Tả con Mực 

b. Tả con mèo tam thể. 

c. Tả cả con Mực, con Đốm và con mèo tam thể. 

3. Bạn nhỏ đã tả các con vật như thế nào? 

a. Tả trung thực tật xấu và những điểm đáng yêu của chúng. 

b. Chỉ tả và khen ngợi những điểm đáng yêu của chúng. 

c. Chỉ tả và than phiền về những tật xấu của chúng. 

4*. Theo em, vì sao bài văn của bạn nhỏ được cô giáo khen hay? 

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

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

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 64 
 

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

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

5. Gạch dưới chín từ ngữ chỉ sự vật có trong hai khổ thơ sau: 

Sao ngọn lửa đỏ thế 

Còn nước lại không màu? 

Lông quạ đen quá thể 

Còn cánh cò trắng phau? 

Sao chó thường làu bàu 

Mèo thường im thin thít? 

Con vịt kêu: “Vít vít” 

Con dê kêu: “Be be”? 

                                                            ĐẶNG HUY GIANG 

6*. Xếp các câu sau vào bảng phân loại cho thích hợp: 

a. Bạn Hùng đang vẽ một bông hoa. 

b. Bạn Hùng là người vẽ giỏi. 

c. Bạn Hùng vẽ rất đẹp. 

d. Bạn Hương rất giỏi toán. 

e. Bạn Hương đang giải một bài toán khó. 

g. Bạn Hương là cây toán của lớp em. 

Kiểu câu Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? 

Câu ……………….. ……………….. ……………….. 

 

5. Nối từng ô của cột A với ô thích hợp của cột B để có so sánh đúng:  

                                      A B 

 

 

 

  

 

 

a. đỏ như bông hoa mười giờ. 

b. vểnh lên như hai dấu hỏi 

ngộ nghĩnh. 

c. tròn xoe như hai hòn bi ve. 

d. mềm và mượt như nhung. 

1. Bộ lông của chú mèo 

2. Hai mắt của chú mèo 

3. Đôi tai thỏ 

4. Cái mào của chú gà 

trống 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Những câu nói nào trong bài thể hiện sự quan tâm của cháu đối với bà? 

a. Bà ơi, cháu thương bà lắm. 

b. Bà ơi, bà đói lắm phải không? 

c. Sao bà ăn ít thế? Bà ốm hả bà? 

2. Bà cụ chọn ăn những gì trong suất cơm của mình? 

a. Lưng bát cơm với mấy cọng rau. 

b. Một bát cơm đầy với một miếng thịt nạc to. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 11 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

SUẤT CƠM PHẦN BÀ 

Một tối cuối năm, trời rất rét, thấy một bà cụ đang ngồi quạt ngô 

nướng bên bếp lò, tôi liền dừng xe đạp mua một bắp. Tôi ăn gần hết thì 

thấy hai cậu bé. Cậu lớn một tay xách liễn cơm, một tay cầm cái bát với 

đôi đũa, chạy ào tới hỏi: 

- Bà ơi, bà đói lắm phải không? 

Bà cụ cười: 

- Bà quạt ngô thì đói làm sao được! Hai đứa ăn cả chưa? 

- Chúng cháu ăn rồi. 

Bà cụ nhìn vào liễn cơm, hỏi: 

- Các cháu có ăn được thịt không? 

Đứa nhỏ nói: 

- Ăn nhiều lắm. Mẹ cho chúng cháu ăn chán thì thôi. 

Bà cụ quát yêu: “Giấu đầu hở đuôi. Mấy mẹ con ăn rau để bà ăn thịt. 

Bà nuốt sao nổi.” Bà xới lưng bát cơm, nhai nuốt nhệu nhạo với mấy cọng 

rau. Rồi bà xới một bát cơm đầy, đặt lên một miếng thịt nạc to đưa cho 

đứa cháu nhỏ. Đứa em lấm lét nhìn anh. Anh lườm em “Xin bà đi!” Bà 

đưa cái liễn còn ít cơm cho đứa anh. 

Đứa lớn vừa đưa hai tay bưng lấy cái liễn, vừa mếu máo: 

- Sao bà ăn ít thế? Bà ốm hả bà? 

Bà cụ cười như khóc: 

- Bà bán hàng quà thì bà ăn quà chứ bà chịu đói à! 

Tôi đứng vụt lên. Lúc đạp xe thấy mặt buốt lạnh mới hay là mình cũng 

đã khóc. 

(Theo Nguyễn Khải) 
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c. Phần cơm còn lại trong liễn sau khi hai đứa cháu đã ăn xong. 

3. Vì sao bà cụ không ăn hết suất cơm khi hai đứa cháu mang đến? 

a. Vì bà cụ đã ăn quà rồi. 

b. Vì bà bị ốm. 

c. Vì bà muốn nhường cho hai cháu. 

4. Vì sao tác giả đã khóc? 

a. Vì trời buốt lạnh. 

b. Vì thấy tội nghiệp cho bà cụ già. 

c. Vì cảm động trước tình cảm ba bà cháu dành cho nhau. 

5. Chi tiết nào trong câu chuyện khiến em cảm động nhất? Vì sao? Hãy viết tiếp vào 

chỗ trống để trả lời. 

Mỗi lời nói, việc làm của ba bà cháu trong câu chuyện đều làm cho em cảm động. 

Nhưng chi tiết khiến em cảm động nhất là ……………………………………. 

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

6. Gạch chân những từ viết sai chính tả trong các câu tục ngữ sau và viết lại cho 

đúng: 

a. Nhà xạch thì mát, bát xạch ngon cơm.    ………………………………. 

b. Cây sanh thì lá cũng xanh   ………………………………. 

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.  ………………………………. 

c. Thương người như thể thươn thân.  ………………………………. 

d. Cá không ăn muối cá ương   ………………………………. 

Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.  ………………………………. 

 

     Nối tên gọi từng đồ vật ở cột bên trái với tác dụng của nó ở cột bên phải 

a. Con dao  1. để đun nấu 

b. Cái xoong  2. để đựng thức ăn 

c. Cái đĩa  3. để quét nhà 

d. Cái chổi  4. để thái thịt, thái rau, chặt xương 

          

Chọn từ ngữ chỉ hoạt động thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn 

sau: 

     Mẹ đi thăm bà, Bình ở nhà ...... em giúp mẹ. Bình ...... em ra sân chơi, ...... cho em 

bé ăn. Em bé buồn ngủ, Bình ...... em lên võng, hát ...... em ngủ. Bé ngủ rồi, Bình lại 

...... để chuẩn bị cho mẹ về nấu cơm chiều. Làm được nhiều việc, Bình cảm thấy rất 

vui. 

Bài 2 

Bài 3 
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Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để có một bức thư ngắn   hỏi 

thăm ông bà khi được tin quê em bị bão: 

 ....., ngày ..... tháng ..... năm .....            

Ông bà .....................................! 

Cháu nghe tin quê mình bị bão lớn, cháu lo lắm. 

Ông bà có khỏe không ạ? Nhà cửa ở quê có việc gì không ạ? 

Cháu kính chúc ông bà .................. và mau chóng khắc phục được hậu quả do 

cơn bão gây ra. 

Cháu nhớ ông bà nhiều. 

Cháu của ông bà. 

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

 

Bài 4 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 11 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp 

án 

b, c a c c Gợi ý: Chi tiết khiến em cảm động 

nhất là khi được bà hỏi: “Các cháu có 

ăn được thịt không?” Bạn nhỏ đã trả 

lời: “Ăn nhiều lắm. Mẹ cho chúng 

cháu ăn chán thì thôi.”. Bạn nhỏ đã nói 

dối để bà không phải lo gì cho các 

cháu mà ăn hết phần cơm. Bạn nhỏ chỉ 

bằng tuổi em thôi mà đã ý tứ, biết 

quan tâm, lo lắng đến người khác, biết 

yêu thương bà. Thật đáng cảm phục. 

a. xạch    sạch 

b. sanh    xanh 

c. thươn  thương 

d. ương   ươn 

 

 

Bài 2: Nối: a-4, b-1, c-2, d-3 

Bài 3:  Thứ tự các từ cần điền: trông, bế, bón, đặt, ru, nhặt rau. 

Bài 4: Em tự làm 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: BÀ CHÁU – TUẦN 11 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Gia cảnh của ba bà cháu như thế nào? 4. Khi trở nên giàu có, hai anh em đã 

sống ra sao? 

a. Giàu có, của cải thừa thãi. a. Vui vẻ giúp đỡ người nghèo khổ. 

b. Sung túc, cơm no áo ấm. b. Ngày càng buồn bã vì nhớ bà.  

c. Nghèo khổ, rau cháo nuôi nhau. c. Ngày càng sung sướng, hạnh phúc.  

2. Cô tiên cho hạt đào và nói gì? 5. Câu chuyện kết thúc như thế nào? 

a. Hãy trồng hạt đào trước cửa nhà, ba bà 

cháu  

a. Hai anh em chấp nhận sống giàu sang 

và nhớ bà. 

sẽ trở nên giàu có. b. Bà sống lại. Ba bà cháu cùng sống 

trong cảnh sung túc. 

b. Khi nào các cháu mất, dặn chúng gieo 

hạt đào  

c. Nhà cửa, cảnh giàu sang biến mất. 

Người bà sống lại. 

này, chúng sẽ sung sướng.   

c. Khi bà mất, gieo hạt đào này bên mộ, 

các 

 

cháu sẽ giàu sang, sung sướng.  

3. Cây đào vừa trồng có điểm gì đặc biệt?  

a. Vừa nảy mầm đã lớn ngay, kết trái vàng, 

trái bạc.  

 

b. Hạt đào trồng bao lâu cũng không nảy 

mầm. 

 

c. Hạt đào trở nên khổng lồ như ngôi nhà.   
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 12 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

QUÀ TẶNG MẸ 

Sắp đến ngày sinh nhật mẹ rồi! Mấy ngày hôm nay, chị Hà và bố cứ nhỏ 

to bàn bạc xem sẽ mua gì cho mẹ làm tớ sốt ruột vô cùng. 

Ai cũng có ý tưởng về một món quà thật đặc biệt, thật bất ngờ dành cho 

mẹ. Chị Hà dự định sẽ mua chiếc tạp dề kiểu dáng mới nhất tặng mẹ. Bố 

tặng mẹ một bữa ăn do chính bố “đạo diễn” và một cặp vé xem bộ phim mà 

mẹ thích nhất. Còn tớ thì lo lắng vô cùng. Vì cho đến giờ, tớ cũng chưa nghĩ 

ra nổi món quà gì. Đang nằm buồn xo trên gác, một ý tưởng chợt lóe lên 

trong đầu tớ. Tặng mẹ những chiếc thẻ giúp việc thì sao nhỉ? Đây sẽ là món 

quà độc nhất vô nhị cho mà xem. Thế là tớ hì hục cắt những tấm thẻ to bằng 

nhãn vở, xung quanh trang trí cây dây leo, ở giữa tấm thẻ tớ ghi dòng chữ 

“Thẻ giúp việc thần kì”. Để xem tớ sẽ giúp mẹ những việc gì nào. Mẹ tớ 

làm thợ may, hay mỏi lưng vì vậy tớ viết dòng chữ “mát xoa” màu đỏ. Sau 

vài giờ cặm cụi, tớ có gần chục cái thẻ: dọn phòng, quét nhà, … và một thẻ 

đặc biệt “Bé Bi dậy sớm” để mẹ khỏi phải khổ sở vì sáng nào cũng đánh 

thức tớ. Tớ cẩn thận đặt tất cả những chiếc thẻ vào hộp, gói giấy hồng và 

thắt một chiếc nơ ở bên ngoài. 

Ngày sinh nhật mẹ đã đến, bố và chị lần lượt tặng quà mẹ. Đến lượt tớ, 

tớ hồi hộp quá. Tớ yêu cầu mẹ nhắm mắt lại và bẽn lẽn đặt món quà nhỏ xíu 

vào tay mẹ. Mẹ chầm chậm mở món quà của tớ và đọc rất lâu các dòng chữ. 

Rồi mẹ cảm ơn ba bố con, hôn tớ thật kêu và nói: “Hôm nay là ngày vui 

nhất của mẹ”. Mẹ thích tất cả các món quà nhưng món quà của tớ làm mẹ 

xúc động hơn cả. Mẹ còn nói: “Món quà quý không phải vì giá trị vật chất 

của nó mà vì tấm lòng người tặng”. 

Theo Hoàng Việt Hoàng 
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Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Nhân dịp sinh nhật mẹ, bạn nhỏ tặng mẹ món quà gì? 

d. Chiếc tạp dề kiểu dáng mới nhất.    

e. Một đôi vé xem phim. 

c.  Một hộp “Thẻ giúp việc thần kì”.  

2. Vì sao bạn nhỏ quyết định tặng mẹ món quà đó? 

f. Vì đó là món quà dễ làm.  

g. Vì bạn muốn làm cho mẹ giảm bớt mệt nhọc vì công việc. 

c.  Vì bạn muốn thể hiện sự khéo tay của mình. 

3. Vì sao mẹ bạn nhỏ lại xúc động trước món quà của bạn nhất? 

h. Vì bạn nhỏ tự làm món quà đó bằng cả tấm lòng yêu thương của mình. 

i. Vì món quà đó rất đẹp. 

j. Vì đó là món quà rất đắt tiền. 

4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

a. Cần tặng người thân một món quà thật đắt tiền. 

b. Tình yêu thương của con cái dành cho cha mẹ là đáng quý nhất. 

c. Phải biết khéo léo chọn quà tặng cho người khác. 

5. Hãy viết từ hai đến ba câu nói lên cảm xúc của em về tình cảm của bạn nhỏ trong 

câu chuyện dành cho mẹ:  

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

6. Những từ nào ở dòng sau đây nêu đúng tình cảm của bạn nhỏ dành cho mẹ? 

a. Thương yêu, quan tâm, biết ơn. 

b. An ủi, động viên, khuyến khích. 

c. Nhớ thương, kính trọng, ngưỡng mộ. 

7. Điền d, r hay gi vào chỗ trống? 

Hoa ... ấy đẹp một cách ... ản ... ị. Mỗi cánh hoa ... ống hệt một chiếc lá, chỉ có 

điều mỏng manh hơn và có màu sắc ... ực ... ỡ. 

 

Điền hai dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a. Bạn Bắc bạn Nam đều thích học cả Toán Tiếng Việt. 

b. Trên bàn sách vở bút mực được xếp gọn gàng. 

c. Trong bếp xooang nồi bát đĩa được để rất ngăn nắp. 

 

Bài 2 
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            Tìm và ghi lại 5 từ biểu hiện lòng kính trọng, biết ơn cha mẹ của con cái. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

 Em đang học bài, bỗng bạn em gọi điện rủ em đi chơi. Em từ chối (không 

đồng ý) vì còn bận học. Hãy viết lại cuộc nói chuyện qua điện thoại. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

Bài 3 

Bài 4 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 12 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp 

án 

c b a b Gợi ý: Bạn nhỏ là người 

con biết yêu thương, quan 

tâm đến mẹ. Bạn đã tự tay 

làm ra món quà đặc biệt 

“Thẻ giúp việc thần kì” để 

mẹ được giảm bớt mệt 

nhọc vì công việc. Bạn thật 

đáng khen. 

a giấy, giản dị, giống, rực rỡ 

 

Bài 2: 

a. Bạn Bắc, bạn Nam đều thích học cả Toán, Tiếng Việt. 

b. Trên bàn, sách vở, bút mực được xếp gọn gàng. 

c. Trong bếp, xooang nồi, bát đĩa được để rất ngăn nắp. 

 

Bài 3:  Gợi ý 

kính yêu, kính trọng, vâng lời, hiếu thảo, biết ơn. 

Bài 4: Gợi ý 

Buổi chiều, em đang học. Bỗng có chuông điện thoại reo lên em cầm máy và 

nói: 

- A lô 

- Hoài đấy à, cậu đang làm gì đấy? Có đi trượt pa-tanh với tớ không? 

- Không được đâu Vũ ơi! Mình đang phải trông em. Cậu thông cảm nhé! 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA  – TUẦN 12 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Cậu bé trong câu chuyện có điểm gì nổi 

bật? 

4. Trở về nhà không thấy mẹ, cậu bé 

đã làm gì? 

a. Hỗn láo. a. Khản tiếng gọi và chạy khắp nơi 

tìm mẹ. 

b. Ham chơi. b. Cậu nghĩ mẹ đi làm, cậu dọn dẹp 

nhà cửa chờ mẹ về.  

c. Yêu mẹ. c. Khản tiếng gọi mẹ và ôm lấy một 

cây xanh trong vườn mà khóc.  

2. Vì sao cậu bé lại bỏ nhà ra đi?  

a. Vì cậu bị mẹ mắng.  

b. Vì cậu bị chúng bạn rủ rê.  

c. Vì cậu muốn đi phiêu lưu.   

3. Vì sao cậu bé nhớ đến mẹ và tìm đường 

về nhà? 

 

a. Vì cậu đã chơi chán, chẳng có ai chơi 

cùng. 

 

b. Vì đói, rét, lại bị trẻ lớn đánh.  

c. Vì cậu ân hận, muốn về nhà xin lỗi mẹ.  
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Ngày xưa cuộc đời của con người diễn ra như thế nào? 

k. Con người sinh ra, lớn lên và khi chết đi thì các chàng trai biến thành đại thụ 

còn các cô gái biến thành các loài hoa.   

l. Con người sống mãi không bao giờ chết. 

c.  Con người sinh ra, lớn lên và trẻ mãi không già. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 13 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

CÂY XƯƠNG RỒNG 

Ngày xưa, người ta sinh ra, lớn lên và cứ thế trẻ mãi. Khi đã sống 

trọn vẹn cả một cuộc đời thì lặng lẽ chết đi. Tất cả các cô gái đều biến 

thành các loài hoa, còn tất cả những chàng trai đều biến thành đại thụ. 

Vào lúc câu chuyện này xảy ra, trên trái đất đã đầy cây cối, hoa cỏ 

song chưa hề có loài cây xương rồng. 

Thuở ấy, ở một làng xa lắm có một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, 

xinh đẹp, nết na nhưng bị câm từ khi mới lọt lòng. Cô sống cô đơn 

một mình, về sau một anh thợ mộc cưới cô về làm vợ nhưng anh cũng 

chỉ ở với cô được vài năm thì chết, để lại cho cô một đứa con trai. 

Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều nên cậu con 

trai lớn lên đã trở thành một kẻ vô tâm và đoảng vị. Cậu suốt ngày bỏ 

nhà đi theo những đám cờ bạc và cũng rượu chè bê tha như những kẻ 

bất trị đó. Bà mẹ câm vừa hầu hạ vừa tưới lên mặt con những giọt 

nước mắt mặn chát của mình. 

Một ngày kia, không còn gượng nổi trước số phận nghiệt ngã, bà 

hoá thành một loài cây không lá, toàn thân đầy gai cằn cỗi. Đó chính 

là cây xương rồng. 

Lúc đó người con mới tỉnh ngộ. Hối hận và xấu hổ, cậu bỏ đi lang 

thang rồi chết ở dọc đường. Cậu không hoá thành cây mà biến thành 

những hạt cát bay đi vô định, ở một nơi nào đó, gió gom những hạt cát 

làm thành sa mạc. Chỉ có loài cây xương rồng là có thể mọc lên từ nơi 

sỏi cát nóng bỏng và hoang vu ấy. 

Ngày nay người ta bảo rằng sa mạc sinh ra loài cây xương rồng. 

Thực ra không phải thế, chính xương rồng mới là mẹ sinh ra cát bỏng. 

Lòng người mẹ thương đứa con lỗi lầm đã mọc lên trên cát làm cho sa 

mạc đỡ phần quạnh hiu. 

(Theo Văn 4 - sách thực nghiệm CNGD) 
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2. Hình ảnh người mẹ héo mòn và khi chết đi biến thành cây xương rồng cằn cỗi cho 

em thấy điều gì? 

m. Sức sống mãnh liệt của người mẹ.  

n. Người mẹ vô cùng đau khổ, cằn cỗi, khô héo như cây xương rồng khi có con 

hư. 

c.  Người mẹ bị trừng phạt. 

3. Người con khi chết biến thành gì? 

o. Người con biến thành gió. 

p. Người con biến thành cát, làm thành sa mạc. 

q. Người con biến thành một cái cây. 

4. Vì sao người ta giải thích rằng: “Cát không sinh ra xương rồng mà chính xương 

rồng mới là mẹ sinh ra cát bỏng”? 

d. Vì chỉ có loài cây xương rồng mới có thể mọc lên từ cát bỏng. 

e. Vì hình ảnh cây xương rồng tượng trưng cho lòng người mẹ thương đứa con lỗi 

lầm đã mọc lên trên cát làm cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu. 

f. Vì cây xương rồng sinh ra trước cát. 

5. Các loài cây đều tránh xa sa mạc. Riêng cây xương rồng vẫn mọc trên vùng cát 

bỏng và hoang vu ấy. Hình ảnh đó nói lên điều gì? Hãy viết từ 2 đến 3 câu để trả lời:  

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

6. Dòng nào dưới đây nêu đúng bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai”của câu văn sau : 

    Người mẹ vừa nghèo vừa câm ấy luôn hầu hạ và tưới lên mặt con những giọt nước 

mắt mặn chát của mình. 

d. Người mẹ 

e. Người mẹ vừa nghèo 

f. Người mẹ vừa nghèo vừa câm ấy 

7. Điền vào chỗ trống iê hay yê? 

 a. h ...` n lành b. khu ... n bảo  c. l ...` n mạch 

 d. ... u mến   e. qu ... ´ n luyến  g. đà đ ... ʼ u 

        Câu nào thuộc kiểu câu Ai làm gì? 

d. Chú Sơn xây bể nước cho nhà em. 

e. Chú Sơn là người xây bể nước cho nhà em. 

f. Lớp em làm vệ sinh sân trường. 

g. Lớp em được khen vì làm vệ sinh sân trường sạch sẽ. 

h. Mẹ may cho em chiếc áo này. 

g. Chiếc áo này là chiếc áo mẹ may cho em. 

Bài 2 
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Bà mẹ trong truyện Cây xương rồng đã hết lòng chăm sóc cho con. Em 

cũng đã được mẹ thương yêu và chăm sóc. Hãy viết từ 4 đến 5 câu kể về việc 

mẹ đã chăm sóc em như thế nào 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 13 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án a b b b Gợi ý: Các loài cây đều tránh xa sa 

mạc. Riêng cây xương rồng vẫn mọc 

trên vùng cát bỏng và hoang vu ấy. 

Hình ảnh đó cho thấy vì thương con 

người mẹ có thể làm tất cả. Khi đứa 

con đã biến thành cát, thành sa mạc, 

người mẹ thương con đã mọc lên trên 

cát làm cho sa mạc đỡ phần khô héo, 

quạnh hiu. 

c a. hiền  

b. khuyên  

c. liền   

d. yêu 

e. quyến  

g. điểu 

 

 

Bài 2: a, c, e 

Bài 3:  Gợi ý 

Em luôn được ở trong vòng tay chăm sóc, yêu thương của mẹ. Mẹ lo cho em từng 

li từng tí. Lúc nào mẹ cũng lo em không được no, không được mát, không được ấm. 

Em lớn rồi mà mỗi bữa ăn mẹ cứ ngồi gắp thức ăn, trông cho em ăn được sang bát thứ 

hai mẹ mới xới cơm cho mình. Mẹ chỉ có hai ba bộ quần áo nhưng lại rất hay mua 

quần áo mới cho em. Mẹ bảo trẻ con mau lớn mới phải mua nhiều quần áo. Khi em đi 

học, mẹ lại kiểm tra bài vở của em. Nhiều hôm mẹ còn ngồi học cùng em nữa. Em 

thương mẹ lắm. Em mong mình mau lớn, học thật giỏi để mẹ đỡ vất vả vì em. 

           

 

 

 

 

 

 

 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 81 
 

TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA NIỀM VUI – TUẦN 13 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Mới sáng sớm, Chi đã vào vườn hoa để làm gì? 4. Trong khi chần chừ không 

dám hái hoa, Chi đã gặp ai? 

a. Hái một bông hoa để ngắm vì hoa đẹp quá. a. Bạn thân. 

b. Hái một bó hoa tặng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. b. Cô giáo.  

c. Hái tặng bố một bông hoa, mong bố dịu cơn đau. c. Bác bảo vệ. 

2. Những bông cúc xanh được Chi và cả lớp gọi là gì? 5. Khi biết được chuyện, cô 

giáo đã nói gì với Chi? 

a. Hoa Thần Tiên.  a. Cô giáo trách Chi vì bạn định 

hái hoa của trường. 

b. Hoa Niềm Vui. b. Cô giáo cho Chi hái một 

bông. 

c. Hoa Hiếu Thảo.  c. Cô ôm em vào lòng và nói 

Chi là người con hiếu thảo và có  

3. Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui? tấm lòng nhân hậu. 

a. Bố của Chi không thích hoa cúc màu xanh.  

b. Mọi người đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa, không   

ai được phép hái hoa.  

c. Vì Chi không mang theo dụng cụ hái hoa, Chi sợ bị   

gai làm chảy máu  
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Dòng nào nêu đầy đủ nhất về đặc điểm giống nhau của hai anh em Hùng và 

Cường? 

a. Hùng và Cường đều mặc quần áo cùng kiểu, cùng màu.    

b. Hùng và Cường là hai anh em sinh đôi, cao bằng nhau, giống nhau như đúc, lại mặc 

quần áo cùng kiểu, cùng màu. 

c. Hùng và Cường đều cao to bằng nhau. 

2. Người bác chia kẹo cho hai anh em như thế nào? 

a. Chia cho hai anh em mỗi người một gói. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 14 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

AI LÀ ANH, AI LÀ EM? 

Hùng và Cường là hai anh em sinh đôi, cao bằng nhau và giống nhau 

như đúc. Mẹ cho hai anh em mặc quần áo cùng kiểu, cùng màu nên càng 

khó phân biệt được ai là anh, ai là em. Đến cả bố mẹ nhiều khi cũng lầm. 

Một hôm bác của Hùng, Cường từ thành phố về chơi, nhìn hai 

đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước, ông thốt lên: 

- Làm sao biết đứa nào là anh, đứa nào là em nhỉ? 

Thoáng nghĩ rồi ông vui vẻ gọi hai đứa trẻ đang chơi ở ngoài sân 

vào. 

- Nào, hai cháu lại đây bác cho quà. 

Và làm như chẳng hề quan tâm, bác đưa cho một đứa cả một gói 

kẹo, còn đứa kia chỉ được 5 chiếc. 

Hai đứa cùng lễ phép thưa: 

- Cháu xin bác ạ! 

Người bác quan sát thấy đứa cầm túi kẹo cứ nhất định đưa cho 

đứa kia để đổi lấy 5 cái kẹo. Thấy vậy, bác chạy lại cầm lấy tay đứa 

cầm túi kẹo hỏi: 

- Cháu là anh đúng không? 

- Vâng ạ! Cháu là Hùng còn em cháu đây là Cường. 

Người bác cười vui: 

- Các cháu tôi ngoan lắm! Nhưng các cháu có biết vì sao bác nhận 

biết được đứa nào là anh, đứa nào là em không nào? 

(Theo Võ Quảng) 
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b. Chia cho hai anh em mỗi người 5 chiếc. 

c.  Chia cho một cháu cả gói kẹo, cháu kia chỉ được 5 chiếc. 

3. Vì sao người bác biết Hùng là anh của Cường? 

a. Vì Hùng cao hơn Cường. 

b. Vì Hùng giới thiệu với bác. 

c. Vì bác thấy Hùng đã đưa gói kẹo của mình cho Cường để lấy 5 chiếc kẹo. 

Hùng đã nhường nhịn Cường, chứng tỏ Hùng là anh. 

4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

a. Chia kẹo phải chia cho em phần hơn. 

b. Cần chia kẹo không đều để nhận ra ai là anh, ai là em. 

c. Anh em phải biết yêu thương, nhường nhịn nhau. 

5. Hùng bằng tuổi Cường và cũng chỉ lớn bằng Cường nhưng thật xứng đáng làm anh. 

Vì sao? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

6. Dòng nào nêu đúng bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì? Của câu văn sau: 

 Đứa cầm túi kẹo cứ nhất định đưa cho đứa kia để đổi lấy 5 cái kẹo. 

a. cầm túi kẹo 

b. cứ nhất định đưa cho đứa kia để đổi lấy 5 cái kẹo 

c. đổi lấy 5 cái kẹo 

7. Điền l hay n vào chỗ trống: 

 a. ông ... ội  b. ... ạnh buốt  c. xa ... ạ 

             Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu dưới đây: 

a. Khi gà cất tiếng gáy, hai chị em Lan vùng dậy ra sân tập thể dục. 

b. Khi gà cất tiếng gáy, hai chị em Lan vùng dậy ra sân tập thể dục. 

c. Khi gà cất tiếng gáy, hai chị em Lan vùng dậy ra sân tập thể dục. 

 

Bài 2 
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      Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy để điền vào ô trống: 

   Để làm trọng tài 

Có mảnh bìa màu vàng  (1) màu đỏ là Tèo nhặt cho bằng hết  (2) cất ngay ngắn 

trong ngăn kéo  (3) Thấy lạ  (4) bố Tèo hỏi: 

- Con cất những mảnh bìa đó làm gì? 

- Con sưu tập thẻ vàng  (5) thẻ đỏ để lớn lên làm trọng tài bóng đá ạ  (6) 

 

 

 

Cô Huệ là hàng xóm của em. Mẹ của cô bị ốm. Cô nhờ em sang nhà cô 

trông hộ bé Hoa để cô đưa bà đến bệnh viện. Em hãy viết vài câu nhắn lại cho 

bố mẹ biết khi đi làm về. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 14 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án b c c c Gợi ý: Hùng bằng tuổi Cường và cũng 

chỉ lớn bằng Cường nhưng thật xứng 

đáng làm anh vì Hùng đã đưa cho Cường 

cả gói kẹo để lấy 5 chiếc kẹo. Việc làm 

đó chứng tỏ Hùng đã nhường nhịn, dành 

cho Cường phần hơn, chứng tỏ Hùng 

xứng đáng làm anh của Cường. 

c a. nội  

b.lạnh  

c. lạ 

 

Bài 2: 

a. Khi gà cất tiếng gáy, hai chị em Lan làm gì? 

b. Khi gà cất tiếng gáy, ai vùng dậy ra sân tập thể dục? 

c. Khi nào, hai chị em Lan vùng dậy ra sân tập thể dục? 

Bài 3:   

  (1) phẩy, (2) phẩy, (3) chấm, (4) phẩy, (5) phẩy, (6) chấm. 

Bài 4: Gợi ý 

Bố mẹ ạ! 

Bà ngoại bé Hoa ốm phải vào viện. Cô Huệ nhờ con trông hộ bé Hoa. Bố mẹ về 

thì sang nhà cô Huệ nhé. 

Con gái: Loan  
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA – TUẦN 14 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước  

câu trả lời đúng. 

 

 

 

1. Lúc nhỏ, anh em trong gia đình ở câu 

chuyện đối xử  

4. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng 

cách nào? 

với nhau như thế nào? a. Ông dùng dao để cưa. 

a. Lạnh nhạt. b. Ông bẻ gãy từng chiếc một.  

b. Ghen ghét nhau. c. Ông cũng không bẻ gãy được bó 

đũa. 

c. Hòa thuận. 5. Tại sao cả bốn người con không 

ai bẻ gãy được bó đũa? 

2. Thấy anh em không yêu thương nhau, người 

cha có thái độ ra sao ? 

a. Vì bó đũa làm bằng kim loại, rất 

cứng, không thể bẻ. 

 b. Vì cả bốn người con đều yếu đuối. 

a. Khóc thương.  c. Vì họ bẻ cả bó đũa (rất chắc, rất 

cứng) chứ không bẻ rời  

b. Tức giận. từng chiếc. 

c. Buồn phiền.  6. Câu chuyện khuyên em điều gì? 

3. Người cha đã đưa ra thử thách gì để răn dạy 

các con? 

a. Anh em mạnh ai người nấy sống. 

a. Ai bẻ được cả bó đũa sẽ được hưởng gia tài. b. Anh em phải đoàn kết yêu thương 

nhau. 

b. Ai bẻ được bó đũa sẽ được cho làm anh cả.  c. Anh em khi ăn cơm cần có đũa. 

c. Ai bẻ được cả bó đũa sẽ được thưởng túi tiền.   
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 15 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

KHO BÁU CỦA TÔI 

Kho báu của tôi! Đó là những cuốn truyện bố mang về với lời đề tặng. 

Có khi đó là những truyện cổ mẹ cắt ra từ báo và dán lại hoặc quyển 

truyện tranh bằng tiếng Nga bố đã cặm cụi dịch ra tiếng Việt. Những 

quyển truyện ấy có khi hơi cũ một tí, có khi lại mất bìa dù đã được mẹ bọc 

lại cẩn thận và phần nhiều là truyện tranh không màu. Dù vậy, những câu 

chuyện vẫn mở ra một thế giới kì thú cho một cô bé sáu tuổi là tôi. 

Một lần, tôi thấy thằng Tun có cuốn sách Bác sĩ Ai-bô-lít. Quyển sách 

to, dày, những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm và đầy những con 

vật kì lạ. Tôi bần thần cả người vì mê quyển sách đến mức mơ thấy bố 

tặng tôi quyển sách ấy và kì lạ là để nó trong tủ lạnh. Tôi đã kể giấc mơ ấy 

cho mẹ. Thế rồi, sau chuyến công tác của bố, tôi đã tìm thấy quyển sách ấy 

trong tủ lạnh, giống hệt như trong mơ. 

Khi ấy tôi sáu tuổi, tôi không để ý rằng những bữa cơm chỉ có tôi được 

ăn thịt cá, còn bố mẹ giành phần ăn rau “cho mát”. Tôi không để ý rằng 

trong những ngày tháng khó khăn ấy, bố mẹ đã không để cho tôi cảm thấy 

mình thiếu thốn. Và tôi không thiếu sách bao giờ. 

Tôi chỉ biết là bố mẹ đã mang đến một phép lạ, phép lạ đầy màu sắc. 

Màu sắc ấy tôi không nhìn thấy từ những quyển sách in màu bóng loáng. 

Tôi nhìn thấy nó từ những trang báo mẹ cắt ra để dành cho tôi, từ những 

chữ in hoa bố viết trên băng giấy dán trên quyển sách dịch, từ nụ cười của 

bố mẹ khi tôi mở cánh cửa tủ lạnh ra, như mở ra cánh cửa đến một thế giới 

diệu kì mà bố mẹ đã tạo dựng cho tôi. 

(Theo Đỗ Trần Mai Trâm) 
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Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. “Kho báu” của bạn nhỏ trong câu chuyện là gì? 

d. Một tủ toàn đồ chơi rất đẹp.    

e. Những cuốn truyện bố mẹ mang về. 

c.  Một con lợn đất đầy tiền xu. 

2. Do đâu mà bạn nhỏ có được “kho báu” đó? 

a. Do bạn bè tặng.  

b. Do bạn nhỏ mua bằng tiền mừng tuổi của mình. 

c.  Do bố mẹ bạn dày công sưu tầm. 

3. Những chi tiết nào trong câu chuyện thể hiện tình yêu thương của bố mẹ dành cho 

bạn nhỏ? 

a. Cặm cụi cắt dán, dịch những quyển truyện cho con. 

b. Bố mẹ chỉ ăn rau, dành thịt cá cho con, dành dụm tiền để mua quyển sách mà 

con yêu thích. 

c. Trong những năm tháng khó khăn, bố mẹ đã không để cho bạn nhỏ cảm thấy 

mình bị thiếu thốn. 

d. Bố mẹ đưa bạn nhỏ đi du lịch. 

4. Điều gì đã tạo ra phép lạ đầy màu sắc và thế giới diệu kì của bạn nhỏ? 

f. Màu sắc của cuốn sách in màu bóng loáng bố mẹ đã mua cho bạn nhỏ. 

g. Những tri thức kì diệu nằm trong những quyển sách bố mẹ dành cho bạn 

nhỏ. 

h. Tất cả tình yêu thương mà bố mẹ đã dành cho bạn nhỏ. 

5. Theo em, khi gọi những gì bố mẹ dành cho mình là “kho báu của tôi”, bạn nhỏ 

muốn bày tỏ tình cảm gì? Hãy viết từ một đến hai câu để trả lời. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

6. Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? 

 Những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm. 

i. Là gì? 

j. Làm gì? 

k. Thế nào? 

7. Điền ai hay ay vào chỗ trống: 

 a. máy b ...  b. ban m ...  c. nước ch ... 

d. bàn t ...  e. sai tr ...  g. s ... sưa 

             Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau: 

Mùa xuân, trên những cành cây mọc đầy những lá non xanh biếc. Hoa chanh, 

hoa bưởi tỏa hương thơm ngát. Những cánh hoa trắng muốt rắc đầy sân. Mùa xuân, 

tiết trời ấm áp. Những cây rau trong vườn mơn mởn vươn lên đón ánh nắng tươi ấm 

Bài 2 
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của mặt trời. 

 

Viết đoạn văn (5 - 7 câu) kể về anh (chị hoặc em) của em theo gợi ý sau: 

- Anh (chị hoặc em) của em tên là gì? ở độ tuổi nào? 

- Hình dáng anh (chị hoặc em) của em ra sao? 

- Anh (chị hoặc em) của em có điểm gì nổi bật? 

- Tình cảm của em với anh (chị hoặc em) như thế nào? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 15 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp 

án 

b c a, b, c c Gợi ý: Khi gọi những quyển sách bố 

mẹ dành cho mình là “kho báu của tôi”, 

bạn nhỏ muốn bày tỏ tình cảm yêu quý, 

trân trọng dành cho những cuốn sách 

và cho bố mẹ. Đó là thứ “tài sản” quý 

giá không có gì so sánh được, không gì 

đổi được, bởi chúng được cha mẹ bạn 

chọn lọc và sưu tầm bằng tất cả tình 

yêu thương. Qua lời kể về “kho báu” 

đó, ta cảm nhận được rất rõ ràng sự xúc 

động, niềm tự hào của bạn nhỏ khi 

được sống trong sự quan tâm, trong 

vòng tay yêu thương của cha mẹ. 

(Lưu ý : Em chỉ cần viết từ 1 đến 2 

câu để trả lời câu hỏi.) 

 

c a. ay  

b. ai  

c. ay 

d. ay 

e. ai 

g. ay 

 

 

Bài 2: 

Mùa xuân, trên những cành cây mọc đầy những lá non xanh biếc. Hoa chanh, hoa 

bưởi toả hương thơm ngát. Những cánh hoa trắng muốt rắc đầy sân. Mùa xuân, tiết 

trời ấm áp. Những cây rau trong vườn mơn mởn vươn lên đón ánh nắng tươi ấm của 

mặt trời. 

Bài 3:  Gợi ý 

      Cu Tít nhà em mới tròn một tuổi, đang chập chững tập đi. Nó đáng yêu lắm nên cả 

nhà đều cưng chiều. Mỗi lần nghe cu Tít bập bẹ “Pà! Pà!”, “Măm! Măm!” hay làm trò 

gì đó là cả nhà lại cười rộ lên. Em rất yêu cu Tít, thích bẹo vào cặp má phính của nó. 

Từ lúc có cu Tít là nhà em rộn ràng hẳn lên. 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: HAI ANH EM – TUẦN 15 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Câu chuyện Hai anh em kể về sự việc gì? 4. Hai anh em đã làm gì 

để lý giải sự kỳ lạ đó? 

a. Anh thương em sống một mình nên cho em lúa. a. Người anh hỏi trực tiếp 

người em. 

b. Anh em yêu thương nhau nên nhường lúa cho nhau. b. Người anh nhờ vợ bí 

mật theo dõi người em.  

c. Anh em đố kỵ nhau nên lấy trộm lúa của nhau. c. Đêm, họ bí mật rình để 

xem vì sao có sự lạ đó và 

gặp nhau. 

2. Người anh đã làm gì cho em?   

a. Giúp đỡ em tuốt lúa, bó rạ.  5. Nội dung câu 

chuyện Hai anh em là gì? 

b. Lấy lúa của mình bỏ vào phần của em. a. Ca ngợi sự giàu có của 

hai anh em, của cải đều dư 

thừa. 

c. Lấy lúa của em bỏ vào phần của mình.  b. Ca ngợi người anh biết 

quan tâm, nhường nhịn 

người em. 

3. Điều gì xảy ra vào sáng hôm sau khiến hai người  c. Ca ngợi hai anh em rất 

quan tâm, yêu thương và 

nhường  nhịn nhau . 

ngạc nhiên?  

a. Hai phần lúa đều biến mất.  

b. Hai đống lúa gộp làm một.   

c. Hai đống lúa vẫn bằng nhau.   
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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                    Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 16 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

CON CHÓ BUN-KA CÙA TÔI 

Tôi có một con chó nhỏ. Tên nó là Bun-ka, lông nó đen tuyền, trừ 

hai đầu bàn chân trước màu trắng. Mõm nó to, mắt to, đen óng ánh. 

Răng nó trắng, lúc nào cũng nhe ra. 

Nó không dữ và chẳng cắn ai bao giờ. Nhưng nó vô cùng mạnh 

mẽ và bền bỉ. Khi nó bám vào cái gì thì hai hàm răng của nó cắn chặt 

đến nỗi nó dính vào đó như một mớ giẻ. 

Một hôm, nó được suỵt xông vào một con gấu trắng. Nó ngoạm 

vào tai gấu và cứ bám mãi như một con đỉa. Con gấu cào và lắc tứ 

tung vẫn không tài nào thoát ra được. Cuối cùng gấu lăn ra đất định 

đè bẹp Bun-ka nhưng con chó chỉ chịu buông ra khi mọi người lấy 

nước lạnh dội vào nó. 

Tôi có nó từ khi nó bé tí và tự tay tôi đã nuôi nấng nó. Khi đi Cáp-

ca không thể đem nó theo, tôi đã nhốt nó lại và lén ra khỏi nhà. 

Đến trạm dừng chân đầu tiên, tôi chợt thấy trên đường có cái gì đó vừa 

đen vừa óng ánh. Đó là con Bun-ka với chiếc vòng cổ bằng đồng. Nó lao 

đến nhảy chồm vào người tôi, liếm tay tôi rồi nằm lăn dưới bóng râm của xe 

trượt tuyết. Lưỡi nó thè ra như một bàn tay. Nó thở hồng hộc, hai bên sườn 

run rẩy, nó quằn quại, đuôi đập xuống đất. 

Sau đó, tôi được biết rằng, khi tôi ra đi, nó đã nhảy qua cửa sổ làm vỡ cả 

cửa kính. Và theo dấu vết tôi, nó đã chạy nước đại trên quãng đường dài 

gần hai chục dặm. 

(Theo Lép Tôn-xtôi) 
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Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Chú chó Bun-ka có đặc điểm gì về hình dáng? 

l. Lông màu vàng, mõm nhỏ, mắt màu nâu.    

m. Lông đen tuyền, hai đầu bàn chân trước màu trắng, mõm to, mắt to, đen óng 

ánh, răng trắng. 

c.  Lông màu trắng, mắt nhỏ, đen tròn. 

2. Tính tình của chú chó Bun-ka như thế nào? 

n. Dữ tợn, hay cắn mọi người.  

o. Hiền lành, nhút nhát. 

c.  Không dữ và chẳng cắn ai bao giờ, nhưng mạnh mẽ và bền bỉ. 

3. Những chi tiết nào được dùng để tả sự mạnh mẽ và bền bỉ của Bun-ka khi xông vào 

cắn gấu? 

p. Nó ngoạm vào tai con gấu và bám mãi như một con đỉa, gấu cào và lắc tứ 

tung vẫn không thoát ra được. 

q. Bun-ka được suỵt xông vào con gấu. 

r. Gấu lăn ra đất định đè bẹp Bun-ka nhưng Bun-ka cũng không chịu buông 

tha. 

4. Chú chó Bun-ka đã vượt qua những khó khăn gì để đi theo chủ? 

a. Chú nhảy qua cửa sổ, nằm trên xe trượt tuyết. 

b. Chú nhảy qua cửa sổ, làm vỡ cả cửa kính và chạy nước đại gần hai chục dặm 

theo dấu xe trượt tuyết. 

c. Chú chạy gần hai chục dặm trong ngày hè nóng nực. 

5. Những chi tiết nào trong bài nói lên tình cảm của chú chó Bun-ka khi gặp được 

chủ? 

a. Nó lao đến, nhảy chồm vào người chủ, liếm chủ, nằm lăn dưới bóng râm của xe 

trượt tuyết. 

b. Nó run rẩy, quằn quại người, đuôi đập xuống đất. 

c. Đuôi nó ngoáy tít. 

6. Qua bài đọc trên, em có nhận xét gì về chú chó Bun-ka? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

7. Những từ nào viết sai chính tả? 

     a. chăn b. chiếu c. chậu d. chum 

  e. trạn  g. chĩnh h. trõng  

            Tìm và ghi lại cặp từ trái nghĩa trong các câu sau: 

 

a. Việc nhỏ nghĩa lớn.   b. Chết vinh còn hơn sống nhục. 

c. Chân cứng đá mềm.   d. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. 

Bài 2 
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Gạch dưới bộ phận trả lời cho 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 vàng cong cong. 

 

 

Chú chó Bun-ka trong câu chuyện Con chó Bun-ka của tôi được tác giả Lép 

Tôn-xtôi miêu tả rất đẹp, mạnh mẽ và tình nghĩa. Em cũng biết một con vật nuôi 

trong nhà rất đáng yêu. Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu) nói về con 

vật đó dựa vào những câu hỏi gợi ý sau: 

- Đó là con vật nào? 

- Hình dáng của nó có gì đặc biệt? Lông nó màu gì? Mắt nó ra sao? 

- Tính tình của nó như thế nào? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 16 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án b c a, c b a, b Gợi ý: Em khâm phục chú chó Bun-ka vì 

chú thật dũng cảm, dám xông vào con gấu 

trắng to và khoẻ gấp nhiều lần chú, làm cho 

gấu không tài nào thoát ra được. Chỉ đến 

khi người ta dội nước lạnh lên người chú, 

chú mới chịu buông tha gấu. 

e. trạn  

h. trõng 

 

Bài 2: 

a. nhỏ - lớn   b. chết - sống, vinh - nhục 

c. cứng - mềm   d. đoàn kết - chia rẽ , sống - chết 

Bài 3:   

  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 vàng cong cong. 

Bài 4: Gợi ý 

Mi-nu là con chó thật đáng yêu! Đó là món quà của bố tặng cho em vào sinh 

nhật lần thứ sáu của em. Chú khoác trên mình chiếc áo lông màu vàng mượt, đôi tai 

vểnh trông rất bướng bỉnh. Mi-nu thích nằm dài dưới nắng ấm và được em vuốt ve. 

Mỗi khi thấy em, chú chạy tới bên, dụi dụi đầu vào chân em như muốn nói: “Cô chủ 

nhỏ ơi, ra chơi với tôi nào!”. Khi được em cho ăn, chú nhảy lên sung sướng, cái đuôi 

vẫy vẫy như thầm cảm ơn em. Mi-nu vừa là người bạn, vừa là người bảo vệ cho ngôi 

nhà bé nhỏ của em. Em rất yêu chú chó Mi-nu. 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM – TUẦN 16 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Bạn của Bé ở nhà là ai? 4. Điều gì đã khiến Bé bớt buồn khi các bạn 

về? 

a. Mèo Mun. a. Bác hàng xóm mang chú Cún đến chơi với Bé. 

b. Cún Bông. b. Mẹ mua đồ chơi và chơi cùng với Bé.  

c. Chim sẻ. c. Các bạn thay phiên nhau ở lại viện cùng Bé.  

2. Khi Bé bị ngã, Cún đã giúp Bé 

như thế nào? 

5. Cún đã làm cho Bé vui như thế nào? 

a. Chạy đi tìm người giúp.  a. Bé cười, Cún sung sướng vẫy đuôi rối rít. 

b. Dỗ dành, dụi đầu vào lòng Bé để 

Bé khỏi đau. 

b. Cún mang cho Bé khi thì tờ báo, bút chì, con 

búp bê. Khi  

c. Tìm cách kéo Bé về nhà.  thì chạy nhảy, ngoáy đuôi khiến Bé vui. 

3. Vì sao bạn bè thay phiên nhau 

để thăm, kể chuyện,  

c. Cún mang cho Bé khi thì tờ báo, bút chì, con 

búp bê...  

mang quà cho Bé mà Bé vẫn 

buồn? 

6. Bác sĩ nghĩ rằng Bé mau lành là nhờ ai? 

a. Vì các bạn về là Bé lại buồn.                           a. Mẹ Bé. 

b. Vì Bé phải nằm viện lâu quá.                            b. Bác sĩ. 

c. Vì bác sĩ bảo Bé không thể khỏi.                            c. Cún Bông. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                    Đọc bài sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Tác giả tả những bộ phận nào của chú gà Trống Choai? 

s. mào, cánh   

t. đôi chân, đuôi 

c.  đuôi, cánh 

2. Tác giả tả hình dáng Trống Choai bây giờ khác hồi còn nhỏ ở những điểm nào? 

u. Đuôi đã có dáng cong cong. Cái mào của Trống Choai to hơn trước.  

v. Đuôi Trống Choai đã có dáng cong cong chứ không thẳng đuồn đuột như 

trước, bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. 

c.  Đôi cánh đã có duyên. Cái mỏ của Trống Choai cứng hơn trước. 

3. Những câu văn nào cho biết chú Trống Choai lớn rất nhanh? 

a. Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. 

b. Chú chẳng còn phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. 

c. Chú lớn nhanh như thổi. 

d. Mỗi ngày nom chú một phổng phao, hoạt bát hơn. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 17 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

CHÚ TRỐNG CHOAI 

-Kéc! Kè! Ke! e...e! 

Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống 

Choai đấy. Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi ở góc sân kia kìa. Bây 

giờ đuôi chú đã có dáng cong cong chứ không thẳng đuồn đuột như hồi còn 

nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cứng cáp, 

nhưng cũng đủ sức giúp chú phóc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gàng 

hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phóc lên đứng ở cành chanh, dù mới chỉ ở 

cành thấp thôi, lũ Gà Chiếp em út lại kháo nhỏ với nhau: “Tuyệt! Tuyệt! 

Tuyệt!”, tỏ vẻ thán phục lắm. 

Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú 

chẳng còn phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. Chú lớn nhanh như thổi. Mỗi 

ngày nom chú một phổng phao, hoạt bát hơn. 

(Hải Hồ) 
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4. Những từ ngữ: phóc một cái, nhảy tót lên, phóc lên nói lên điều gì về Trống 

Choai? 

a. Trống Choai có thân hình to lớn. 

b. Trống Choai khỏe mạnh và nhanh nhẹn. 

c. Trống Choai đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. 

5. Chú Trống Choai có những điểm nào đáng yêu? 

a. Cái đuôi cong cong mềm mại, bộ cánh duyên dáng. 

b. Dáng điệu khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tiếng gáy dõng dạc. 

c. Có dáng điệu ngất ngưởng, đuôi thẳng đuồn đuột. 

6. Hãy viết tiếp từ 3 đến 4 câu văn để nói về chú gà Trống Choai: 

 Chú Trống Choai quả thật là đáng yêu! 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

7. Những từ nào viết sai chính tả? 

 a. dừng núi   b. dừng lại   c. cây dang    d. giang tay     e. dang tôm  

8. Bộ phận nào trong câu Chú Trống Choai lớn nhanh như thổi trả lời cho câu hỏi 

Chú Trống Choai thế nào? 

 a. lớn nhanh  

 b. như thổi   

c. lớn nhanh như thổi  

 

         Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Thế nào?” trong các câu sau: 

Chú chim bồ câu chỉ to bằng cái bắp chuối bé. Bộ lông của nó màu xám pha 

xanh lục. Đôi mắt nó màu đen được viền một đường tròn đỏ. Hai cánh úp dài theo thân 

và che kín hai bên lườn. 

 

 

          Sắp xếp lại thời gian biểu sáng chủ nhật của bạn Huy sao cho đúng 

thứ tự: 
a. 6 giờ 30 phút đến 7 giờ: ngủ dậy, tập thể dục, đánh răng, rửa mặt. 

b. 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 30 phút: thay quần áo, giày dép.... 

c. 7 giờ 30 phút đến 10 giờ: tới trường dự lễ sơ kết học kì.  

d. 7 giờ đến 7 giờ 15 phút: ăn sáng. 

e. 10 giờ đến 11 giờ: về nhà rồi sang thăm ông bà. 

*  Các mục cần sắp xếp lại như sau: ........................  

 

Bài 2 

Bài 3 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 17 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án c b c, 

d 

b a, 

b 

Gợi ý: Chú Trống Choai quả thật 

là đáng yêu! Chú phổng phao, 

dáng đi nhanh nhẹn, khỏe khoắn. 

Cái đuôi dài cong cong duyên 

dáng. Tiếng gáy cũng ra dáng lắm. 

Bộ cánh chưa thật cứng cáp nhưng 

sải cánh đủ dài rộng để giúp chú 

phóc một cái là nhảy tót lên đống 

củi. Chú lại còn thích khoe mẽ với 

lũ Gà Chiếp, khiến chúng vô cùng 

thán phục. 

a. dừng núi 

e. dang tôm 

 

 c 

 

Bài 2: 

Chú chim bồ câu chỉ to bằng cái bắp chuối bé. Bộ lông của nó màu xám pha 

xanh lục. Đôi mắt nó màu đen được viền một đường tròn đỏ. Hai cánh úp dài theo thân 

và che kín hai bên lườn. 

Bài 3:  Các mục cần sắp xếp lại như sau : a, d, b, c, e. 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: TÌM NGỌC – TUẦN 17 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Do đâu chàng trai có viên ngọc quý? 4. Chàng trai là chủ của con vật nào? 

a. Chàng trai bỏ tiền ra mua lại của mấy đứa trẻ 

ven đường. 

a. Quạ. 

b. Chàng trai mò ốc dưới sông và nhặt được nó. b. Chuột.  

c. Chàng trai cứu con rắn là con của Long Vương. c. Chó và Mèo.  

2. Chàng trai cứu con của Long Vương và được 

trả ơn  bằng cách nào? 

5. Chó và Mèo trong câu chuyện là 

những con vật thế nào? 

 a. Chó và Mèo là những con vật ham 

ăn. 

a. Long Vương thưởng cho chàng nhiều châu báu. b. Chó và Mèo là hai con vật thông 

minh, tình nghĩa. 

b. Long Vương mời chàng xuống tham quan thủy 

cung. 

c. Chó và Mèo là những con vật nhanh 

nhẹn. 

c. Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý.  

3. Ai đã đánh tráo viên ngọc của chàng trai?  

a. Cá và Quạ.  

b. Chó và Mèo.  

c. Người thợ kim hoàn.  
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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                       Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Khi ở trường về, En-ri-cô đã gặp ai? 

a. Một người ăn xin bị què chân.    

b. Một người đáng thương đang bế trên tay một đứa trẻ xanh xao và ốm yếu. 

c.  Một cậu bé đánh giày. 

2. Vì sao mẹ không hài lòng về cách cư xử của En-ri-cô với người đàn bà đáng thương 

đó? 

a. Vì khi gặp người đó, En-ri-cô đã tránh đi vì trong túi không có tiền.  

b. Vì khi gặp người đó, En-ri-cô đã nhìn bà ta và không cho gì hết, dù trong túi có tiền. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 18 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

THƯ CỦA MẸ 

Sáng nay, ở trường về, con đi qua mặt một người đáng thương đang bế 

trên tay một đứa trẻ xanh xao và ốm yếu. Con nhìn bà ta, và con không cho 

gì hết dù trong túi có tiền. 

Nghe mẹ bảo, con ạ. Đừng quen thói dửng dưng đi qua trước người 

nghèo khổ, và hơn nữa đi trước một người mẹ, xin một xu cho con mình. 

Con hãy nghĩ rằng có thể đứa bé ấy đang đói, hãy nghĩ đến nỗi khắc khoải 

của người đàn bà đáng thương! 

Hãy tin lời mẹ, En-ri-cô ạ, thỉnh thoảng con phải biết trích ra một đồng 

từ túi tiền của con để giúp một cụ già không nơi nương tựa, một bà mẹ 

không có bánh ăn, một đứa trẻ không có mẹ. Con hãy nghĩ rằng con chẳng 

thiếu thứ gì hết và người nghèo khổ thì thiếu thốn tất cả mọi thứ. Trong lúc 

con ước mong được sung sướng thì họ cầu xin để khỏi chết đói. Thật là 

buồn khi nghĩ rằng giữa bao nhiêu nhà giàu có, ngoài phố xá bao nhiêu là 

xe cộ và trẻ con mặc toàn quần áo nhung mà lại có những đàn bà và trẻ con 

không có gì mà ăn cả! Không có gì mà mặc cả! Ôi! En-ri-cô, từ nay về sau 

đừng có bao giờ đi qua trước một bà mẹ xin cứu giúp mà không đặt vào tay 

họ một đồng nào. 

(Theo Những tấm lòng cao cả) 
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c. Vì khi gặp người đó, En-ri-cô đã cho bà ta tiền. 

3. Theo mẹ của En-ri-cô, vì sao cần phải giúp đỡ những người nghèo khổ? 

a. Vì họ là những người không có cái ăn, cái mặc, rất đáng thương. 

b. Vì giúp đỡ họ sẽ được họ biết ơn. 

c. Vì giúp đỡ họ mình sẽ gặp được nhiều may mắn. 

4. Bức thư của mẹ En-ri-cô cũng nhắn nhủ chúng ta điều gì? 

a. Bức thư của mẹ En-ri-cô muốn nhắc chúng ta không nên để ý đến những người 

nghèo khổ. 

b. Bức thư của mẹ En-ri-cô nhắn nhủ chúng ta phải biết quan tâm, thông cảm và 

giúp đỡ những người nghèo khổ, gặp khó khăn, hoạn nạn. 

c. Bức thư của mẹ En-ri-cô nhắn nhủ chúng ta phải quan tâm, chào hỏi những 

người nghèo khổ. 

5. Hãy viết tiếp từ 2 đến 4 câu để hoàn thành đoạn văn nói về những người nhân ái 

trong cuộc sống? 

Thật là vui khi nghĩ rằng trong cuộc sống này còn biết bao con người có tấm 

lòng nhân ái như mẹ En-ri-cô. Họ biết .................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

6. Câu “Con nhìn bà ta và con không cho gì hết, dù trong túi có tiền.” thuộc kiểu 

câu nào trong các kiểu câu dưới đây? 

 a. Ai là gì?   b. Ai làm gì?  c. Ai thế nào? 

7. Câu hỏi nào dùng để hỏi cho bộ phận in đậm trong câu “Cô giáo là người mẹ hiền 

thứ hai của em.”? 

 a. Cô giáo của em là ai?  

b. Ai là người mẹ hiền thứ hai của em?  

c. Có phải cô giáo là người mẹ hiền thứ hai của em không?  

          Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy vào ô trống: 

Sợ bẩn 

Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội  (1) cô hỏi Tí: 

- Tại sao khi được bón phân, cây cối lại xanh tốt  (2)   

Tí: 

- Thưa cô  (3) vì cây cối sợ bẩn  (4) nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ  (5) 

Em hãy tưởng tượng mình là En-ri-cô và hoàn thành bức thư ngắn đáp lại 

lời khuyên của mẹ. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

Bài 2 

Bài 3 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 108 
 

ĐÁP ÁN – TUẦN 18 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án b b a b Gợi ý: Thật là vui khi nghĩ rằng trong cuộc sống 

này còn biết bao con người có tấm lòng nhân ái 

như mẹ En-ri-cô. Họ biết quan tâm, thông cảm và 

giúp đỡ những người nghèo khổ, gặp khó khăn, 

hoạn nạn. Họ giúp đỡ những đồng bào gặp thiên 

tai, lũ lụt, nuôi dưỡng những cụ già không nơi 

nương tựa, chăm sóc những trẻ em mồ côi,... Tấm 

lòng nhân ái đó thật đáng quý, đáng trân trọng. 

Cuộc sống này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn khi mỗi 

người chúng ta đều biết quan tâm, yêu thương, 

chia sẻ với những người nghèo khổ khó khăn hơn 

mình. 

b b 

 

Bài 2: Thứ tự các dấu cần điền: (1) dấu phẩy, (2) dấu hỏi, (3) dấu phẩy, (4) dấu phẩy, 

(5) dấu chấm. 

Bài 3: Gợi ý 

 Mẹ yêu quý! 

Đọc xong bức thư của mẹ và nhớ lại hành động của mình lúc sáng, con cảm thấy 

rất hối hận. Con thật vô tâm khi dửng dưng đi qua người nghèo khổ, và hơn nữa là một 

người mẹ, xin một xu cho con mình. Con đã không nghĩ đứa trẻ đó có thể chết đói vì 

không có bánh ăn, còn bà mẹ đáng thương chắc sẽ tuyệt vọng và đau khổ vì sự mất 

mát to lớn đó. Con đã chỉ biết mình là một đứa trẻ sung sướng mà chưa nghĩ đến việc 

giúp đỡ những người không được sung sướng như mình. Mẹ hãy tha lỗi cho con, mẹ 

nhé! Chắc chắn từ nay về sau con sẽ không bao giờ đi qua một bà mẹ xin cứu giúp mà 

không đặt vào tay họ một đồng nào. Con sẽ luôn quan tâm và giúp đỡ những người 

nghèo khổ hơn mình. 
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MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

 

ĐỀ  1 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 điểm). Thu đã làm gì để có quà tặng mẹ? 

A. Đi tìm mua cuốn sách mẹ thích. 

B. Đi tìm mua một bó hoa đẹp. 

C. Gieo hạt trong cốc và tưới nước để cây ra hoa. 

Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao Thu rất buồn khi định mang cái cốc đã gieo hạt đến 

tặng mẹ? 

A. Vì cái cốc bị vỡ làm đôi. 

B. Vì trong cốc không có bông hoa nào. 

C. Vì bông hoa trong cốc đã bị gãy. 

Câu 3 (0,5 điểm). Câu nói của mẹ: “Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà 

quý nhất của mẹ” có nghĩa là gì? 

A. Con là món quà sinh nhật đáng giá hơn những bông hoa. 

B. Con không cần thiết phải tặng hoa vào dịp sinh nhật. 

C. Con rất xinh xắn, đẹp hơn những bông hoa. 

Câu 4 (1 điểm). Em đã từng làm món quà gì tặng cho bố mẹ hoặc người thân? 

Em có cảm xúc như thế nào khi tặng món quà đó? Hãy viết câu trả lời của em. 

Bông hoa đẹp nhất 

 Ngày mai là sinh nhật mẹ, Thu muốn tặng mẹ một món quà. Nhưng quà gì nhỉ? 

Thu nhớ rồi: Mẹ thích hoa. 

 Thu bèn gieo hạt vào một cái cốc đựng đầy đất, tưới nước như ông nội vẫn làm 

vì muốn tặng mẹ bông hoa tự trồng. Đêm ấy, Thu mơ những hạt giống đã nảy mầm, 

thành cây, nở ra những đóa hoa tuyệt đẹp. 

 Sáng hôm sau, Thu dậy sớm, đến bên mẹ: 

- Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ. 

         Nói rồi, Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt. Nhưng cô bé ỉu xìu vì chẳng có 

bông hoa nào. 

Hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu. 

Khi hiểu ra mọi chuyện, mẹ ôm và thơm Thu rồi nói: 

- Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý nhất của mẹ. 

Theo THU HẰNG 

Theo: Nguyễn Tấn Phát 
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Câu 5 (1 điểm). Điền từ chỉ hoạt động vào từng chỗ chấm dưới đây cho thích hợp: 

a. Rắc hạt giống để cho hạt giống mọc mầm, lên cây gọi là 

………………………………………… 

b. (Mầm cây) nhô lên, nhú lên gọi là 

……………………………………………………………………………… 

Câu 6 (1 điểm). Trong câu: “Cô bé mơ những hạt giống đã thành cây, nở thành 

những đóa hoa tuyệt đẹp.” có mấy từ chỉ sự vật? 

A. 2 từ, đó là: ………………………………………………………………… 

B. 3 từ, đó là: …………………………………………………………………… 

C. 4 từ, đó là: …………………………………………………………… 

Câu 7 (0,5 điểm). Câu văn “Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt.” thuộc kiểu 

câu nào? 

          A. Ai - là gì?                            B. Ai - làm gì?                          C. Ai - thế nào? 

Câu 8 (1 điểm).Viết một câu theo mẫu “Ai là gì?”để giới thiệu về bố hoặc mẹ của em. 

                                                                                                                                       
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Chim én đã về 

Hằng năm, cứ vào cuối thu, chim én lại bay đi tìm nơi ấm áp để tránh cái rét của mùa 

đông. Mùa xuân đến, chúng lại bay về. Cây trong vườn cũng đang trổ ra những lộc 

biếc xinh xinh… 

II. Tập làm văn (6 điểm):       

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) kể về gia đình em.  

Gợi ý:  - Gia đình em có mấy người? Đó là những ai? 

- Kể về từng người trong gia đình em. 

- Em yêu quý gia đình mình như thế nào? 

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

 .............................................................................................................................................  
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ĐÁP ÁN 

Đọc hiểu (6 điểm):  

Câu Đáp án 

1 C 

2 B 

3 A 

4 HS diễn đạt được ý của mình lưu loát, nội dung hợp lí, trình bày đúng 

hình thức câu văn (đầu dòng lùi 1 ô, viết hoa chữ cái đầu câu, cuối câu ghi 

dấu chấm)  

Ví dụ: Em đã từng vẽ một bức tranh tặng mẹ. Em rất vui khi tặng mẹ món 

quà đó. 

Tùy mức độ trong diễn đạt và trình bày câu văn, GV chấm linh hoạt ghi 

0,5đ; 0,75đ; … 

5 a.  gieo (hạt)                                  b. nảy (mầm) 

6 D.4 từ, đó là: cô bé, hạt giống, cây, đóa hoa. 

7 B 

8 HS đặt được câu đúng yêu cầu về nội dung, trình bày đúng hình thức.- ghi 

1 điểm 

Ví dụ: Bố em là bác sĩ./ Mẹ em là người phụ nữ đảm đang./ … 

Tập làm văn  

Gợi ý: 

   ............. Gia đình là tổ ấm của em. Gia đình em có ba người, đó là bố mẹ em và em. 

Bố mẹ em là Bộ đội công tác tại Bộ tư lệnh Thủ đô. Mặc dù bận việc ở cơ quan nhưng 

bố mẹ vẫn chăm lo cho em từng li lừng tí. Em là con trai duy nhất trong gia đình. Năm 

nay em học lớp 2, trường tiểu học Minh Khai. Em luôn cố gắng học giỏi để bố mẹ vui 

lòng. Em rất yêu gia đình em. Em mong gia đình em luôn tràn ngập tiếng cười. 
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ĐỀ 2 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1. (0,5đ) Lúc đi học về, Loan nhận được tin gì?(M1) 

A. Bà bị cảm cúm sơ sơ.    

B. Bà bị ốm phải đi cấp cứu. 

C. Bố và bác Xuân lên bệnh viện. 

Câu 2. (0,5đ)Tại sao suốt đêm hôm đó, mẹ và Loan ít ngủ?(M2) 

A. Thương bà, lo cho bà. 

B. Chưa nhận được tin về bà. 

C. Nhớ bà, lo không ai chăm bà. 

Câu 3. (0,5đ) Khi bà vắng nhà, cảm giác của Loan như thế nào?(M2) 

A. Ngơ ngác. 

B. Nhớ bàn tay của bà. 

C. Nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. 

Câu 4. (1đ) Những từ ngữ nào trong câu chuyện trên là từ chỉ người trong gia 

đình, họ hàng?(M3) 

A. bà, bà nội, bố, bác. 

B. bà, mẹ, bà nội, bố, bác. 

C. bà, Loan, bà nội, mẹ, bố, bác Xuân 

Câu 5. (1đ) Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong câu sau: “Loan tưởng bà 

nội chỉ cảm cúm sơ sơ.” (M3) 
                                                                                                         

Câu 6. (0,5đ) Điền dấu câu thích hợp vào  trong đoạn văn sau: (M2) 

Một con Thỏ trông thấy mỉa mai Rùa: 

- Đồ chậm như sên. Mày mà cũng đòi tập chạy à  

Rùa đáp: 

BÀ ỐM 

Loan tưởng bà nội chỉ cảm cúm sơ sơ. Chiều hôm ấy Loan đi học về, giật mình thấy 

mẹ rơm rớm nước mắt bảo bố và bác Xuân đã đưa bà đi cấp cứu ở bệnh viện. 

Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thuơng bà, lo cho bà. Hôm sau, bố báo tin bà đã tỉnh. 

Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ chăm đàn gà,... 

Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác. Còn Loan thì nhìn vào đâu, 

sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Đến cây cối ngoài vuờn cũng nhớ bà. các ngọn mướp 

cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm. 

(Theo Vũ Tú Nam) 
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- Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn  

Câu 7. (0,5đ)Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau cho hoàn chỉnh.(M3) 

Cháu ………………………… ông bà. 

Em …………………………...  anh chị. 

Câu 8. (0,5đ)Câu “Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ chăm đàn gà.” được cấu tạo 

theo kiểu câu nào sau đây? (M2) 

A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 9. (1đ) Em cũng có ông bà của mình. Khi ông bà ốm, em sẽ nói gì để an ủi ông 

bà? (M4) 

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

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

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

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

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

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Vè nói ngược 

    Vườn rộng thì thả rau rong 

   Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa. 

    Đàn bò đi tắm đến trưa 

   Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương. 

    Voi kia nằm ở gậm giường 

   Cóc kia đánh giặc bốn phương nhọc nhằn. 
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II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) kể về ông (hoặc bà) 

của em.  

Gợi ý:  - Ông (hoặc bà) của em bao nhiêu tuổi? 

- Hình dáng ông (hoặc bà) của em như thế nào? 

- Ông (hoặc bà) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào? 

- Tình cảm của em đối với ông (hoặc bà) ra sao? 
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ĐÁP ÁN 

Đọc hiểu (6 điểm):  

Câu Đáp án 

1 B 

2 A 

3 C 

4 C 

5 Ai tưởng bà nội chỉ cảm cúm sơ sơ. 

6 (?), (!) 

7 kính trọng 

yêu quý 

8 B 

9 Gợi ý: Bà cố gắng uống thuốc để mau khỏe bà nhé! 

Tập làm văn  

Gợi ý: 

   ............. Bà em năm nay bảy mươi ba tuổi. Tuy đã có tuổi nhưng trông bà vẫn còn 

khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Trước kia, bà làm giáo viên, nay bà đã nghĩ hưu. Bà 

rất yêu quý em. Bà thường kể chuyện cổ tích cho em nghe. Mỗi khi em mắc lỗi, bà 

không mắng mà bà bảo ban em nhẹ nhàng. Có gì ăn, bà cũng để dành phần cho em. 

Em rất kính trọng và biết ơn bà. Em mong bà sống lâu trăm tuổi để dạy bảo em những 

điều hay, lẽ phải. 
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ĐỀ 3 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

 

Câu 1. (0,5đ) Ai biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà châu báu?(M1) 

A. Người anh cả và anh hai. 

B. Người anh thứ hai và em út. 

C. Người anh cả và em út. 

Câu 2. (0,5đ) Người cha quý nhất món quà của ai?(M1) 

A. Người anh cả. 

B. Người anh thứ hai. 

C. Người em út. 

Câu 3. (1đ) Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì?(M3) 

A. Cần biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu để cha mẹ vui lòng. 

B. Cần đọc nhiều sách để thỏa trí tò mò của bản thân. 

C. Cần học nhiều điều hay lẽ phải trong sách để phục vụ cuộc sống. 

Câu 4 (1 điểm). Em đã từng làm món quà gì tặng cho bố mẹ hoặc người thân? 

Em có cảm xúc như thế nào khi tặng món quà đó? Hãy viết câu trả lời của em. 
                                                                                                                                                                                                   

 

 

MÓN QUÀ QUÝ NHẤT 

Ngày xưa, ở một gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ, họ ra đi để tự 

kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món 

quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. 

Người anh cả khoác về một tải nặng, không biết ở trong đựng những gì. 

Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả: 

- Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì? 

- Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay lẽ phải để dùng trong việc làm ăn 

hàng ngày. 

Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên: ở trong toàn là 

sách. Người cha vuốt râu khen:  

- Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho 

cha là món quà quý nhất.       (violet.vn) 
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Câu 5. (0,5đ) Câu “Ai cũng mang về một món quà quý.” thuộc kiểu câu nào?(M2) 

A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 6.(1,5đ)  Điền dấu câu thích hợp vào : (M3) 

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, em chưa biết viết 

 Viết xong thư, chị hỏi: 

- Em còn muốn nói thêm điều gì nữa không  

- Dạ có  Chị viết hộ em vào cuối thư: “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và 

nhiều lỗi chính tả”. 

Câu 7. (1đ) Viết một câu theo mẫu “Ai làm gì?”để kể về một việc làm em đã giúp bố 

mẹ. (M4) 

                                                                                                                                       
 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Anh em 

Nam có một em bé gái. Nam rất yêu em. Có quà bánh ngon Nam dành cho em 

ăn trước, có đồ chơi đẹp Nam cũng cho em chơi cùng. Em gái cũng rất yêu quý anh. 

       (Theo Bùi Thanh Thủy) 
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II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Anh/chị của em là những người luôn yêu thương, nhường nhịn và chăm 

sóc em. Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) kể về anh chị của 

mình.  

Gợi ý:  - Anh (hoặc chị) của em bao nhiêu tuổi?đang đi học hay đi làm? 

- Hình dáng anh (hoặc chị) của em như thế nào? 

- Anh (hoặc chị) của em yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc em như thế 

nào? 

- Tình cảm của em đối với anh (hoặc chị) ra sao? 
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ĐỀ SỐ 3 

Đọc hiểu (6 điểm):  

Câu Đáp án 

1 B 

2 A 

3 C 

4 Gợi ý: Em rất vui và hạnh phúc khi tặng quà cho mẹ. 

5 B 

6 (.), (?), (!) 

7 Gợi ý: Em dọn cơm giúp mẹ. 

Tập làm văn  

Gợi ý: 

   ............. Chị em tên là Nhung. Năm nay, chị 11 tuổi. Chị rất cao và có mái tóc dài 

mượt mà. Chị rất vui vẻ với mọi người xung quanh. Chị có rất nhiều bằng khen về 

thành tích học tập. Chị hay nấu mì cho em ăn khi em đói và còn dạy em học nữa. Em 

rất yêu quý chị. 
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ĐỀ 4 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1: Những từ nào sau đây miêu tả hai chiếc chân của chích bông? (0,5đ) (M1) 

A. xinh xinh, nhanh nhẹn  

B. nhỏ xíu, nhanh vun vút   

C. tí tẹo, nhanh thoăn thoắt  

Câu 2: Những từ nào sau đây miêu tả hai chiếc cánh của chích bông? (0,5đ) (M1) 

A. xinh xinh, nhanh nhẹn  

B. nhỏ xíu, nhanh vun vút   

C. tí tẹo, nhanh thoăn thoắt 

Câu 3: Cặp mỏ của chích bông đã làm những việc gì ? (0,5đ) (M2) 

A. gắp sâu trên lá, nhổ cỏ dưới mặt đất  . 

B. moi những con sâu trong hốc cây. 

C. gắp sâu trên lá, moi những con sâu trong  hốc cây. 

Câu 4: Chích bông được mọi người yêu quý vì chích bông: (0,5đ) (M3) 

A. xinh xắn, siêng năng . 

B. có ích đối với bà con nông dân  . 

C. xinh đẹp, nhanh nhẹn, có ích đối với bà con nông . 

 

 

Chim chích bông 

         Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân xinh xinh bằng hai 

chiếc tăm. Thế mà cái chân ấy rất nhanh nhẹn, được việc. Hai chiếc cánh nhỏ xíu mà xoải nhanh vun 

vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy 

gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong hốc cây 

hay trong thân cây vừng mảnh dẻ, ốm yếu. 

         Chích bông tuy nhỏ bé nhưng ai cũng quý. Chẳng những chích bông xinh đẹp là bạn của trẻ em 

mà chích bông còn là bạn của bà con nông dân.  

                                                                                              TÔ HOÀI    
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Câu 5: Em thấy chích bông trong chuyện là chú chim thế nào? Hãy ghi lại câu trả lời 

của mình. (1đ) (M3) 
                                                                                                                                       

 

Câu 6: Câu “Cặp mỏ chích bông bé tí tẹo.” thuộc kiểu câu nào? (0,5đ) (M2) 

A. Ai là gì?    B. Ai làm gì?    C. Ai thế nào? 

Câu 7: Em hãy tìm và viết lại những từ chỉ đặc điểm trong câu sau:  (1đ ) (M2) 

               “Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt.”        

…………………….……………………………………………………………………..

..Câu 8: Đặt 1 câu với một từ chỉ đặc điểm mà em vừa tìm được ở câu 4. (0,5đ )  (M3)        

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

Câu 9: Tìm từ trái nghĩa với từ  “nhanh”. (0,5đ ) 

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

Câu 10: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu. (0,5đ) 

a/ Anh chị em phải ………………………………………………………… …nhau. 

b/ Con cháu phải  ……………………………..………………..…………… ông bà. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Con mèo nhà em 

 Con mèo nhà em rất đẹp! Nó có bộ lông đen mượt như nhung. Đôi mắt của nó 

tròn xoe và xanh biếc như hai hòn bi ve. Hai cái tai nhỏ như hai cái mộc nhĩ luôn vểnh 

lên nhưng rất thính. 
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II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) nói về một con vật 

nuôi theo gợi ý dưới đây. 

Gợi ý:  - Đó là con vật gì? 

- Con vật có đặc điểm gì đáng yêu về hình dáng, hoạt động? 

- Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào? 
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ĐÁP ÁN 4 

Đọc hiểu (6 điểm):  

Câu Đáp án 

1 A 

2 B 

3 C 

4 C 

5 Gợi ý: Chích Bông là một chú chim chăm chỉ, nhanh nhẹn. 

6 C 

7 tí hon, nhanh, thoăn thoắt 

8 Gợi ý: Mẹ em đan áo nhanh thoăn thoắt. 

9 Chậm 

10 a. yêu thương      b. kính trọng 

Tập làm văn  

Gợi ý: 

   ............. Nhà bà nội em có nuôi một chú chó. Tên chú chó là Mít-ki. Chú đã ở nhà bà 

nội lâu lắm rồi. Dáng chú rất to, mắt chú tròn như hòn bi ve và mõm chú hếch lên 

trông rất ngộ nghĩnh. Chú canh nhà rất giỏi. Mỗi khi có người lạ đến nhà chú sủa gâu 

gâu rất to. Em rất yêu quý con chó này. 
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ĐỀ 5 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp và 

làm bài tập: 

Câu 1. (0,5đ) Tác giả tả những bộ phận nào của chú gà Trống Choai?(M1) 

A. mào, cánh   B. đôi chân, đuôi   C.  đuôi, cánh 

Câu 2. (0,5đ) Tác giả tả hình dáng Trống Choai bây giờ khác hồi còn nhỏ ở những 

điểm nào?(M3) 

A. Đuôi đã có dáng cong cong. Cái mào của Trống Choai to hơn trước.  

B. Đuôi Trống Choai đã có dáng cong cong chứ không thẳng đuồn đuột như trước, bộ 

cánh cũng có duyên lắm rồi. 

C. Đôi cánh đã có duyên. Cái mỏ của Trống Choai cứng hơn trước. 

Câu 3. (0,5đ) Những câu văn nào cho biết chú Trống Choai lớn rất nhanh?(M2) 

A. Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. 

CHÚ TRỐNG CHOAI 

-Kéc! Kè! Ke! e...e! 

Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai đấy. 

Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi ở góc sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có 

dáng cong cong chứ không thẳng đuồn đuột như hồi còn nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có 

duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cứng cáp, nhưng cũng đủ sức giúp chú phóc một 

cái nhảy tót lên đống củi gọn gàng hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phóc lên đứng ở 

cành chanh, dù mới chỉ ở cành thấp thôi, lũ Gà Chiếp em út lại kháo nhỏ với nhau: 

“Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!”, tỏ vẻ thán phục lắm. 

Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng 

còn phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. Chú lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày nom chú 

một phổng phao, hoạt bát hơn. 

(Hải Hồ) 
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B. Chú chẳng còn phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. 

C. Chú lớn nhanh như thổi. 

D. Mỗi ngày nom chú một phổng phao, hoạt bát hơn. 

Câu 4. (0,5đ) Những từ ngữ: phóc một cái, nhảy tót lên, phóc lên nói lên điều gì về 

Trống Choai? (M3) 

A. Trống Choai có thân hình to lớn. 

B. Trống Choai khỏe mạnh và nhanh nhẹn. 

C. Trống Choai đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. 

Câu 5. (0,5đ) Chú Trống Choai có những điểm nào đáng yêu?(M3) 

A. Cái đuôi cong cong mềm mại, bộ cánh duyên dáng. 

B. Dáng điệu khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tiếng gáy dõng dạc. 

C. Có dáng điệu ngất ngưởng, đuôi thẳng đuồn đuột. 

Câu 6.(1đ) Em thấy Trống Choai là chú gà thế nào? Hãy ghi lại câu trả lời của em. 

(M3) 
                                                                                                                                       

 

Câu 7. (0,5đ) Bộ phận nào trong câu Chú Trống Choai lớn nhanh như thổi. trả lời 

cho câu hỏi Chú Trống Choai thế nào?(M3) 

A. lớn nhanh   B. như thổi   C. lớn nhanh như thổi  

Câu 8. (1đ)Ghi lại những từ chỉ hoạt động trong câu sau Mỗi lần chú ta phóc lên 

đứng ở cành chanh, lũ Gà Chiếp em út lại tỏ vẻ thán phục lắm. (M3) 

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

...Câu 9. (1đ)Viết một câu theo mẫu “Ai thế nào?”để tả con vật em yêu thích. (M4) 
                                                                                                                                       

 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

        

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 126 
 

Đà Lạt 

 Nghỉ mát ở Đà Lạt thật tuyệt. Cảnh sắc ở Đà Lạt như một bức tranh nghệ thuật 

với những thác nước hùng vĩ, những đồi thông xanh mát, những vườn hoa đầy sắc 

màu,... 

        (Theo Ngô Tôn Khánh Linh) 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) nói về một người bạn 

thân của em. 

Gợi ý:  - Đó là bạn nào? 

- Hình dáng của người bạn đó thế nào? 

- Bạn thân thiết với em như thế nào? 

- Tình cảm của em đối với người bạn đó ra sao? 
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ĐỀ SỐ 5 

Đọc hiểu (6 điểm):  

Câu Đáp án 

1 C 

2 B 

3 C,D 

4 B 

5 A,B 

6 Gợi ý: Trống Choai là chú gà rất đẹp! 

7 C 

8 phóc lên, đứng, tỏ vẻ, thán phục 

9 Gợi ý: Con mèo nhà em thật đáng yêu. 

Tập làm văn  

Gợi ý: 

   ............ Lan là bạn thân thiết của em. Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa xuống đôi 

vai, hai chiếc nơ hồng như đôi bướm màu được cài rất khéo. Nước da trắng hồng. Yến 

Lan có đôi bàn tay búp măng xinh xắn nên chữ viết rất đẹp. Cặp mắt đen láy mở to rất 

dịu dàng. Cả lớp đều quý mến Yến Lan: học giỏi, múa đẹp, hát hay. Lan rất hay giúp 

đỡ các bạn học kém trong lớp, những bạn nào không hiểu bài lan đều tận tình chỉ bảo, 

năm nào Lan cũng được học sinh giỏi. Em rất vui khi có người bạn như Lan. 
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ĐỀ SỐ 6 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1. (0,5đ) Khi ở trường về, En-ri-cô đã gặp ai?(M1) 

A. Một người ăn xin bị què chân.    

B. Một người đáng thương đang bế trên tay một đứa trẻ xanh xao và ốm yếu. 

C. Một cậu bé đánh giày. 

Câu 2. (0,5đ) Vì sao mẹ không hài lòng về cách cư xử của En-ri-cô với người đàn bà 

đáng thương đó?(M1) 

A. Vì khi gặp người đó, En-ri-cô đã tránh đi vì trong túi không có tiền.  

B. Vì khi gặp người đó, En-ri-cô đã nhìn bà ta và không cho gì hết, dù trong túi có 

tiền. 

C. Vì khi gặp người đó, En-ri-cô đã cho bà ta tiền. 

Câu 3. (0,5đ) Theo mẹ của En-ri-cô, vì sao cần phải giúp đỡ những người nghèo khổ? 

(M2) 

A. Vì họ là những người không có cái ăn, cái mặc, rất đáng thương. 

B. Vì giúp đỡ họ sẽ được họ biết ơn. 

C. Vì giúp đỡ họ mình sẽ gặp được nhiều may mắn. 

THƯ CỦA MẸ 

Sáng nay, ở trường về, con đi qua mặt một người đáng thương đang bế trên tay một đứa trẻ xanh 

xao và ốm yếu. Con nhìn bà ta, và con không cho gì hết dù trong túi có tiền. 

Nghe mẹ bảo, con ạ. Đừng quen thói dửng dưng đi qua trước người nghèo khổ, và hơn nữa đi 

trước một người mẹ, xin một xu cho con mình. Con hãy nghĩ rằng có thể đứa bé ấy đang đói, hãy 

nghĩ đến nỗi khắc khoải của người đàn bà đáng thương! 

Hãy tin lời mẹ, En-ri-cô ạ, thỉnh thoảng con phải biết trích ra một đồng từ túi tiền của con để 

giúp một cụ già không nơi nương tựa, một bà mẹ không có bánh ăn, một đứa trẻ không có mẹ. Con 

hãy nghĩ rằng con chẳng thiếu thứ gì hết và người nghèo khổ thì thiếu thốn tất cả mọi thứ. Trong lúc 

con ước mong được sung sướng thì họ cầu xin để khỏi chết đói. Thật là buồn khi nghĩ rằng giữa bao 

nhiêu nhà giàu có, ngoài phố xá bao nhiêu là xe cộ và trẻ con mặc toàn quần áo nhung mà lại có 

những đàn bà và trẻ con không có gì mà ăn cả! Không có gì mà mặc cả! Ôi! En-ri-cô, từ nay về sau 

đừng có bao giờ đi qua trước một bà mẹ xin cứu giúp mà không đặt vào tay họ một đồng nào. 

(Theo Những tấm lòng cao cả) 
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Câu 4. (1đ) Bức thư của mẹ En-ri-cô cũng nhắn nhủ chúng ta điều gì?(M3) 

A. Bức thư của mẹ En-ri-cô muốn nhắc chúng ta không nên để ý đến những người 

nghèo khổ. 

B. Bức thư của mẹ En-ri-cô nhắn nhủ chúng ta phải biết quan tâm, thông cảm và giúp 

đỡ những người nghèo khổ, gặp khó khăn, hoạn nạn. 

C. Bức thư của mẹ En-ri-cô nhắn nhủ chúng ta phải quan tâm, chào hỏi những người 

nghèo khổ. 

Câu 5. (1đ) Em có nhận xét về mẹ En-ri-cô?Hãy viết câu trả lời của mình.(M3) 
                                                                                                                                       

Câu 6. (0,5đ) Câu “Con nhìn bà ta và con không cho gì hết, dù trong túi có tiền.” 

thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu dưới đây?(M2) 

A. Ai là gì?   B. Ai làm gì?  C. Ai thế nào? 

Câu 7. (0,5đ) Câu hỏi nào dùng để hỏi cho bộ phận in đậm trong câu “Cô giáo là 

người mẹ hiền thứ hai của em.”?(M2) 

A. Cô giáo của em là ai?  

B. Ai là người mẹ hiền thứ hai của em?  

C. Có phải cô giáo là người mẹ hiền thứ hai của em không? 

Câu 8. (0,5đ) Ghi lại những từ chỉ sự vật trong câu sau Ngoài phố có bao nhiêu là xe 

đi lại. 

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

..Câu 9. (1đ)Viết một câu theo mẫu “Ai là gì?”để nói về một nhân vật trong câu 

chuyện. (M4) 
                                                                                                                                       

 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

       Cháu ngoan của bà 

 Bà nội bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng, khi đi, bà phải chống gậy. Lan 

yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan. Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể 

chuyện ở trường ở lớp cho bà nghe.  
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       (Theo Mai Thị Minh Huệ) 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) kể về gia đình em.  

Gợi ý:  - Gia đình em có mấy người? Đó là những ai? 

- Kể về từng người trong gia đình em. 

- Em yêu quý gia đình mình như thế nào? 
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ĐỀ SỐ 6 

Đọc hiểu (6 điểm):  

Câu Đáp án 

1 B 

2 B 

3 A 

4 B 

5 Gợi ý: Mẹ En-ri-cô thật nhân hậu! 

6 B 

7 B 

8 phố, xe 

9 Gợi ý: Mẹ En-ri-cô là một người có lòng nhân ái. 

Tập làm văn  

Gợi ý: 

   ............. Gia đình là tổ ấm của em. Gia đình em có ba người, đó là bố mẹ em và em. 

Bố mẹ em là Bộ đội công tác tại Bộ tư lệnh Thủ đô. Mặc dù bận việc ở cơ quan nhưng 

bố mẹ vẫn chăm lo cho em từng li lừng tí. Em là con trai duy nhất trong gia đình. Năm 

nay em học lớp 2, trường tiểu học Minh Khai. Em luôn cố gắng học giỏi để bố mẹ vui 

lòng. Em rất yêu gia đình em. Em mong gia đình em luôn tràn ngập tiếng cười. 
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ĐỀ 7 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng : Học sinh đọc một đoạn văn  và trả lời một câu hỏi về nội dung 

đoạn 

 đọc. 

II. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt  

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi :            

CÓ CHÍ THÌ NÊN 

 Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường, bố cậu nói với thầy giáo: “Xin thầy 

kiên nhẫn, thật kiên nhẫn vì con tôi nó tối dạ lắm”. 

         Từ đó, có người gọi cậu là “Tối dạ”. Bắc không  giận và quyết tâm trả lời bằng 

việc làm. Cậu học thật chăm, khó khăn không nản. Ở lớp, có điều gì chưa hiểu, cậu 

xin thầy giảng lại. Ở nhà, cậu học bài thật thuộc và làm bài đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, 

nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp. Trước đây cậu không biết tí gì về phép 

tính, bài chép mắc nhiều lỗi chính tả. Thế mà giờ đây, cậu giải được các bài tính đố, 

viết đúng chính tả và hiểu cặn kẽ các bài học. 

       Cuối năm, khi trao phần thưởng cho cậu, thầy giáo phải thốt lên: “ Hoan hô em Bắc!  

Em đã nêu một tấm gương sáng về tính cần cù và kiên nhẫn. Thật là có trí thì nên!” 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất : 

Câu 1. Bố đưa Bắc đến trường và nói với thầy giáo thế nào? 

A.  Con tôi tối dạ lắm.             

B.  Con tôi học rất giỏi.       

 C.  Con tôi chăm chỉ học tập. 

          Câu 2. Bạn bè gọi Bắc là gì ?  

A. Bắc.                           B. Tối dạ                          C. Bắc tối dạ. 

Câu 3.  Kết quả học tập của Bắc như thế nào? 

A. Bắc học rất tiến bộ. 

B. Bắc được thầy khen.. 

C. Bắc vượt lên đầu lớp.  

Câu 4.  Bắc được nhận phần thưởng khi nào?  

         A. Cuối năm học. 

B. Sơ kết học kì I. 

C. Vào dịp 20 -11. 

Câu 5: Em hãy viết một câu nhận xét về bạn Bắc.     
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Câu 6: Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Câu 7. Câu:  Bắc học thật chăm. thuộc kiểu câu nào?  

A. Ai là gì?                                B. Ai làm gì?                             C.  Ai thế nào?  

Câu 8. Tìm từ trái nghĩa với từ :   

- cần cù.-......................... 

- tối  - ............................ 

Câu 9. Em đặt  một câu có từ: cần cù (hoặc kiên nhẫn)  theo mẫu câu đã học. 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

B. KIỂM TRA VIẾT 

1.  Chính tả ( 15 phút) 

                                  CÁNH ĐỒNG LÚA CHÍN 

Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông. 

Lúa nặng trĩu bông, ngả đầu vào nhau, thoang thoảng hương thơm. Từng cơn gió nhẹ 

làm cả biển lúa vàng rung rinh như gợn sóng 
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2. Tập làm văn (25 phút) 

Em hãy viết một đoạn văn (3- 5 câu) kể về người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, 

chị,  

em,...) trong gia đình của em. 

    Gợi ý:  - Người thân của em là ai? 

 - Người đó có điểm gì nổi bật( về tuổi tác, nghề nghiệp,hình dáng  hoặc tính 

tình)? 

- Tình cảm của người đó với em như thế nào? 

- Tình cảm của em đối với người đó như thế nào?                       
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ĐÁP ÁN ĐỀ 7 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

I. Đọc thành tiếng (4 điểm ) 

- Đọc một đoạn văn ngoài SGK (GV chuẩn bị) 

 + Đọc đủ nghe, rõ ràng , đảm bảo tốc độ: 1 điểm 

 + Đọc đúng tiếng, từ( không đọc sai quá 5 tiếng) :  1 điểm 

 + Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cum từ rõ nghĩa: 1 điểm 

 + Trả lời đúng 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm 

II. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm ) 

Câu số Đáp án Điểm 

1 A 0,5 

2 B 0,5 

3 C 0,5 

4 A 0,5 

7 C 0,5 

 

Câu 5: Em hãy viết một câu nhận xét về bạn Bắc.    1  ĐIỂM 

Bắc là cậu học trò kiên trì, chịu khó...... 

Câu 6: Câu chuyện trên khuyên em điều gì?  1  ĐIỂM 

 Phải  chăm chỉ  học tập....... 

Câu 8. Tìm từ trái nghĩa với từ :     0,5 ĐIỂM 

- cần cù.- lười biếng. 

- tối  - .sáng 

Câu 9. Em đặt  một câu có từ: cần cù (hoặc kiên nhẫn) 1  ĐIỂM 

 

 Bạn Tú lóp em cần cù học tập. 

B.  Kiểm tra kĩ năng viết (10 điểm) 

1. Chính tả (4 điểm) 

* Đánh giá điểm 

        - Viết đảm bảo tốc độ : 1 điểm 

   - Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, đúng cỡ: 1 điểm. 

 - Viết đúng chính tả( không sai quá 5 lỗi): 1 điểm. 

 - Trình bày đúng quy định, sạch đẹp: 1 điểm. 

 

2. Tập làm văn (6 điểm)  
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Yêu cầu 

         - Viết được đoạn văn theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.( 3 điểm) 

- Bài viết đúng chính tả  ( 1 điểm) 

- Có kĩ năng dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp(1 điểm). 

- Viết có sáng tạo( 1 điểm) 

Lưu ý:   

- Những bài văn không đáp ứng các yêu cầu trên, chữ xấu, sai nhiều lỗi chính 

tả, ngữ pháp có thể cho các mức điểm là 5,5; 5 ; 4,5 ; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1 điểm. 

- Bài làm lạc đề, sai thể loại không cho điểm.  
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ĐỀ 8 

I, Kiểm tra đọc hiểu: 6 diểm 

Đọc thầm bài: Bà cháu- Tiếng việt lớp 2- tập 1- trang 86; Khoanh vào chữ đặt 

trước câu trả lời đúng: 6 điểm. 

Câu 1: Ba bà cháu sống với nhau như thế nào?  

A. Vui vẻ, đầm ấm.                B. Đầy đủ, sung sướng. 

C, Khổ sở, buồn sầu.              D. Không quan tâm tới nhau. 

Câu 2: Sau khi bà mất, anh anh em sống ra sao?  

A. Sung sướng, giàu có.                      B. Vui vẻ, giàu có. 

C, Buồn bã vì nhớ bà.                          D. Nghèo khó. 

Câu 3: Hai anh em xin cô tiên điều gì?  

  A. Cho thêm nhiều vàng bạc.             B, Cho bà hiện về thăm các em một lúc. 

  C, Cho được đi học.                            D, Cho bà sống lại và ở mãi với các em. 

Câu 4: Qua câu chuyện, em thấy hai anh em là người  như thế nào?  

A. Ngoan ngoãn, chăm chỉ.                  B. Chịu khó, chịu khổ. 

C. Không thích giàu sang.                   D. Người cháu hiếu thảo. 

Câu 5: Trong câu: “ Hai anh em ôm chầm lấy bà.” từ ngữ nào chỉ hoạt 

động?  

A. Anh em                     B. Ôm chầm.                  C. Bà                 D. Hai 

Câu 6: Câu nào thuộc kiểu câu Ai thế nào? 

A. Em là học sinh lớp hai.             B. Cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm..        

   C. Cô giáo đang giảng bài.            D, Trẻ em là tương lai của đất nước. 

Câu 7: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

        Khi bà mất, gieo hạt đào này ........................................................................... 

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

Câu 8: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

 a, Càng về sáng  tiết trời càng lạnh giá. 

 b, Chỉ ba tháng sau  nhờ siêng năng cần cù. Bắc đã đứng đầu lớp. 

Câu 9:  Viết 1 câu thuộc kiểu Ai làm gì? 
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   Đọc thành tiếng: 4 diểm 

       - giáo viên cho HS bốc thăm các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17. Đọc đúng, lưu 

loát, diễn cảm, đúng tốc độ: 3 điêm. + Câu hỏi 1 điểm. Tùy vào phần đọc của HS mà giáo 

viên có thể trừ từ 0,25 điểm đến 2 điểm. 

II, Chính tả: Viết bài: Bé Hoa ( Tiếng việt lớp 2 tập 1 – trang 121 ) Từ đầu đến tích ru 

em ngủ. 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

III. Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn( Từ 5- 6 câu) kể về gia đình em.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ 8 

Đáp án đọc hiểu: 6 điểm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3  câu 4  Câu 5 Câu 6 

A C D      D B B 

Câu 8: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

a, Trời càng rét, tiết trời càng lạnh giá. 

b, Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù. Bắc đã đứng đầu lớp. 

Câu 9: 1 điểm. HS viết đảm bảo đúng kiểu câu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. 
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ĐỀ 9 

A.  Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc:  Có công mài sắt, có ngày nên kim 

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 4). 

- Đọc đoạn 3 và 4.  

- Trả lời câu hỏi: Câu chuyện em vừa đọc đã khuyên em điều gì? 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? 

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 10). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? 

a. Tờ lịch cũ đâu rồi? 

b. Ngày hôm qua đâu rồi? 

c. Hoa trong vườn đâu rồi? 

d. Hạt lúa mẹ trồng đâu rồi? 

2. Người bố trả lời như thế nào trước câu hỏi của bạn nhỏ? 

a. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn. 

b. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng. 

c. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con. 

d. Tất cả các ý trên. 

3. Bài thơ muốn nói với em điều gì? 

a. Thời gian rất cần cho bố. 

b. Thời gian rất cần cho mẹ. 

c. Thời gian rất đáng quý, cần tận dụng thời gian để học tập và làm điều có ích. 

d. Thời gian là vô tận cứ để thời gian trôi qua. 

4. Từ nào chỉ đồ dùng học tập của học sinh?  

a. Tờ lịch. 

b. Vở. 

c. Cành hoa. 
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d. Hạt lúa. 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết:  Có công mài sắt có ngày nên kim 

Nhìn sách chép đoạn: “Mỗi ngày mài … đến có ngày cháu thành tài”. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 9 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

-  Đọc đúng tiếng, từ: 3 điểm 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 

tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; 

đọc sai trên 10 tiếng: không có điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 

điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi 

đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 

phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt 

còn lung túng, chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có 

điểm). 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: Khoanh b 

Câu 2: Khoanh d 

Câu 3: Khoanh c 

Câu 4: Khoanh b 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ rang, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 

điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không 

đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Chú ý: Nếu chữ viết không rõ rang, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày 

bẩn,… thì bị trừ 1 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em.  
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- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

* Gợi ý làm bài tập làm văn: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Tên em là gì? Ở đâu? 

- Em học lớp mấy? Trường nào? 

- Em có những sở thích nào? 

- Em có những ước mơ gì? 

Bài tham khảo 

Em tên là Lê Dạ Thảo, ở tại thủ đô Hà Nội, hiện em đang học lớp 2A, Trường Tiểu học 

Cát Linh. Em yêu thích tất cả các môn học, nhưng em thích học nhất là môn âm nhạc. Em 

thích hát những bài hát nói về bố, mẹ, thầy cô giáo, mái trường mến yêu. Em ước mơ sau 

này sẽ trở thành nhạc sĩ để sáng tác những bài hát thật hay và bổ ích. Em sẽ cố gắng học 

thật giỏi để đạt được ước mơ của mình 
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ĐỀ 10 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc:  Làm việc thật là vui 

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 16). 

- Đọc đoạn cuối (Từ “Như mọi vật … đến cũng vui”).   

- Trả lời câu hỏi: Em bé trong bài làm được những việc gì?  

      II.   Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Phần thưởng. 

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 13). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Câu chuyện nói về ai?  

a. Bạn Minh.    

b. Bạn Na. 

c. Cô giáo. 

d. Bạn Lan.  

2. Bạn Na có đức tính gì?  

a. Học giỏi, chăm chỉ. 

b. Thích làm việc. 

c. Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè. 

d. Nhường nhịn bạn bè, có tinh thần vượt khó.  

3. Vì sao bạn Na được nhận thưởng?  

a. Na ngoan ngoãn, tốt bụng, biết san sẻ và giúp đỡ các bạn. 

b. Na học giỏi đều các môn. 

c. Na là một cán bộ lớp. 

d. Na biết nhường nhịn các bạn. 

4. Khi Na nhận thưởng, những ai vui mừng?   

a. Bố Na. 

b. Mẹ Na. 

c. Bạn học cùng lớp với Na. 
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d. Bạn Na, cô giáo, mẹ của bạn Na và cả lớp. 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết:  Phần thưởng 

Nhìn sách chép đoạn: “Mỗi ngày mài … đến có ngày cháu thành tài”. 

II.  Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về người bạn của em.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ 10 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

-  Đọc đúng tiếng, từ: 3 điểm 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 

tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; 

đọc sai trên 10 tiếng: không có điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 

điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi 

đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 

phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt 

còn lung túng, chưa rõ rang: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có 

điểm). 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: Khoanh b 

Câu 2: Khoanh c 

Câu 3: Khoanh a 

Câu 4: Khoanh d 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ rang, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 

điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không 

đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Chú ý: Nếu chữ viết không rõ rang, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày 

bẩn,… thì bị trừ 1 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 
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Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em.  

- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

* Gợi ý làm bài tập làm văn: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Bạn của em tên gì? Học lớp nào? 

- Nhà bạn ở đâu? 

- Bạn em có đặc điểm gì nổi bật? 

- Em thích nhất bạn ở điều gì?  

Bài tham khảo 

Như Quỳnh là bạn học cùng lớp với em. Nhà bạn cách nhà em chừng vài trăm mét, tuy 

không gần lắm nhưng em và Quỳnh thường rủ nhau đi học. Quỳnh rất chăm chỉ học 

tập nên thường được cô giáo khen và bạn bè quý mến. Không chỉ chăm lo học tập cho 

riêng mình mà Quỳnh biết giúp đỡ các bạn yếu để cùng tiến bộ. Sự siêng năng học 

giỏi của Quỳnh đã làm em và các bạn thầm ngưỡng mộ. 
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ĐỀ 11 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc:  Bạn của Nai Nhỏ (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 22). 

- Đọc đoạn 1 và đoạn 2.    

- Trả lời câu hỏi: Nai nhỏ xin phép cha đi đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì?   

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Gọi bạn (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 28).   

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?   

a. Trong trang trại. 

b. Trong rừng. 

c. Trong một chuồng nuôi gia súc của nhà nông.  

d. Trong một lều trại nhỏ bên dòng suối.  

2. Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?   

a. Trời hạn hán kéo dài. 

b. Suối cạn, cỏ héo khô. 

c. Bê Vàng và Dê Trắng không có cái để ăn. 

d. Tất cả các ý trên.  

3. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?   

a. Dê trắng rất thương bạn. 

b. Dê trắng rất nhớ bạn. 

c. Dê trắng chạy khắp nơi tìm Bê Vàng. 

d. Tất cả các ý trên.  

4. Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “ Bê! Bê!”?   

a. Dê Trắng đã tìm được bạn. 

b. Chưa tìm thấy bạn. 

c. Mừng rỡ khi gặp bạn. 

d. Xúc động khi gặp bạn.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 
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I. Chính tả (Tập chép): (5 điểm) 

Bài viết:  Bạn của Nai Nhỏ 

 Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn. Biết bạn của con khỏe mạnh, 

thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều 

mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.  

III. Tập làm văn: (5 điểm)Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về cô (hoặc thầy) 

giáo cũ của em.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ 11 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

-  Đọc đúng tiếng, từ: 3 điểm 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 

tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; 

đọc sai trên 10 tiếng: không có điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 

điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi 

đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 

phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt 

còn lung túng, chưa rõ rang: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có 

điểm). 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: Khoanh b 

Câu 2: Khoanh d 

Câu 3: Khoanh d 

Câu 4: Khoanh b 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ rang, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 

điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không 

đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Chú ý: Nếu chữ viết không rõ rang, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày 

bẩn,… thì bị trừ 1 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em.  
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- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

* Gợi ý làm bài tập làm văn: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Cô (thầy) giáo cũ đã dạy em tên gì? Dạy em vào năm lớp mấy?  

- Tình cảm của cô (thầy) giáo đối với học sinh như thế nào? 

- Em nhớ nhất điều gì ở cô (thầy) giáo cũ? 

- Tình cảm của em đối với cô (thầy) giáo như thế nào?  

Bài tham khảo 

Cô Diệu Thu là cô giáo đã dạy em ở năm lớp Một. Cô rất yêu thương chúng em. Em 

nhớ nhất ngày đầu tiên đi học, cô đã động viên em và các bạn phải mạnh dạn, tự tin. 

Cô cầm tay em để uốn nắn từng con chữ. Cô tận tụy giảng bài cho chúng em, ân cần 

dạy cho chúng em từng môn học. Em hình dung cô là người mẹ thứ hai của mình. 
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ĐỀ 12 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc:  Bím tóc đuôi sam   

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 31). 

- Đọc đoạn 1 và đoạn 2.    

- Trả lời câu hỏi: Vì sao Hà khóc? Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì?    

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Trên chiếc bè  

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 34). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì?    

a. Đi bằng thuyền. 

b. Đi bằng đôi cánh.  

c. Đi bằng việc ghép ba bốn lá bèo sen lại thành một các bèn. 

d. Tất cả các ý trên.  

2. Trên đường đi, các bạn nhìn thấy mấy con vật?    

a. Một. 

b. Hai. 

c. Ba. 

d. Bốn.  

3. Những từ ngữ nào chỉ thái độ khâm phục của các con vật đối với Dế Mèn 

và Dế Trũi?   

a. Bái phục. 

b. Âu yếm. 

c. Hoan nghênh. 

d. Tất cả các ý trên.  

4. Cuộc đi chơi của Dế Mèn và dế Trũi có gì thú vị?   

a. Gặp nhiều cảnh đẹp ở dọc đường. 

b. Mở rộng tầm hiểu biết. 
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c. Được bạn bè hoan nghênh, thán phục. 

d. Tất cả các ý trên.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Tập chép): (5 điểm) 

Bài viết:  Bím tóc đuôi sam  

 Từ “Thầy giáo nhìn bím tóc … đến em sẽ không khóc nữa”.   

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về ngôi trường em đang học.  

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 157 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ 12 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

-  Đọc đúng tiếng, từ: 3 điểm 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 

tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; 

đọc sai trên 10 tiếng: không có điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 

điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi 

đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 

phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt 

còn lung túng, chưa rõ rang: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có 

điểm). 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: Khoanh c 

Câu 2: Khoanh d 

Câu 3: Khoanh d 

Câu 4: Khoanh d 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ rang, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 

điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không 

đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Chú ý: Nếu chữ viết không rõ rang, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày 

bẩn,… thì bị trừ 1 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em.  
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- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

* Gợi ý làm bài tập làm văn: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Quang cảnh của trường em như thế nào? 

- Ngôi trường đã đem lại lợi ích gì cho em và các học sinh? 

- Em có suy nghĩ gì về ngôi trường của em?   

Bài tham khảo 

Trường em đã có từ lâu lắm, nay được tu sửa và nâng cấp nên rất khang trang. Sân 

trường được tráng xi măng, giữa sân là cột cờ, lá cờ tung bay trong gió sớm. Những 

hàng phượng vĩ chạy dọc sân trường đã tô điểm cho quang cảnh trường em thêm đẹp. 

Ngôi trường đã gắn bó với em, mỗi ngày đến trường chúng em được học nhiều điều 

hay và bổ ích. Em xem ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của mình. 
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ĐỀ 13 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc:  Chiếc bút mực   

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 40). 

- Đọc đoạn 1 và đoạn 2.    

- Trả lời câu hỏi: Trong truyện có mấy nhân vật? Họ là ai?    

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Cái trống trường em  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 45). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Bạn học sinh xưng hô, trò truyện như thế nào với cái trống?     

a. Gọi tên, xưng hô và trò chuyện thân mật. 

b. Xưng hô trò chuyện không thân mật. 

c. Xem trống như một đồ vật không bổ ích. 

d. Xem trống như món ăn tinh thần.  

2. Tìm hai từ chỉ hoạt động của cái trống:    

a. Mừng vui, lặng im. 

b. Ngẫm nghĩ, gọi. 

c. Nghiêng, vui. 

d. Buồn, vang.  

3. Tìm hai từ chỉ người có trong bài thơ:    

a. Trống, em. 

b. Trường, gió. 

c. Mình, chúng em. 

d. Giọng, bọn.  

4. Vì sao các bạn học trò rất yêu quý cái trống trường    

a. Trống gắn bó với các bạn. 

b. Trống là vật sử dụng có ích trong nhà trường. 

c. Trống là tài sản của nhà trường. 

d. Tất cả các ý trên.  
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B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết:  Cái trống trường em   

 (Hai khổ thơ đầu)    

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về trường em hoặc làng (xóm, bản, ấp, 

buôn, sóc, phố) của em. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 13 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

-  Đọc đúng tiếng, từ: 3 điểm 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 

tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; 

đọc sai trên 10 tiếng: không có điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 

điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi 

đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 

phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt 

còn lung túng, chưa rõ rang: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có 

điểm). 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: Khoanh a 

Câu 2: Khoanh b 

Câu 3: Khoanh c 

Câu 4: Khoanh d 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ rang, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 

điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không 

đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Chú ý: Nếu chữ viết không rõ rang, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày 

bẩn,… thì bị trừ 1 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em.  
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- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

* Gợi ý làm bài tập làm văn: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Trường em mang tên gì? 

- Cảnh quan của trường em như thế nào? 

- Tình cảm gắn bó của em về ngôi trường ra sao?   

Bài tham khảo 

Trường em được mang tên Trường Tiểu Học Trần Phú. Ngôi trường rất khang trang, 

cảnh quan tươi đẹp. Nhìn từ xa, ngôi trường như một cái hộp khổng lồ thấp thoáng 

dưới bóng cây xanh. Em rất yêu trường em. Em và các bạn bảo nhau phải giữ gìn vệ 

sinh trường lớp để ngôi trường luôn luôn sạch đẹp.  
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ĐỀ 14 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc:  Mảnh giấy vụn   

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 48). 

- Đọc đoạn 4.    

- Trả lời câu hỏi: Bạn gái nghe thấy mẩu nói gì?    

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Ngôi trường mới   

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 50). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Tác giả tả ngôi trường theo thứ tự nào?      

a. Từ xa đến gần. 

b. Từ gần đến xa. 

c. Từ sáng đến trưa. 

d. Từ trưa đến chiều.  

2. Những câu nào tả vẻ đẹp của ngôi trường? 

a. Những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. 

b. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế xoan đào nổi vân như lụa. 

c. Tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu. 

d. Cả 3 ý trên.      

3. Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có gì mới?     

a. Tiếng trống rung động kéo dài. 

b. Tiếng cô giáo trang nghiêm và ấm áp.  

c. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ. 

d. Các ý trên đều đúng.  

4. Học dưới ngôi trường mới bạn học sinh có những cảm nhận gì?    

a. Nhìn ai cũng thấy thân thương. 

b. Nhìn mọi vật đều thấy thân thương. 

c. Các đồ dùng như chiếc thước kẻ, chiếc bút chì cũng rất đáng yêu. 
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d. Tất cả các ý trên.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Tập chép): (5 điểm) 

Bài viết:  Mẩu giấy vụn   

 (Từ “Bỗng một em gái … đến. Hãy bỏ tôi vào thùng rác!”)     

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về tập thể lớp của em.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ 14 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

-  Đọc đúng tiếng, từ: 3 điểm 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 

tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; 

đọc sai trên 10 tiếng: không có điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 

điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi 

đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 

phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt 

còn lung túng, chưa rõ rang: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có 

điểm). 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: Khoanh a 

Câu 2: Khoanh d 

Câu 3: Khoanh d 

Câu 4: Khoanh c 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ rang, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 

điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không 

đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Chú ý: Nếu chữ viết không rõ rang, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày 

bẩn,… thì bị trừ 1 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em.  
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- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

* Gợi ý làm bài tập làm văn: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Tập thể lớp em gồm bao nhiêu thành viên? 

- Các thành viên của lớp có đoàn kết với nhau không? 

- Tình cảm của em đối với lớp như thế nào?  

Bài tham khảo 

Tập thể lớp em gồm 36 thành viên. Bạn Vũ Khánh Quân là lớp trưởng. Em là lớp phó 

học tập. Chúng em rất đoàn kết, gắn bó với nhau. Chúng em quyết tâm học tập và xây 

dựng tập thể lớp vững mạnh. Em rất yêu thương, yêu lớp. Em xem tập thể lớp của em 

nhưng gia đình của mình. 
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ĐỀ 15 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc:  Cô giáo lớp em   

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 60). 

- Đọc khổ thơ 2 và 3.     

- Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nào nói lên tình cảm của học sinh đối với cô 

giáo?     

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Người thầy cũ    

  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 56). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Bố Dũng đến trường làm gì?       

a. Thăm các thầy (cô) giáo trong nhà trường. 

b. Để gặp thầy chủ nhiệm của Dũng. 

c. Để chào thầy giáo cũ của bố Dũng. 

d. Để đưa Dũng đi học.  

2. Khi gặp thầy giáo cũ, bố Dũng thể hiện sự kính trọng như thế nào?  

a. Lấy mũ, lễ phép chào thầy. 

b. Nhấc kính, chớp mắt ngạc nhiên rồi chào thầy. 

c. Tươi cười, vui vẻ khi chào thầy. 

d. Xúc động khi chào thầy.  

3. Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm gì về thầy?      

a. Trèo cửa sổ lớp bị thầy bắt gặp. 

b. Thầy không phạt mà chỉ buồn. 

c. Thầy khuyên “ trước khi làm việc gì, cần phải suy nghĩ”. 

d. Tất cả các ý trên.  

4. Câu “Chú tìm đến lớp của con mình để chào thầy giáo cũ” thuộc mẫu câu 

nào?     

a. Ai là gì? 
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b. Ai làm gì? 

c. Ai thế nào? 

d. Không thuộc các mẫu câu trên. 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết:  Cô giáo lớp em   

 (Khổ thơ 2 và 3).   

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về bố của em.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ 15 

 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

-  Đọc đúng tiếng, từ: 3 điểm 

(Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 

tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; 

đọc sai trên 10 tiếng: không có điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 

điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi 

đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 

phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt 

còn lung túng, chưa rõ rang: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có 

điểm). 

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: Khoanh c 

Câu 2: Khoanh a 

Câu 3: Khoanh d 

Câu 4: Khoanh b 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả: (5 điểm) 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ rang, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 

điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không 

đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Chú ý: Nếu chữ viết không rõ rang, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày 

bẩn,… thì bị trừ 1 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 
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Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về bản thân em.  

- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

* Gợi ý làm bài tập làm văn: 

Có thể viết theo gợi ý sau: 

- Bố em làm nghề gì hoặc làm ở cơ quan nào? 

- Việc làm của bố em ra sao? 

- Tình cảm của bố đối với em như thế nào? 

- Tình cảm của em dành cho bố ra sao?   

Bài tham khảo 

“Bố là tất cả. Bố ơi! Bố ơi!” 

Lời hát đó luôn vang vọng trong em mỗi khi em nghĩ về bố của mình. Bố em năm nay 

vừa tròn tuổi bốn mươi. Bố là một kỹ sư cầu đường. Bố rất yêu công việc, tận tâm với 

nghề nghiệp. Em rất tự hào về bố. 

   

 

     Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TUẦN 19 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

NÀNG TIÊN BỐN MÙA 

 Mùa xuân ấm áp đã đến. Nàng tiên mùa xuân mang gió xuân rải màu 

xanh khắp các cánh đồng. Chim én vội vã bay về làm tổ, còn vịt con mải mê 

bắt tôm, bắt cá. Mùa xuân vừa qua đi, nàng tiên mùa hè đã vội đến ngay. Ánh 

mặt trời rực rỡ tỏa khắp nơi. Bé chạy ra ngoài tắm nắng, còn mẹ thì mang quần 

áo ra phơi. Nàng tiên mùa thu bay tới ngay sau mùa hè. Nắng phủ màu vàng 

ruộm lên khắp mặt đất. Ông nội vội đi thu gom lương thực cho những ngày 

đông. Mùa thu mát mẻ chẳng mấy chốc đã trôi qua, nhường chỗ cho nàng tiên 

mùa đông bay đến. Sương mù phủ trắng khắp nơi. 

 (Theo Truyện cổ tích) 

  Bài 1 
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1. Trong bài có những chi tiết nào nói về mùa xuân? 

d. Chim én bay về làm tổ, vịt con bắt tôm, bắt cá.    

e. Gió xuân rải màu xanh khắp các cánh đồng. 

c.  Ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp nơi. 

2. Mùa hè đến, bé và mẹ làm gì? 

f. Bé tắm nắng, còn mẹ phơi quần áo.  

g. Bé và mẹ cùng tắm nắng và phơi quần áo. 

c.  Bé và mẹ cùng nhau tắm nắng. 

3. Những chi tiết nào nói về mùa thu? 

a. Nắng phủ màu vàng ruộn lên khắp mặt đất, 

b. Ông nội thu gom lương thực cho mùa đông. 

c. Khắp nơi phủ trăng sương mù. 

4. Vì sao mỗi mùa đều được tác giả gọi là nàng tiên? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

5. Câu “Ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp nơi.” thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu 

dưới đây? 

 a. Ai là gì?   b. Ai làm gì?  c. Ai thế nào? 

 Chọn l hoặc n điền vào chỗ trống và giải các câu đố sau: 

a. Chim gì hay ...ói nhiều ...ời?    - Là chim.................... 

b.  Tôi thường đi cặp với chuyên 

    Để nên đức tính siêng ...ăng học hành 

     Không huyền ...ảy mực công bằng 

       Nhờ tôi trọng ...ượng phân minh rõ ràng. - Là những chữ:.................................. 

          Nối từng tên mùa ở cột trái với ô nêu thời gian thích hợp ở cột phải: 

Điền tên mùa thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: 

a. ....................... về làm cho hoa đua nhau nở, chim chóc hót vang. 

b. ........................... nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường. 

c. Tiếng ve kêu rộn ra, hoa phượng thắp đỏ sân trường, ấy là .................... đã đến. 

d. ....................... cây cối ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc. 

  Bài 2 

  Bài 3 
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      Viết câu trả lời cho bộ phận in đậm: 

a. Khi nào em được phá cô, rước đèn ông sao? 

………………………………………………………………………………………... 

b. Khi nào học sinh được nghỉ hè? 

………………………………………………………………………………………... 

c. Khi nào em thấy vui nhất. 

………………………………………………………………………………………... 

        

      Tìm từ trái nghĩa với những từ in đậm trong đoạn thơ sau rồi điền vào 

chỗ trống trong ngoặc đơn: 

  Đựng trong chậu thì mềm (cứng/rắn) 

  Rửa bàn tay sạch quá (.....................) 

  Vào tủ lạnh hóa đá (...................) 

  Rắn như đá ngoài đường (......................) 

  Sùng sục trên bếp đun (.....................) 

  Nào tránh xa kẻo bỏng (........................) 

  Bay hơi là nhẹ lắm (.......................) 

  Lên cao làm mây trôi. (.........................) (Theo Vương Trọng) 

      Gạch chân những từ ngữ chỉ sự vật cho em biết đoạn thơ sau nói về mùa 

xuân.  

   Một ngày kia, ngày kia 

   Én bay về khắp ngả 

   Đất trời đầy mưa bụi 

   Gọi mầm cỏ bật lên 

   Bàng xòe những lá non 

   Xoan rắc hoa tím ngát 

   Đậu nảy mầm ngơ ngác 

   Nhìn hoa gạo đỏ cành... 

     (Lê Quang Trang) 

  Bài 7 

  Bài 5 

  Bài 6 

  Bài 8 
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              Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

 Trưa hè, ve kêu ................... (nỉ non, da diết, ri rỉ, ra rả). Nắng ............... (chói 

lọi, chói sáng, chói chang, chói lói) như trút lửa đổ xuống mặt đất. Thời tiết thật là 

........................... (nóng sốt, nóng nảy, nóng hổi, nóng nực), ai cũng chỉ muốn đi tắm.  

         

       Bướm Trắng đang bay lượn trong vườn hoa thì gặp chị Ong Vàng 

đang say sưa bắt sâu tìm mật. Bướm trắng nói: “Chào chị Ong Vàng! Chị có 

nhận ra em không? Em là Bướm Trắng đây”.  

Em hãy thay Ong Vàng đáp lại lời chào của Bướm Trắng và ghi lại. 

  Bài 9 

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 19 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án a,b a a,b Gợi ý: Vì mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, đều 

đáng yêu. 

c 

 

Bài 2:  

a. Chim gì hay nói nhiều lời?   - Là chim vẹt (khướu) 

b. Tôi thường đi cặp với chuyên 

    Để nên đức tính siêng năng học hành 

    Không huyền nảy mực công bằng 

    Nhờ tôi trọng lượng phân minh rõ ràng. - Là những chữ: cần, cân 

Bài 3:  

Nối: a-2; b-1; c-4; d-3 

Bài 4:  

a. Mùa xuân  b. Mùa thu  c. Mùa hè  d. Mùa đông 

Bài 5: Gợi ý 

a. Rằm trung thu, em được phá cô, rước đèn ông sao. 

b. Tháng sáu học sinh được nghỉ hè 

c. Khi được đi chơi em thấy vui nhất. 

Bài 6: 

Đựng trong chậu thì mềm (cứng/rắn) 

  Rửa bàn tay sạch quá (bẩn) 

  Vào tủ lạnh hóa đá (ra) 

  Rắn như đá ngoài đường (mềm) 

  Sùng sục trên bếp đun (dưới) 

  Nào tránh xa kẻo bỏng (gần) 
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  Bay hơi là nhẹ lắm (nặng) 

  Lên cao làm mây trôi. (thấp) 

Bài 7:   Một ngày kia, ngày kia 

   Én bay về khắp ngả 

   Đất trời đầy mưa bụi 

   Gọi mầm cỏ bật lên 

   Bàng xòe những lá non 

   Xoan rắc hoa tím ngát 

   Đậu nảy mầm ngơ ngác 

   Nhìn hoa gạo đỏ cành... 

Bài 8: 

Trưa hè, ve kêu  ra rả. Nắng chói chang như trút lửa đổ xuống mặt đất. Thời tiết 

thật là nóng nực, ai cũng chỉ muốn đi tắm. 

Bài 9: 

Gợi ý: 

Ong Vàng: 

- Chào Ong Vàng. Chị quên em thế nào được! 

(- Ong Vàng đấy à! Lâu lắm rồi chị không gặp em đấy!...) 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: CHUYỆN BỐN MÙA - TUẦN 19 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Theo lời của nàng tiên Đông, mùa xuân 

có gì hay? 

6. Theo lời của bà Đất thì mùa nào là 

mùa có ích? 

 a. Mùa hạ                   b. Mùa xuân 

a. Chị làm bập bùng bếp lửa nhà sàn, giấc ngủ 

ấm trong chăn. 

c. Mùa thu                  d. Tất cả 4 mùa 

 7. Theo em, những dấu hiệu sau nói đến 

mùa nào? 

b. Chị làm vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng 

rước đèn… 
Thời tiết se lạnh, trời cao trong xanh, hoa 

cúc vàng,   

 Hương cốm mới, mùa tựu trường của học 

sinh. 

c. Chị làm cây vườn đơm trái ngọt, hoa thơm. a. Mùa hạ                        b. Mùa xuân 

d. Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy 

lộc. 

c. Mùa thu                       d. Mùa đông 

2. Nàng tiên Hạ là bập bùng bếp lửa, ấp ủ 

mầm sống cho mùa xuân. 

8. Theo em, những dấu hiệu sau nói đến 

mùa nào? 
 Hoa thơm trái ngọt, ve kêu râm ran, hoa 

phượng đỏ, thời tiết oi ả,... 

a. Đúng                       b. Sai  

3. Nàng tiên Đông chẳng được ai yêu vì lạnh 

giá, chẳng có ích. 

a. Mùa hạ                        b. Mùa xuân 

 c. Mùa thu                       d. Mùa đông 

a. Đúng                       b. Sai  

4. Nàng tiên Thu làm vườn bưởi chín vàng, 

có đêm trăng rước đèn phá cỗ. 

 

a. Đúng                       b. Sai 

5. Nàng tiên Xuân làm vườn cây tươi tốt, 

đâm chồi nảy lộc. 

 

a. Đúng                       b. Sai 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Câu nào cho thấy vẻ đẹp của hoa mùa xuân mà Tuấn nhìn thấy? 

a. Tớ trông thấy hoa cơ. 

b. Hoa ở trong rừng ấy.  

c. Trời tối mà hoa vẫn trắng phau như thể trời vẫn sáng. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 20 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

NHỮNG NIỀM VUI 

Cả bọn ngồi trên những phiến gỗ dưới đám bạch đàn tán chuyện. Hoa nói: 

- Tổ có chuyện vui. Xem này, tớ có dải băng buộc tóc mới thật đẹp. 

- Tổ cũng có chuyện vui. - Hồng tiếp lời. - Tớ vừa được tặng một hộp bút chì 

màu. 

- Thế thì có gì đáng vui. - Hùng lên tiếng. - Tớ có cái cần câu cơ. Muốn câu bao 

nhiêu cá cũng có. 

- Chỉ có Tuấn là không có chuyện gì vui. - Hoa nói. - Cậu ấy chẳng nói gì. 

- Có chứ, tớ trông thấy hoa cơ. - Tuấn vội nói. 

Cả bọn nhao nhao hỏi: 

- Hoa gì? 

- Hoa ở trong rừng ấy! Giữa bãi cỏ. Lúc đó là mùa xuân. Trời tối mà hoa vẫn 

trắng phau như thể trời vẫn sáng. 

Các bạn cười ồ lên: 

- Thế mà cũng gọi là chuyện vui! 

- Tớ còn thấy cả mái nhà mùa đông, sương mù phủ kín. Thế rồi bỗng nắng chiếu 

xuống. Một bên mái xanh biếc. Bên kia lại đỏ ửng. Tất cả cứ sáng rực lên. 

- Cậu chỉ giỏi tưởng tượng. Làm gì có xanh với đỏ. Cậu chẳng có chuyện gì vui 

nữa à? 

- Có chứ. - Tuấn đáp. - Một lần tớ nhìn thấy con cá bạc. 

- Cậu định phịa chuyện gì nữa đấy? - Hùng phá lên cười. 

- Không, không phải đâu. - Tuấn nói. - Mưa rào tạnh, ở dưới gốc táo có một vũng 

nước trong vắt. Rồi mặt trời chiếu vào đó. Gió thoảng nhẹ. Sóng gợn lên và 

những con cá bạc lấp lánh trong đó. 

- Chẳng có gì vui cả. - Hoa, Hùng cười ầm ĩ. Chỉ có Hồng có vẻ đăm chiêu: 

- Có lẽ những niềm vui của cậu ấy lớn hơn niềm vui của chúng mình thật. Cậu ấy 

thấy chúng ở những gì mà chúng mình không nhìn thấy. 

(Phỏng theo L.Vô-rôn-cô-va) 

 

Bài 1 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 179 
 

2. Vì sao các bạn cho rằng những điều Tuấn nói không phải là niềm vui? 

a. Điều Tuấn nói ai cũng có, chẳng phải của riêng Tuấn nên không phải là niềm vui 

của Tuấn. 

b. Đó là điều do Tuấn tưởng tượng ra, không có thật. 

c. Điều đó hết sức bình thường, chẳng có gì đáng vui. 

3. Vì sao Hồng cho rằng niềm vui của Tuấn lớn hơn niềm vui của các bạn khác? 

a. Tuấn có nhiều niềm vui hơn các bạn. 

b. Tuấn được đi nhiều nơi nên thấy được nhiều thứ lạ kì. 

c. Tuấn nhìn thấy vẻ đẹp trong những sự vật rất bình thường mà người khác không 

nhận ra. 

4. Theo em, câu chuyện có ý nghĩa gì? 

a. Câu chuyện muốn nói rằng người nào yêu thiên nhiên sẽ tìm thấy vẻ đẹp của thiên 

nhiên qua các sự vật gần gũi, quen thuộc. 

b. Khuyên người ta cần biết lắng nghe bạn, chớ nên vội vàng phản đối. 

c. Khuyên người ta không nên khoe khoang. 

5. Mỗi niềm vui của Tuấn gợi ra một hình ảnh đẹp. Em thích hình ảnh nào nhất ? Vì 

sao ? Hãy viết từ 2 đến 3 câu để trả lời. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Nối từng ô ở cột trái với ô thích hợp ở cột phải để thấy được niềm vui của mỗi bạn: 

a. Hoa  1. vui vì có cái cần câu. 

b. Hồng  2. vui vì nhìn thấy vẻ đẹp của hoa mùa xuân, mái nhà 

vào mùa đông, cơn mưa mùa hè với con cá bạc. 

c. Hùng  3. vui vì được tặng một hộp bút chì màu. 

d. Tuấn  4. vui vì có dải băng buộc tóc mới, đẹp. 

 

 Điền vào chỗ trống: s hay x? 

...áng mát trong như...áng năm ...ưa  

Gió thổi mùa thu hương cốm mới   

Tôi nhớ những ngày thu đã ...a. 

Bài 2 
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...áng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. 

Những phố dài ...ao ...ác hơi may 

(Nguyễn Đình Thi)  

Từ nào không thuộc nhóm từ chỉ thời tiết của từng mùa trong mỗi dòng sau: 

a. Mùa xuân : ấm áp, ẩm ướt, oi ả, mát mẻ. 

b. Mùa hè : nóng bức, nóng nực, oi nồng, ấm áp, nóng như nung. 

c. Mùa thu : se se lạnh, chớm lạnh, mát mẻ, giá lạnh, gió heo may. 

d. Mùa đông : giá buốt, rét cắt da cắt thịt, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, ấm áp. 

 

     Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn tả 

mùa hè : 

 Hoa phượng nở, thế là mùa hè …...… (1) lại trở về. Mặt trời tỏa …...… (2) chói 

chang ………… (3) phủ khắp mặt đất. Khi mùa hè đến, những trái vải bắt đầu 

………… (4) 

(Nắng vàng, ửng đỏ, náo nức, ánh nắng) 

 

 Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Sau cơn mưa, dưới gốc táo có một vũng nước trong vắt. 

b. Mùa xuân, Tuấn được đi vào rừng chơi. 

c. Khi mặt trời chiếu xuống, Tuấn thấy một bên mái nhà xanh biếc, bên kia lại đỏ   ửng. 

  

  Những thành ngữ, tục ngữ nào nói về thời tiết? 

a. Non xanh nước biếc. 

b. Mưa thuận gió hòa. 

c. Chớp bể mưa nguồn. 

d. Đất lành chim đậu. 

e. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.  

g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. 

 

       Sắp xếp những từ ngữ sau thành câu: 

Bài 3 

Bài 4 

Bài 6 

Bài 5 

Bài 7 
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a. như mật ong / trải khắp cánh đồng / nắng vàng 

b. trắng xốp / bồng bềnh trôi / trong xanh / bầu trời mùa thu / với những đám mây 

 

     Điền dấu phẩy, dấu chấm hoặc dấu chấm than vào từng ô trống trong đoạn 

văn sau cho phù hợp: 

Hoa hỏi Tuấn; 

- Cậu có niềm vui gì? Kể đi  (1)  

Tuấn đáp: 

- Tớ thấy hoa nở trắng phau cả rừng vào mùa xuân  (2) thấy mái nhà bên đỏ bên 

xanh khi mặt trời chiếu xuống vào mùa đông  (3) thấy những con cá bạc lấp lánh 

trong vũng nước đọng dưới gốc táo sau cơn mưa rào mùa hạ  (4) Những điều đó mới 

diệu kì làm sao  (5) 

  

   Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn 

văn tả các mùa: 

a. Hoa phượng nở, thế là mùa hè ………… (1) lại trở về. Mặt trời toả ………… (2) 

chói chang ………… (3) phủ khắp mặt đất. Khi mùa hè đến, những trái vải bắt 

đầu………… (4) 

(Nắng vàng, ửng đỏ, náo nức, ánh nắng) 

b. Mùa xuân đến, những mảnh vườn trở nên ………… (1) trong màu lá ………… (2). 

Những nụ hoa đào li ti đã nở ra những bông hoa phớt hồng năm cánh. 

Những…………(3) làm cho mọi loài cây ………… (4) đua nhau …………(5) nảy 

lộc. 

(tươi non, náo nức, đâm chồi, xanh mát, bụi mưa xuân) 

Một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu Đông. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng. Cũng 

như Tuấn, em đã từng nhìn ngắm vẻ đẹp của cảnh vật qua các mùa.  

Hãy viết từ 5 đến 7 câu nói về một mùa em yêu thích theo gợi ý: 

- Đó là mùa nào? 

- Thời tiết có gì đặc biệt? 

- Cảnh vật, cây cối như thế nào? 

Bài 8 

Bài 9 

Bài 10 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 20 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án c c c a Ví dụ: Em thích hình ảnh cơn mưa 

rào. Khi cơn mưa tạnh, mặt trời chiếu 

vào trong những vũng nước còn đọng 

lại dưới gốc táo. Và bất ngờ nhất là có 

cả những con cá bạc lấp lánh trong 

vũng nước. 

Nối 

a-4; 

b-3; 

c-1; 

d-2 

Bài 2: 
Điền: sáng, sáng, xưa, xa, sáng, xao xác. 

Bài 3:  
a. oi ả  b. ấm áp c. giá lạnh d. ấm áp. 

Bài 4:  

(1) náo nức   (2) ánh nắng  (3) Nắng vàng (4) ửng đỏ 

Bài 5: Gợi ý 

a. Vào lúc nào dưới gốc táo có một vũng nước trong vắt? 

b. Bao giờ Tuấn được đi vào rừng chơi? 

c. Khi nào Tuấn thấy một bên mái nhà xanh biếc, bên kia lại đỏ ửng? 

Bài 6: b, c, e, g 

Bài 7:  

a. Nắng vàng như mật ong trải khắp cánh đồng. 

b. Bầu trời mùa thu trong xanh với những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi. 

Bài 8: 

(1) dấu chấm than; (2) dấu phẩy; (3) dấu phẩy; (4) dấu chấm; (5) dấu chấm than. 

Bài 9: 

a. (1) náo nức (2) ánh nắng  (3) Nắng vàng (4) ửng đỏ 

b. (1) xanh mát (2) tươi non  (3) bụi mưa xuân (4) náo nức (5) đâm chồi 

Bài 10: 

Ví dụ: Mùa đông đã đến thật rồi. Bầu trời trở nên xám xịt. Từng trận gió bấc tràn về 

mang theo hơi lạnh. Các cụ già ngồi hơ tay bên bếp lửa. Đám trẻ con xúng xính trong 

những chiếc áo khoác mới. Đàn gà con liếp chiếp rúc vào cánh mẹ. 
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TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ - TUẦN 20 

 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Câu chuyện kể về vị thần nào? 2. Truyện có những nhân vật nào? 

a. Thần Nước                        b. Thần Núi a. Thần Gió, Thần Sấm 

c. Thần Gió                           d. Thần Lửa b. Thần Nước, Thần Lửa 

3. Thần Gió trong truyện có tính cách như thế nào? c. Ông Mạnh, Thần Sông 

a. Coi thường tất cả mọi vật, thỏa sức hoành hành. d. Ông Mạnh, Thần Gió 

b. Dễ nóng giận.  

c. Vui vẻ, thường mang cho mọi người những cơn gió   

mát lành.  

4. Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận?  

a. Thần thổi bay căn nhà của ông Mạnh. 

b. Thần xô ông Mạnh ngã lăn quay rồi cười ngạo nghễ. 

c. Thần đập cửa, gào thét. 

5. Trước thái độ ngạo nghễ của Thần Gió, ông 

Mạnh 

đã quyết định làm gì? 

a. Ông Mạnh quyết chống trả Thần Gió. 

b. Ông quyết trả thù Thần Gió. 

c. Ông quyết làm bạn với Thần Gió. 

6. Ông Mạnh chống trả Thần Gió bằng cách nào? 

a. Ông dùng sức mạnh của mình để chiến đấu lại với 

Thần Gió. 

b. Ông đào hang sâu khiến Thần Gió không thể vào trong được. 

c. Ông cố gắng dựng một ngôi nhà vững chãi để Thần Gió không thể xô đổ được. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Đoạn văn nói về tiếng hót của Họa Mi vào thời gian nào?  

a. Mùa xuân b. Mùa hè c. Mùa thu 

2. Những hình ảnh nào cho thấy khi Họa Mi hót, cảnh vật có sự đổi thay kì diệu? 

a. Trời bỗng sáng thêm ra. Da trời bỗng xanh cao. 

b. Những luồng ánh sáng hóa rực rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ lấp lánh thêm. 

c. Mây trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn. 

d. Sóng trên biển cả nổi lên cuồn cuộn. 

e. Hoa bừng giấc xòe những cánh hoa đẹp, bày đủ các màu sắc xanh tươi. 

g. Các loài chim dạo lên khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đổi mới. 

3. Chim, Hoa, Mây, Nưóc nghĩ như thế nào về tiếng hót kì diệu của Họa Mi? 

a. Họa Mi hót báo hiệu mùa xuân đến. 

b. Tiếng hót của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng. 

c. Tiếng hót của Họa Mi làm cho tất cả bừng giấc. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 21 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

HỌA MI HÓT 

Mùa xuân! Mỗi khi Họa Mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như 

có sự thay đổi kì diệu! 

Trời bỗng sáng thêm ra. Những luồng ánh sáng chiếu qua các chùm lộc 

mới hóa rực rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng Họa Mi hót, 

lấp lánh thêm. Da trời bỗng xanh cao. Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, 

trôi nhẹ nhàng hơn. Các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của Họa Mi chợt 

bừng giấc, xòe những cánh hoa đẹp, bày đủ các màu sắc xanh tươi. Tiếng hót 

dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ca 

ngợi núi sông đang đổi mới. 

Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã 

làm cho tất cả bừng giấc … Họa Mi thấy lòng vui sướng, cố hót hay hơn nữa. 

(Võ Quảng) 

 

Bài 1 
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4. Họa Mi thấy trong lòng như thế nào? Và Họa Mi làm gì? 

a. Họa Mi thấy rất tự hào, cất lên tiếng hót mê li. 

b. Họa Mi thấy lòng vui sướng, cố hót hay hơn nữa. 

c. Họa Mi thấy kiêu hãnh, không hót nữa. 

5. Câu nào nêu đúng nội dung bài văn nhất? 

a. Bài văn tả con chim Họa Mi. 

b. Bài văn tả cảnh đẹp mùa xuân. 

c. Bài văn ca ngợi tiếng hót của Họa Mi, ca ngợi sự biến đổi đẹp đẽ, kì diệu, bừng lên 

sức sống của cảnh vật khi mùa xuân đến. 

6. Khi Họa Mi hót, bầu trời, ánh sáng, mây, hoa và chim đều có sự đổi thay kì diệu tạo 

nên bức tranh, bản nhạc của mùa xuân. Em yêu thích hình ảnh nào nhất? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

  Điền vào chỗ trống: ch hay tr? 

Mặt … ời càng lên tỏ  

Bông lúa … ín thêm vàng  

Sương … eo đầu ngọn cỏ  

Sương lại càng long lanh  

Bay vút tận … ời xanh  

Chiền … iện cao tiếng hót. 

(Trần Hữu Thung) 

  

     Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

a. Bay ngang bay dọc báo hiệu xuân về, là đàn ………. 

b. Tiếng kêu da diết, ở bụi ở bờ, báo mùa hè tới là con ………. 

c. Chưa sáng đã la, cả làng thức dậy, là anh ………. 

d. Chưa đẻ đã khoe “cục ta cục tác”, là chị ………. 

e. Lạch bà lạch bạch, chân thấp bơi giỏi, là anh chàng ………. 

g. Làm tổ đầu nhà, suốt ngày ríu rít, là đàn ………. 

Bài 2 

Bài 3 
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(chim sẻ, gà mái, gà trống, vịt, chim én, chim cuốc) 

 

4. Đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời câu hỏi “Ở đâu”trong mỗi câu sau: 

a. Chim én bay trên mặt nước sông Hồng. 

b. Chim chích chòe đậu trên cành cây cao trước nhà. 

 

5. Nối từng ô ở cột bên trái với câu trả lời thích hợp ở cột bên phải: 

a. Bông cúc trắng mọc ở đâu?  1. Chim sơn ca bị nhốt trong lồng. 

b. Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?  2. Em làm thẻ đọc sách ở thư viện. 

c. Em làm thẻ đọc sách ở đâu?  3. Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, 

giữa đám cỏ dại. 

 

6. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn nói về 

loài chim em thích: 

 Nhà em mới nuôi một đôi chim bồ câu. Con trống có bộ lông ……. (1).Con mái có 

bộ lông ……. (2). Ngày ngày, đôi chim bồ câu ………. (3) vào vườn kiếm ăn. Chúng 

sống thật ……. (4) và ……. (5) bên nhau. 

 (màu trắng, rủ nhau, vui vẻ, màu xám, hạnh phúc) 

 

7.  Cũng như Họa Mi, mỗi loài chim đều có vẻ đáng yêu. Em hãy viết từ 4 – 6 câu tả 

hình dáng, hoạt động của một loài chim mà em yêu thích 

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

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

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

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 189 
 

ĐÁP ÁN – TUẦN 21 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án a a, b, 

c, e, 

g 

c b c Ví dụ: Em thích hình ảnh họa mi hót đánh thức 

các loài chim, thúc giục chúng dạo những khúc 

nhạc rộn rã, vui tươi. 

 

Bài 2: 

trời, chín, treo, trời, chiện 

Bài 3:  

a. chim én b. chim cuốc  c. gà trống   

d. gà mái e. vịt   g. chim sẻ 

Bài 4:  

a. Chim én bay ở đâu? 

b. Chim chích chòe đậu ở đâu? 

Bài 5: Nối: a-3; b-1; c-2. 

Bài 6: 

(1) màu xám,  (2) màu trắng,  (3) rủ nhau,  (4) vui vẻ,  (5) hạnh phúc. 

Bài 7:    

Ví dụ: Chú chim bồ câu chỉ to bằng cái bắp chuối bé. Bộ lông của nó màu xám pha 

xanh lục. Đôi mắt nó màu đen được viền một đường tròn đỏ. Hai cánh úp dài theo thân 

và che kín hai bên lườn. 
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TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG  

- TUẦN 21 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả 

lời đúng. 

1. Câu chuyện kể về loài chim nào? 5. Hai cậu bé trong truyện có điều gì 

đáng trách? 

a. Chim sơn ca                         a. Hai cậu rất nghịch ngợm. 

b. Chim chích bông b. Hai cậu rất vô tình. 

c. Chim sáo sậu                        c. Hai cậu không biết cách chăm sóc 

chim và hoa. 

d. Chim chìa vôi 6. Câu chuyện khuyên chúng ta điều 

gì? 

2. Truyện có những nhân vật nào? a. Khuyên chúng ta phải biết yêu 

thương các loài chim. 

a. Bông cúc trắng b. Khuyên chúng ta không nên bắt 

chim. 

b. Chim sơn ca và bông cúc trắng. c. Cả hai đáp án trên. 

 c. Chim sơn ca                        

d. Cậu bé và chim sơn ca 

3. Trước khi bị bắt bỏ vào lồng, chim và hoa 

đã sống thế nào? 

 

a. Vui vẻ, hạnh phúc, tự do, thoải mái  

b. Buồn bã, tù túng, thiếu sức sống 

c. Căm hờn, giận dỗi, khinh bỉ, thù ghét 

4. Chuyện gì đã xảy ra với sơn ca và bông cúc 

khi nhốt trong lồng ? 

a. Chim sơn ca chết vì khát, hoa cúc cũng héo lả 

đi vì thương bạn. 

b. Sơn ca được tự do bay về trời, bông hoa cúc bị 

héo úa trong lồng. 

c. Cả chim và hoa cuối cùng đều được cứu sống. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Bài văn tả chim đại bàng ở vùng nào? 

a. Vùng núi phía Bắc. 

b. Vùng rừng núi Trường Sơn. 

c. Vùng Tây Nguyên. 

2. Khi vỗ cánh bay lên cao, đại bàng được tác giả so sánh với gì? 

a. Một cánh diều.  b. Một chiếc thuyền.  c. Một chiếc tàu lượn. 

3. Vì sao tiếng đại bàng vỗ cánh được anh chiến sĩ gọi là “dàn nhạc giao hưởng trên 

bầu trời”? 

a. Vì đại bàng đập cánh rất nhanh. 

b. Vì cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát: những tiếng kêu vi vút, 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 22 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

VỆ SĨ CỦA RỪNG XANH 

Đại bàng ở Trường Sơn có hai loại phổ biến: loại lông đen, mỏ vàng, chân 

đỏ và loại lông màu xanh cánh trả, mỏ đỏ, chân vàng. 

Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn như một chiếc tàu lượn. 

Nó có sải cánh rất vĩ đại, dài tới 3 mét. Và cũng phải nhờ sải cánh như vậy, nó 

mới có thể bốc được thân mình nặng gần ba chục cân lên bầu trời cao. 

Cánh đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như 

thủy tinh. Lông cánh đại bàng dài tới 40 phân, rất cứng. Và đôi chân thì giống 

như đôi móc hàng của cần cẩu, những móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong 

gỗ như tước lạt giang vậy. 

Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng kêu 

vi vút, vi vút. Anh chiến sĩ đã gọi đó là dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời. 

Mặc dù có sức khoẻ và được các loài chim nghiêng mình cúi chào, nhưng đại 

bàng cũng không cậy sức khoẻ của mình để bắt nạt các giông chim khác. 

Hình ảnh con chim đại bàng trở thành hình tượng của lòng khát khao tự do 

và tinh thần dũng cảm, đức tính hiền lành của nhân dân miền núi. 

(Theo Thiên Lương) 

 

Bài 1 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 193 
 

vi vút. 

c. Vì cánh đại bàng đập vào nhau tạo ra tiếng kêu. 

4. Vì sao đại bàng được gọi là “vệ sĩ của rừng xanh”? 

a. Vì nó có sải cánh rất vĩ đại. 

b. Vì móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như tước lạt giang. 

c. Vì đại bàng rất khỏe nhưng không cậy sức của mình để bắt nạt các giống chim khác. 

5. Hình ảnh chim đại bàng trở thành hình tượng của điều gì? 

a. Vệ sĩ của rừng xanh. 

b. Dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời. 

c. Lòng khao khát tự do và tinh thần dũng cảm. 

6. Viết tiếp vào chỗ trống cho thành câu: 

Em rất yêu thích chim đại bàng. Đó là một loài chim …………………… 

 

 Điền: 

 a. r, d  hay gi? 

a1. … ọt nước a2. … iêng rẽ         a3.  ngồi … ữa 

a4. … u lịch a5. lá … ong 

         b. Dấu hỏi hay dấu ngã vào chữ in đậm? 

b1. văng văng b2. tho the b3. ngân ngơ 

b4. quả vú sưa b5. nghi ngơi 

 Trong mỗi dãy từ sau, có một từ không thuộc nhóm, đó là từ nào? 

a. Từ ngữ chỉ tên các loài chim : chào mào, sáo sậu, cú mèo, cò, sóc, công, vẹt, 

đại bàng, gõ kiến. 

b. Từ chỉ tiếng hót của các loài chim : líu lo, ríu rít, gâu gâu, choách choách, 

thánh thót, vi vút, véo von. 

 

 Tên các loài chim nào có thể điền vào chỗ trống trong các thành ngữ 

sau: 

a. Nhanh như ……………  

b. Hót như…………… 

Bài 2 

Bài 3 

Bài 4 
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c. Lủi như…………… 

d. Bỡ ngỡ như……………lạc vào rừng. 

e. Gầy như…………… 

(chim chích, cuốc, cò hương, cắt, khướu) 

 

 “Vệ sĩ của rừng xanh” là cách gọi hình ảnh chim đại bàng. Em hãy tìm tên các 

loài chim phù hợp với những cách gọi sau: 

a. “Cánh chim báo mùa xuân” 

b. “Con chim báo nhà có khách” 

c. “Con chim có tiếng kêu báo mùa vải chín”  

d. “Dũng sĩ diệt chuột” 

e. “Bạn nhà nông” 

Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy để điền vào ô trống: 

Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm  (1) Thế mà hai cái chân 

tăm ấy rất nhanh nhẹn  (2) được việc  (3) nhảy cứ liên liến  (4) Hai chiếc 

cánh nhỏ xíu  (5) Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. 

Điền thêm dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu dưới đây, rồi 

chép lại đoạn văn cho đúng (nhớ viết hoa chữ đầu câu). 

Trên vòm lá dày ướt đẫm những con chim Klang mạnh mẽ dữ tợn bắt đầu 

dang những đôi cánh lớn giũ nước phành phạch cất lên những tiếng kêu khô 

sắc chúng nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả. 

(Theo Đoàn Giỏi) 

 Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn miêu tả 

chú chào mào: 

 Chú chào mào có chỏm lông đen ở trên đầu giống như ………….trông…………. 

Đôi mắt đen như…………., lúc nào cũng …………. Cái mỏ …………. của chú mổ 

thức ăn nhanh …………. Chú cất tiếng hót …………., véo von suốt ngày nghe thật 

…………. 

(lanh lảnh, hạt đậu, thoăn thoắt, thật ngộ, vui tai, long lanh, cái mào, nhỏ xíu)

Bài 6 

Bài 7 

Bài 8 

Bài 5 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 22 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án b c b c c Ví dụ: Em rất yêu thích chim đại bàng. Đó là một 

loài chim to, khỏe và bay rất cao. 

Bài 2: 

a.  

a1. giọt nước a2. riêng rẽ         a3.  ngồi giữa 

a4. du lịch a5. lá dong 

 b.  

b1. văng vẳng b2. thỏ thẻ b3. ngẩn ngơ 

b4. quả vú sữa b5. nghỉ ngơi 

Bài 3:  
a. sóc b. gâu gâu 

Bài 4:  

a. cắt 

b. khướu 

c. cuốc 

d. chim chích 

e. cò hương 

Bài 5:  
a. chim én  b. chim sáo (hoặc khứu, vẹt)  c. chim tu hú 

d. chim cú mèo e. chim sâu 

Bài 6: 

(1) chấm, (2) phẩy, (3) phẩy, (4) chấm, (5) chấm. 

Bài 7:  

Trên vòm lá dày ướt đẫm, những con chim Klang mạnh mẽ dữ tợn bắt đầu dang 

những đôi cánh lớn giũ nước phành phạch, cất lên những tiếng kêu khô sắc. Chúng 

nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả.   

Bài 8: 

Thứ tự các từ cần điền: cái mào, thật ngộ, hạt đậu, long lanh , nhỏ xíu, thoăn thoắt, 

lanh lảnh, vui tai 
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TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN - 

TUẦN 22 
Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Câu nói nào của Chồn thể hiện thái độ 

coi  

4. Tìm câu nói thể hiện sự thay đổi thái độ 

của Chồn   

thường Gà Rừng? đối với Gà Rừng? 

a. Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí 

khôn của mình. 

a. Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí 

khôn của mình.                         

 b. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. 

b. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. c. Lúc này, trong đầu mình chẳng còn một trí 

khôn nào cả. 

c. Lúc này, trong đầu mình chẳng còn một trí 

khôn  nào cả. 

d. Cậu có bao nhiêu trí khôn? 

 5. Như vậy, giữa Gà Rừng và Chồn, con vật 

nào thông  

d. Cậu có bao nhiêu trí khôn? minh hơn? 

2. Khi đang dạo trên chơi cánh đồng, vì sao 

đôi bạn  

a. Chồn               b. Gà Rừng 

cuống quýt nấp vào hang?  

a. Vì trời nổi cơn giông bão lớn. 

b. Vì chúng bị gấu đuổi bắt. 

c. Vì chúng gặp người thợ săn.  

d. Vì chúng gặp hổ dữ ăn thịt. 

3. Mẹo của Gà Rừng giúp cả hai thoát nạn 

là gì? 

a. Giả chết để đánh lừa người thợ săn. 

b. Dụ người thợ săn bắt Chồn để bỏ trốn. 

c. Đào hang thật sâu, trốn thật kĩ.  

d. Nhờ sự trợ giúp của chị Thỏ và bác Gấu. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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1. Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Hình ảnh nào cho thấy tình cảm của con voi với Trần Hưng Đạo?  

a. Voi mỗi lúc một lún sâu thêm. 

b. Voi kêu lên thảm thiết. 

c. Voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi. 

2. Những chi tiết nào cho thấy tình cảm của Trần Hưng Đạo với voi và quyết tâm đánh 

giặc của ông? 

a. Không đành lòng, đau xót, nhưng vì việc quân nên phải để voi ở lại. 

 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 23 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

CON VOI CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến 

quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong 

vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu. Bùn lầy nhão, voi to 

nặng mỗi lúc một lún thêm mà nước triều lại đang lên nhanh. Vì việc 

quân cấp bách, Trần Hưng Đạo đành để voi ở lại. Voi chảy nước mắt 

nhìn vị chủ tướng ra đi. 

Có lẽ vì thương tiếc con vật khôn ngoan, có nghĩa với người, có 

công với nước nên khi hô hào quân sĩ, Trần Hưng Đạo đã trỏ xuống 

dòng sông Hóa thề rằng: “Chuyến này không phá xong giặc Nguyên, 

thề không về đến bến sông này nữa.” Lời thề bất hủ đó của Trần 

Hưng Đạo đã được ghi chép trong sử sách. Nhân dân địa phương đã 

đắp mộ cho voi, xây tượng voi bằng gạch, sau tạc tượng đá và lập 

đền thờ con voi trung hiếu này. 

Ngày nay, sát bên bờ sông Hóa còn một gò đất nổi lên rất lớn. 

Tương truyền đó là mộ voi ngày xưa. 

(Đoàn Giỏi) 
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b. Xây tượng, đắp mộ cho voi. 

c. Thương tiếc voi, căm thù quân giặc nên đã trỏ xuống dòng sông Hóa thề rằng 

không phá xong giặc Nguyên sẽ không về bến sông này nữa. 

3. Từ nào nói về con voi như nói về một người chiến sĩ? 

a. khôn ngoan   b. có nghĩa   c. trung hiếu 

4. Vì sao câu chuyện Con voi của Trần Hưng Đạo được mọi người truyền tụng đến 

bây giờ? 

a. Vì voi là loài vật có ích. 

b. Vì con voi này là một con vật khôn ngoan và rất có nghĩa. 

c. Vì đây là một câu chuyện cảm động về tình cảm của người anh hùng dân tộc Trần 

Hưng Đạo với con voi chiến của mình, là một câu chuyện về quyết tâm đánh giặc của 

ông cha ta. 

5. Hãy viết từ 2 đến 4 câu giải thích vì sao nhân dân bên bờ sông Hóa lại lập đền thờ 

voi. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Nối từng ô bên trái với ô thích hợp ở bên phải để biết chuyện gì đã xảy ra với con 

voi của Trần Hưng Đạo 

a. Voi  1. tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu. 

b. Quân sĩ và nhân dân  2. đành để voi ở lại. 

c. Trần Hưng Đạo  3. bị sa lầy. 

  

 Những từ nào viết sai chính tả? 

a.  

a1. năm tháng a2. nều cỏ a3. le te 

a4. lập lòe a5. lóng lánh a6. ná cây 

a7. lồng làn a8. sau nưng a9. lao xuống 

b. 

b1. rượt đuổi b2. mược mà b3. thước tha 

Bài 2 
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b4. lần lược b5. xanh mướt b6. bướt chân 

b7. lướt ván b8. trước sau b9. lướt thước 

   

 3. Những từ nào chỉ những loài thú dữ? 

a. hổ  b. hươu c. sư tử d. gấu 

e. thỏ  g. ngựa vằn h. lợn lòi i. chó sói 

 

      4.  Tìm nội dung ở ô bên phải phù hợp với tên con vật được nêu ở ô bên trái để tạo câu: 

a. Thỏ  1. thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác 

b. Sóc  2. lững thững kéo gỗ về buôn 

c. Gấu  3. chạy thật nhanh, đôi tai dài cứ vểnh lên, cụp xuống. 

d. Voi  4. lặc lè đi tìm những hạt dẻ cuối mùa. 

 

  

5.Những câu nào hỏi đúng cho bộ phận in đậm trong hai câu sau? 

a. Ngựa phi nhanh như bay. 

a1. Ngựa như thế nào?  

a2. Ngựa phi như thế nào? 

a3. Ngựa phi nhanh như thế nào? 

b. Thấy một chú ngựa béo tốt đang gặm cỏ, Sói thèm rỏ dãi.  

b1. Chú ngựa béo tốt đang làm gì? 

b2. Thấy một chú ngựa béo tốt đang gặm cỏ, con gì thèm rỏ dãi?  

b3. Thấy một chú ngựa béo tốt đang gặm cỏ, Sói thế nào? 

6. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Con voi của Trần Hưng Đạo khôn ngoan, có nghĩa với người, có công với nước. 

b. Chú voi bước đi thong thả, chậm rãi. 

c. Lông thỏ trắng muốt. 

d. Thỏ chạy như bay. 

7. Trả lời các câu hỏi sau: 

a. Bò tót có đôi sừng như thế nào?  
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b. Gấu Bắc Cực có bộ lông như thế nào? 

c. Thiên nga có đôi cánh như thế nào? 

8.  Ghi lại lời nói tiếp theo thích hợp cho các trường hợp sau: 

a.  

- Mẹ đã mua cho con quyển sách chưa ạ? 

- Có, mẹ mua rồi. 

- ……………………………………………………. 

b.  

- Toàn ơi, hôm nay có phim hoạt hình Tom và Jerry không ?  

- Có lúc 5 giờ chiều đấy, Thắng ạ. 

- ………………………………………………………  

9. Hãy viết một đoạn văn từ 4 đến 6 câu tả một con voi mà em có dịp quan sát. 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 23 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án c a, 

c 

c c Ví dụ: Con voi của Trần Hưng Đạo là một 

con vật khôn ngoan, có nghĩa với người, có 

công với nước. Voi đã góp phần tạo nên 

chiến thắng của cuộc kháng chiến chống 

quân Nguyên. Sự hi sinh của voi làm tất cả 

mọi người đều khâm phục. Nhân dân đã 

lập đền thờ để tỏ lòng thương tiếc và biết 

ơn voi. 

Nối 

a-3; 

b-1; 

c-2 

 

Bài 2: 

a.  

a2. nều cỏ  a6. ná cây  a7. lồng làn  a8. sau nưng 

b. 

b2. mược mà b3. thước tha b4. lần lược   

b6. bướt chân b9. lướt thước 

Bài 3:  

a. hổ  c. sư tử d. gấu 

h. lợn lòi i. chó sói 

Bài 4:  

Nối: a-3; b-1; c-4; d-2. 

Bài 5:  

a.  a2. Ngựa phi như thế nào? 

b.  b3. Thấy một chú ngựa béo tốt đang gặm cỏ, Sói thế nào? 

Bài 6: 

a. Con voi của Trần Hưng Đạo như thế nào? 

b. Chú voi bước đi như thế nào? 
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c. Lông thỏ như thế nào? 

d. Thỏ chạy như thế nào? 

Bài 7:    

a. Bò tót có đôi sừng rất khỏe. 

b. Gấu Bắc Cực có bộ lông trắng như tuyết. 

c. Thiên nga có đôi cánh rất dài 

Bài 8: 

a. Con cảm ơn mẹ. 

b. Ôi, thế thì chúng mình cùng xem nhé. 

Bài 9:Ví dụ: Chú voi có một cái vòi dài, to như cái đài phun nước chữa cháy. Hai cái 

ngà trắng muốt của chú dài, cong như cái sừng trâu. Đôi tai to như hai chiếc quạt lúc 

nào cũng phe phẩy. Bốn chân chú lững thững như bốn cột đình. 
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TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: BÁC SĨ SÓI - TUẦN 23 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Câu chuyện kể về loài vật nào?  5. Ngựa đã bình tĩnh giả 

đau như thế nào? Ngựa 

nói:   

a. Cáo và Gà Trống            b. Sói và Ngựa a. Cảm ơn bác sĩ. Cháu 

hoàn toàn khỏe mạnh, 

không cần  

c. Sói và lợn rừng              d. Con cáo và chùm nho chữa trị ở chỗ nào hết ạ. 

2. Sói toan xông đến ăn thịt Ngựa nhưng lại sợ điều gì? b. Cảm ơn bác sĩ. Cháu thì 

khỏe mạnh nhưng đàn 

cháu có  

a. Có người thợ săn đang nấp. chị gái đang đau đẻ, nhờ 

ông giúp với. 

b. Cả đàn ngựa xông vào đánh.  c. Cảm ơn bác sĩ. Cháu 

đau chân quá. Ông làm ơn 

chữa   

c. Ngựa chạy mất. giúp cho. Hết bao nhiêu 

tiền, cháu xin chịu. 

d. Có con sói khác đến tranh. 6. Chọn một tên khác 

cho truyện? 

3. Sói đã làm gì để lừa Ngựa?  a. Chậm nhưng chắc             

b. Đáng đời kẻ lừa bịp 

a. Sói giả làm bác sĩ. c. Cần cù bù thông minh      

 d. Ai thông minh hơn nào 

b. Sói giả chết.  

c. Sói giả vờ bị mù.  

d. Sói nấp kĩ sau bụi cây. 

4. Khi Sói giả làm bác sĩ, Ngựa có nhận ra không? 

a. Ngựa có nhận ra nhưng vẫn bình tĩnh xem Sói giở trò gì. 

b. Ngựa không nhận ra và vui vẻ trò chuyện với Sói. 

c. Ngựa có nhận ra và cuống lên hí vang, bỏ chạy. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Nai tắm suối khi nào? 

a. Vào những ngày xuân. 

b. Vào những ngày lặng gió. 

c. Vào những ngày hè nắng gắt, trời đất lặng gió. 

2. Khi xuống được khe nước an toàn, con nai đầu đàn làm gì? 

a. Nó kêu lên những tiếng man dại. 

b. Nó đứng im. 

c. Nó kêu lên một tiếng. 

3. Những hình ảnh nào tả nai thích thú uống nước? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 24 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

NAI TẮM SUỐI 
Những ngày hè nắng gắt, trời đất lặng gió, bạn hãy chịu khó ngồi yên ở 

một nơi khuất nẻo nào đó bên bờ suối, nơi quê hương của hươu nai thì bạn sẽ 

nhìn thấy đàn nai xuống suối. 

Một con đầu đàn, cũng có thể là con dũng cảm nhất, mắt ngơ ngác nhìn tứ 

phía, vừa đi, vừa ngửi đất, lò dò từng bước một từ lưng sườn núi giữa rừng đi 

xuống suối. Khi con đầu đàn đi xuống khe nước được an toàn, nó liền kêu lên 

những tiếng man dại, con người rất khó bắt chước. Lập tức cả đàn đi nhanh 

xuống suối. 

Xuống đến suối, việc đầu tiên là chúng uống một bụng nước thật hả hê. 

Hai cánh mũi phập phồng, cái mõm đen kịt nhệu nhạo nhai, như lựa từng 

miếng nước ngon lành, đầy thích thú. Sau đó cả đàn từ từ lội xuống giữa suối. 

Bao giờ nước vừa xâm xấp chớm đến bụng thì chúng dừng lại. Những con nai 

con đứng cạnh mẹ, nước gần ngập đến lưng. Nai đứng giữa nước như vậy 

người miền núi gọi là nai tắm suối. Chúng đứng rất lâu, nếu xung quanh hoàn 

toàn yên tĩnh. Cho đến khi chúng thấy mát lạnh mới lên bờ. cảm thấy khoan 

khoái vì mát mẻ, chúng liếm láp, âu yếm lẫn nhau. 

(Theo Vi Hồng - Hồ Thủy Giang) 

 

Bài 1 
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a. Chúng uống một bụng nước thật hả hê. 

b. Chúng từ từ lội xuống suối. 

c. Hai cánh mũi phập phồng, cái mõm đen kịt nhệu nhạo nhai, như lựa từng miếng 

nước ngon lành, đầy thích thú. 

4. Những dòng nào mô tả đúng cách tắm suối của nai? 

a. Cả đàn đứng giữa suối, nước chớm đến bụng. 

b. Cả đàn đứng ngập lưng giữa suối. 

c. Những con nai con thì đứng cạnh mẹ, nước gần ngập đến lưng. 

5. Sau khi tắm xong, đàn nai làm gì? 

a. Chúng đi vào rừng. 

b. Chúng liếm láp, âu yếm lẫn nhau. 

c. Chúng nhảy quẫng lên vì thích thú. 

6. Bài văn cho em biết thêm điều gì thú vị về nai? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Nối tên con vật ở cột trái với đặc điểm của nó ở cột phải cho thích hợp: 

 

a. Nai  1. hay bắt chước 

b. Gấu trắng  2. tò mò 

c. Thỏ đế  3. hay đá hậu 

d. Ngựa  4. nhát 

e. Khỉ  5. hiền lành 

 

8.  Điền tên con vật thích hợp vào chỗ trống: 

a. ……….............................. được xem là rất ngây thơ và hiền. 

b. …..............................……. là loài thú được mệnh danh “chúa sơn lâm”. 

c. Loài thú ngủ suốt mùa đông là ………................................. 

9. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? 

 Vào những ngày hè nắng gắt  (1) bầy nai rủ nhau đi tắm dưới suối  (2) Nai 
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đầu đàn bao giờ cũng đi trước để thăm dò  (3) Khi thấy đường đến khe nước an toàn 

 (4) nó mới ra hiệu cho cả đàn xuống theo  (5) Xuống đến giữa suối  (6) chúng 

ngâm mình cho nước chớm bụng đến khi thấy khoan khoái  (7) mát lạnh mới thôi  

(8) 

  

 Những từ nào viết sai chính tả? 

a.  

a1. say lúa a2. say sưa a3. xay xát a4. say rượu 

a5. dòng sông a6. sông lên a7. xông hơi a8. xông nhà 

b.  

b1.chúc mừng b2. chăm chúc b3. hun hút b4. thúc thít 

b5. lục lội b6. lục lọi b7. lúc lắc b8. khúc khuỷu 

 

 Xếp tên các con vật: dê, hổ, ngựa, thỏ, cáo, sư tử, bò, sơn dương, báo, chuột túi, 

cừu vào 3 nhóm cho thích hợp: 

a. Loài thú ăn cỏ:........................................................................................................... 

b. Loài thú ăn thịt: ........................................................................................................ 

c. Loài thú có túi: ......................................................................................................... 

 

       Chọn tên các loài chim thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

a. Đuôi dài, đầu nhỏ, thích nơi vắng vẻ, hay múa làm duyên, là chị chàng ................. 

b. Leo cây, mổ vỏ để bắt sâu bọ là anh ………............................................................. 

c. Đầu có mào, cuối mình lông đỏ, dáng trông nho nhỏ là anh ………........................ 

d. Lông màu vàng lục, mỏ đỏ và quắp, bắt chước được tiếng người là anh chàng 

……......................... 

e. Dũng sĩ rừng xanh, xứng danh anh cả, bạt gió tung ngàn, là họ ………................... 

(chào mào, công, vẹt, gõ kiến, đại bàng) 

 

  Những câu đáp lời đồng ý nào trong các tình huống sau được xem là lễ phép? 

a.  

Bài 2 

Bài 3 

Bài 4 

Bài 5 
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- Bố ơi, bố có mua được sách cho con không? 

- Bố chưa mua được đâu. 

a1. Ôi, con đang cần quyển sách đó lắm!  

a2. Thế ạ, không sao đâu bố ạ! Con đợi được.  

a3. Hôm khác mua cũng được bố ạ! 

b.  

- Mẹ có đỡ mệt không ạ! 

- Mẹ chưa đỡ mấy. 

b1. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi, rồi mẹ sẽ khỏe thôi ạ!  

b2. Con sẽ giúp mẹ mọi việc, mẹ cứ nghỉ đi ạ!  

b3. Sao mẹ mệt lâu thế nhỉ? 

 

  Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả một con thú mà em biết. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 6 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 24 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án c a a,c a,c b Bài văn cho em biết tằng cũng như con người, 

nai cũng đi tắm suối cả đàn rất đoàn kết và vui. 

7. Nối a-5; b-2; c-4; d-3; e-1 

8. a. Nai   b. Sư tử (hoặc Hổ)   c. Gấu 

9. (1), (4), (6), (7): dấu phẩy 

(2), (3), (5), (8): dấu chấm 

Bài 2: 

a.  

a1. say lúa  a6. sông lên   

b. 

b2. chăm chúc b4. thúc thít   

Bài 3:  

a. Loài thú ăn cỏ: dê, ngựa, thỏ, bò, sơn dương, cừu,... 

b. Loài thú ăn thịt: hổ, cáo, sư tử, báo,... 

c. Loài thú có túi: chuột túi 

Bài 4:  

a. công  b. gõ kiến  c. chào mào  d. vẹt  e. đại bàng 

Bài 5:  

a.  a2, a3 

b.  b1, b2 

Bài 6: 

 Em biết rất nhiều loài thú, trong đó em thích nhất là con ngựa. Ngựa có hai tai 

to rất đẹp dựng đứng trên đầu. Hai lỗ mũi ươn ướt luôn động đậy. Mỗi khi nó nhếch 

môi để lộ hai hàm răng trắng muốt. Bờm ngựa rủ xuống dưới cổ mềm mại thật đẹp. 

Khi đứng, bốn chân ngựa cứ dậm lộp cộp trên đất. Trông chú thật hùng dũng. 
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TẬP ĐỌC - QUẢ TIM KHỈ - TUẦN 24 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Câu chuyện nhắc tới những con vật nào? 6. Khỉ đã nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?   

a. Khỉ và Quạ                      b. Cá Sấu và Khỉ a. Khỉ nói mình để quả tim ở nhà.  

c. Cá Sấu và Hươu              d. Khỉ và Cá b. Khỉ nói mình có rất nhiều nhưng đều bị 

hỏng.  

2. Vì sao Cá Sấu lại khóc? c. Khỉ nói mình đã cho mất tim rồi.   

a. Vì Cá Sấu không kiếm được thức ăn. d. Khỉ nói mình không có tim. 

b. Vì Cá Sấu bị lạc mẹ.  7. Vì sao Cá Sấu cảm thấy tẽn tò và lủi 

mất? 

c. Vì Cá Sấu vừa bị thương. a. Vì Cá Sấu bị Khỉ nói không đúng sự 

thật về mình. 

d. Vì chẳng có ai chơi với nó. b. Vì mọi người đều chứng kiến Khỉ mắng 

Cá Sấu.  

3. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?  c. Vì Cá Sấu hay mắc bệnh xấu hổ. 

a. Rất thân thiện            b. Rất kính trọng d. Vì Cá Sấu đã lừa người bạn của mình. 

c. Rất giả dối                d. Rất lạnh lùng  

4. Cá Sấu cần quả tim khỉ để làm gì? 

a. Để nuôi sống cả gia đình Cá Sấu. 

b. Chữa bệnh cho vua của Cá Sấu. 

c. Cho thêm vào bộ sưu tập của Cá Sấu. 

d. Chữa bệnh cho con của Cá Sấu 

5. Khi bị Khỉ mắng, Cá Sấu cảm thấy như 

thế nào? 

a. Tủi thân                     b. Tức giận 

c. Tẽn tò                        d. Buồn bã 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Bài văn trên tả sự vật nào là chính ? 

a. Khe đá.   b. Dòng suối.  c. Đàn bướm. 

2. Dòng suối có đặc điểm gì? 

a. Thích chạy nhảy. 

b. Mỏng manh, trong veo. 

c. Rất hay cười. 

3. Từ nào trong bài tả âm thanh của tiếng suối? 

a. khúc khích b. nhí nhảnh  c. róc rách 

d. tung tăng e. réo rắt 

4. Tiếng suối chảy trong bài được so sánh với gì? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 25 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 

SUỐI VUI 
Bạn có biết không? 

Suối rất hay cười. Vừa đi vừa cười. Vừa chạy vừa cười. Cả lúc nhảy cũng 

cười. Dường như suối không biết buồn là gì. 

Từ trong khe đá chảy ra, suối khúc khích, nhí nhảnh. Thoạt tiên chỉ là cái 

lạch nhỏ, mỏng manh, trong veo. 

Róc rách! Róc rách! 

Đàn bướm dập dờn quanh sợi nước tựa những dải lụa mềm vấn vít đan vào 

nhau, tìm đến nhau rồi chảy vào một nơi, hợp thành một vùng nước. Sóng sánh 

trong hang động. Lóng lánh gương giếng đá. Ăm ắp. Từ đấy, nước khơi mạch 

tìm ra, chảy thành dòng suối. 

Tung tăng! Tung tăng! 

Róc rách! Róc rách! 

Như câu hát. Như tiếng cười … 

(Phong Thu) 
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a. Tiếng đàn.  

b. Tiếng gió thổi.  

c. Câu hát, tiếng cười 

5. Trong bài, những từ nào dưới đây đã được dùng để tả dòng suối? Em hãy gạch 

chân những từ đó. 

khúc khích, nhí nhảnh, rì rào, mỏng manh, róc rách, dập dờn, vấn vít, sóng sánh, lóng 

lánh, ăm ắp, tung tăng. 

6. Vì sao tác giả gọi dòng suối là “suối vui”? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Nối từng từ ở cột trái với nghĩa thích hợp ở cột phải: 

 

a. Suối  1. Vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất. 

b. Kênh  2. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi bắt nguồn từ các 

khe đá. 

c. Biển  3. Công trình đào, đắp để dẫn nước tưới tiêu cho đồng 

ruộng. 

 

8. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau: 

Phía sau làng tôi có một con sông (1) ………. qua. Mùa hè, sông đỏ lựng (2) 

………. với những con lũ dâng đầy. Mùa thu, mùa đông, những (3) ………. nổi lên, 

dân làng tôi thường ra xới đất, tỉa đỗ, tra ngô, kịp gieo trồng một vụ trước khi những 

(4) ………. năm sau kịp đổ về.(Băng Sơn) 

(bãi cát, con lũ, phù sa, chảy) 

 

 Những từ nào viết sai chính tả? 

a.  

a1. cha chú a4. chao liệng a7. trở về 

a2. chú chân a5. trao liệng a8. chở hàng 

Bài 2 
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a3. tạm trú a6. trao đổi a9. trở hàng 

b.  

b1. yên tỉnh b4. buồn bả b7. bé ngã 

b2. chăm chỉ b5. số lẽ b8. thỉnh thoảng 

b3. mệt mõi b6. số chẵn b9. lỏng lẽo 

 

 Đặt câu câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau: 

a. Ai cũng thích đi nghỉ mát ở Nha Trang vì đây là một trong những vịnh biển 

đẹp nhất thế giới. 

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

b. Nước suối lóng lánh vì có ánh sáng mặt trời phản chiếu. 

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

       Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: bờ  biển,  bãi  biển, cửa biển, đáy biển, mưa 

biển,  bão  biển,  lốc  biển,  cá  biển,  cua  biển,  hải  âu. 

Các bộ phận của biển: ……………………………………………………………... 

Sinh vật sống ở biển: ……………………………………………………………..... 

Thời tiết ở biển: ……………………………………………………………………. 

 Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh: 

a. Tàu thuyền không đi lại được ở đoạn sông này vì ……………………………....... 

b. Khi có bão, tàu thuyền không được ra khơi vì ………………………………….... 

        Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn tả 

biển: 

 Cảnh ………. (1) buổi sáng thật là đẹp! 

 Sóng biển ………. (2) nối đuôi nhau chạy vào bờ ………. (3) đỏ rực đang 

từ từ nhô lên. Trên mặt biển ………. (4) đang rẽ sóng ra khơi đánh cá. Những chú 

………. (5) sải rộng cánh bay. Bầu trời trong xanh. Phía chân trời, những ………. (6) 

đang bồng bềnh trôi. 

(nhấp nhô, biển, hải âu, Mặt trời, từng đoàn thuyền, đám mây) 

 

 

Bài 4 

Bài 6 

Bài 3 

Bài 5 
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  Dựa vào bài Suối vui em hãy viết tiếp từ 2 đến 3 câu để có đoạn văn tả dòng 

suối: 

Suối là dòng nước chảy bắt nguồn từ các khe đá................................................ 

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

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

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

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

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

Bài 7 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 25 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án b c a,c c Khúc khích, nhí nhảnh, 

mỏng manh, róc rách, 

vấn vít, sóng sánh, lóng 

lánh, ăm ắp, tung tăng 

Vì suối rất hay cười. 

Vừa đi vừa cười, vừa 

chạy vừa cười, cả lúc 

nhảy cũng cười... Suối 

hồn nhiên, tinh nghịch 

như đứa trẻ đáng yêu 

7. Nối a-2, b-3, c-1 

8. (1) chảy, (2) phù sa, (3) bãi cát, (4) con lũ 

Bài 2: 

a.  

a2. chú chân  a5. trao liệng  a9. trở hàng   

b. 

b1. yên tỉnh  b3. mệt mõi  b4. buồn bả   

b5. số lẽ   b9. lỏng lẽo 

Bài 3:  

a. Ai cũng thích đi nghỉ mát ở Nha Trang vì sao? 

b. Nước suối lóng lánh vì sao? 

Bài 4:  

a. Các bộ phận của biển: bờ biển, bãi biển, cửa biển, đáy biển 

b. Sinh vật sống ở biển: cá biển, cua biển, hải âu 

c. Thời tiết ở biển: mưa biển, bão biển, lốc biển 

Bài 5: Gợi ý 

a. Tàu thuyền không đi lại được ở đoạn sông này vì ở đây có nhiều đá ngầm 

b. Khi có bão, tàu thuyền không được ra khơi vì rất nguy hiểm. 

Bài 6: 

 Cảnh biển (1) buổi sáng thật là đẹp! 
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 Sóng biển nhấp nhô(2) nối đuôi nhau chạy vào bờ. Mặt trời (3) đỏ rực đang từ từ 

nhô lên. Trên mặt biển, từng đoàn thuyền (4) đang rẽ sóng ra khơi đánh cá. Những 

chú hải âu (5) sải rộng cánh bay. Bầu trời trong xanh. Phía chân trời, những đám mây 

(6) đang bồng bềnh trôi. 

Bài 7: Gợi ý 

 1. Suối là dòng nước chảy bắt nguồn từ các khe đá. Thoạt tiên chỉ là cái lạch nhỏ, 

mỏng manh, trong veo. Rồi nước khơi mạch tìm ra, chảy thành dòng suối vui tươi, nhí 

nhảnh. 

 2. Suối là dòng nước chảy bắt nguồn từ các khe đá. Tiếng suối róc rách, khúc khích 

nghe như câu hát, tiếng cười. Suối tinh nghịch, đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ. 

 3. Suối là dòng nước chảy bắt nguồn từ các khe đá. Rồi suối chảy dài,uốn lượn 

quanh rừng thông. Nước suối trong vắt có thể nhìn thấy rõ từng viên đá cuội nằm dưới 

đáy. Suối chảy róc rách đêm ngày tạo ra âm thanh thật vui tai. Hai bên bờ suối là hàng 

cây xanh tốt, ngả bóng soi mình xuống dòng nước trong xanh 
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TẬP ĐỌC - SƠN TINH, THỦY TINH - TUẦN 25 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Người con gái của vua Hùng Vương tên là 

gì? 

4. Câu chuyện Sơn Tinh luôn đánh 

thắng Thủy Tinh nói  

a. Mị Châu                      b. Mị Nương lên điều gì có thật? 

c. Sơn Tinh                     d. Thủy Tinh a. Sơn Tinh rất tài giỏi.  

2. Những ai đến cầu hôn Mị Nương? b. Vua Hùng Vương rất công bằng.  

a. Sơn Tinh, Thạch Sanh c. Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên 

cường.   

b. Thủy Tinh, Lý Thông  d. Mị Nương rất xinh đẹp. 

c. Sơn Tinh, Thủy Tinh 5. Nội dung, ý nghĩa của truyện Sơn 

Tinh Thủy Tinh là gì? 

d. Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thạch Sanh, Lý 

Thông 

a. Kể về truyền thuyết kén rể của ông cha 

ta từ thời Hùng Vương 

3. Hùng Vương phân xử việc hai vị thần 

cùng cầu hôn như thế nào? 

b. Giải thích hiện tượng lũ lụt và ước 

muốn chinh phục thiên  

 nhiên của nhân dân ta.  

a. Ngày mai, ai mang lễ vật nhiều hơn đến thì 

được lấy Mị Nương. 

c. Cuộc chiến giữa hai chàng rể là Sơn 

Tinh và Thủy Tinh. 

 d. Vua Hùng Vương có người con gái rất 

xinh đẹp tên là Mị  

b. Sơn Tinh ở trên núi nhiều của ngon vật lạ 

hơn, gả công chúa cho Sơn Tinh. 

Châu. 

  

c. Thủy Tinh ở tận miền biển xa xôi nên vua gả 

cho Sơn Tinh. 

 

d. Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được 

lấy Mị Nương. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

ĐỀ SỐ 1 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1: (0,5đ) Bạn học sinh mới là ai? 

A. Là một bạn học sinh học rất giỏi Toán. 

B. Là một bạn học sinh nhỏ bé, lưng bị gù, từ xa chuyển đến. 

C. Là một bạn học sinh rất nhút nhát. 

Câu 2: (1đ) Các bạn đã đón Ô-li-a với thái độ như thế nào? 

A. Cười âu yếm, ánh mắt loé lên niềm vui. 

B. Cười chế nhạo, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. 

C. Cười âu yếm, ánh mắt dịu dàng, tin cậy. 

Câu 3: (0,5đ) Câu chuyện ca ngợi điều gì? 

A. Lòng yêu quý  B. Lòng tin cậy   C. Lòng nhân ái 

EM HỌC SINH MỚI 

 Đang giờ học Toán, một phụ nữ dắt bé gái nhỏ nhắn đến cửa lớp, nói 

với cô giáo: “Thưa cô, con gái tôi được chuyển đến học lớp cô”. 

 Nhìn em học sinh nhỏ bé, lưng bị gù, cô giáo hồi hộp nghĩ: “Liệu cả lớp 

sẽ đón bạn mới với thái độ thế nào?” Cô nhìn học trò như muốn nói lời thiết 

tha: “Hãy đừng để người bạn mới thấy trong đôi mắt các em sự ngạc nhiên 

và chế nhạo!” Đáp lại là những nụ cười âu yếm và niềm vui loé lên trong ánh 

mắt các em. 

 Cô nhẹ nhàng nói:  

 - Tên bạn là Ô-li-a. Bạn từ xa chuyển đến, người nhỏ yếu. Em nào ngồi 

bàn đầu xung phong chuyển chỗ khác để nhường chỗ cho Ô-li-a? 

 Cả sáu em ngồi bàn đầu đều giơ tay xin chuyển. Ô-li-a ngồi vào chỗ 

một bạn được chuyển đi. Em nhìn cả lớp với ánh mắt dịu dàng, tin cậy. 

(Theo Xu-khôm-lin-xki) 
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Câu 4: (1đ) Nếu là một trong sáu bạn giơ tay nhường chỗ cho Ô-li-a, em sẽ nói gì với 

bạn khi nhường chỗ của bạn? 

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

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

Câu 5: (1đ) Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động, trạng thái: 

A. dắt, nhỏ nhắn  B. học trò, nghĩ   C. ngồi, nhường 

Câu 6: (0,5đ)Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì? 

A. Con gái tôi được chuyển đến học lớp cô. 

B. Cô giáo nhẹ nhàng giới thiệu Ô-li-a với cả lớp. 

C. Ô-li-a là người bạn mới đến lớp. 

Câu 7: (0,5đ) Em hãy viết từ trái nghĩa với từ “nhỏ nhắn”: 

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

Câu 8: (1đ) Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về bạn Ô-li-a trong câu 

chuyện trên. 

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

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

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Mùa đông 

Sớm mai thức giấc, một cơn gió thoảng qua đưa cái lạnh đến. Mùa đông đã về. 

Trời âm u, thật lạnh nên bác mặt trời cứ đắp cái chăn đen ngủ hoài mặc cho chú gà 

trống gọi. Bé tung chăn đi rửa mặt và vui vẻ đến trường. 

(Theo Huỳnh Thị Phương Thảo) 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Mỗi mùa trong năm có một hương sắc, vẻ đẹp riêng. Em hãy viết một 

đoạn văn ngắn (khoảng 4-6 câu) để tả một mùa mà em yêu thích.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 B 

2 A 

3 C 

4 Gợi ý: Chào mừng cậu đã là một thành viên của lớp. Cậu hãy ngồi chỗ của 

mình nhé! 

5 C 

6 C 

7 Gợi ý: to lớn 

8 Gợi ý: Ô-li-a thật nhỏ bé. 

B. KIỂM TRA VIẾT:  

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Mỗi mùa trong năm có một hương sắc, vẻ đẹp riêng. Em hãy viết một 

đoạn văn ngắn (khoảng 4-6 câu) để tả một mùa mà em yêu thích.  

Gợi ý: 

- Mùa mà em thích là mùa nào? Mùa bắt đầu và kết thúc từ thời gian nào đến thời gian 

nào? 

- Đặc điểm bầu trời, không khí, cây cối,... của mùa đó thế nào? 

- Em thường làm gì vào mùa đó? 

- Em thấy mùa đó thế nào? 

 1. Em yêu nhất mùa thu. Mùa thu có Tết Trung thu với ông trăng tròn và chị 

Hằng xinh đẹp. Mùa thu với hương hoa sữa tràn ngập. Lại thêm làn gió mát đưa 

hương hoa ủ ấp trong từng nếp áo của người qua đường. Mùa thu còn có vị ngọt giòn 

của trái hồng chín, vị chua giôn giốt của trái ưởi tròn treo lơ lửng như những đứa con 

đầu tròn trọc lốc của bà mẹ cây . Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là nắng thu. Nắng vàng 

tươi rực rỡ. Chúng nhuộm những chiếc lá bàng thành một màu quyến rũ. Nắng tràn 

ngập khắp nơi, nắng xao động theo bước chân em tới trường. Mùa thu đẹp thật. 

 2. Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa 

hè.Mùa hè bắt đầu từ tháng tư dương lịch trong năm khi hoa phượng nở. Mặt trời mùa 

hè chói chang, tỏa những tia nắng gay gắt, nóng bỏng làm cho không khí oi bức khó 

chịu. Cây cối trong vườn đâm hoa kết trái. Mùa hè là mùa trái ngon, quả ngọt. Học 

sinh chúng em được nghỉngơi theo gia đình về quê, ra biển tắm. Em rất yêu thích mùa 

hè được vui chơi thỏa thích. 
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ĐỀ SỐ 2 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5đ) Gà Trống, Mèo con đã mời Thỏ con ăn gì? 

A. Thóc, củ cải  B. Cá, khoai tây   C. Thóc, cá 

Câu 2 (1đ) Vì sao Thỏ con từ chối ăn cùng Gà Trống và Mèo con? 

A. Vì Thỏ con không đói 

B. Vì Thỏ con không ăn được thức ăn của Gà và Mèo? 

C. Vì Thỏ con không muốn ăn thức ăn của người khác. 

Câu 3 (0,5đ) Vì sao Thỏ con cảm ơn Dê con? 

A. Vì Dê con tặng Thỏ con hai củ cà rốt. 

B. Vì Dê con cho Thỏ con ở nhờ. 

C. Vì Dê con hướng dẫn cho Thỏ con cách tìm thức ăn. 

Câu 4 (1đ) Em thấy Gà Trống, Mèo con, Dê con trong câu chuyện trên là 

những người bạn như thế nào? 

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

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

THỎ CON ĂN GÌ? 

Vào một buổi sáng mùa xuân, Thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi, đi mãi 

mà chẳng tìm được cái gì để ăn . 

     Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời : “Bạn Thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, 

bạn hãy ăn cùng tôi”. Thỏ con nói : “Cảm ơn bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng”. Thỏ 

lại đi tiếp. Trên đường đi , Thỏ gặp mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời Thỏ : “Thỏ ơi, mời bạn 

ăn cá cùng tôi”. Thỏ nói : “Cảm ơn Mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu”. 

   Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mệt quá, Thỏ con ngồi nghĩ 

dưới gốc cây và bật khóc hu hu. Vừa lúc đó Dê con xách làn rau đi qua. Dê mời Thỏ con hai 

củ cà rốt. Thỏ con mừng rỡ cám ơn Dê con và chú ăn cà rốt một cách ngon lành. 

                                                                                                    (Theo Hồ Lam Hồng) 
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Câu 5 (0,5đ). Bộ phận in đậm trong câu “Thỏ con ra khỏi hang để kiếm cái ăn.” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì? 

B. Làm gì? 

C. Thế nào?  

Câu 6 (0,5đ). Tìm cặp từ trái nghĩa trong các cặp từ sau: 

A. Xinh - Đẹp. 

B. Cao - Thấp. 

C. To - Lớn. 

Câu 7: (1đ) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Chim chích chòe đậu trên cành cây cao trước nhà. 

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

b. Cả nhà em đi nghỉ mát ở bãi biển Đà Nẵng. 

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

Câu 8: : (1đ) Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về các con vật trong 

câu chuyện trên. 

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

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

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Thỏ con ăn gì 

Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mệt quá, Thỏ con 

ngồi nghĩ dưới gốc cây và bật khóc hu hu. Vừa lúc đó Dê con xách làn rau đi qua. Dê 

mời Thỏ con hai củ cà rốt.  

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Mỗi loài chim có một vẻ đáng yêu riêng. Hãy viết đoạn văn (khoảng 4 đến 

6 câu ) kể tả một loài chim mà em thích. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 C 

2 B 

3 A 

4 Gợi ý: Gà Trống, Mèo con, Dê con là những người bạn tốt bụng, biết quan 

tâm đến người khác. 

5 B 

6 B 

7 a. Chim chích chòe đậu ở đâu? 

b. Cả nhà em đi nghỉ mát ở đâu? 

8 Gợi ý: Dê con thật tốt bụng và hiểu biết. 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Mỗi loài chim có một vẻ đáng yêu riêng. Hãy viết đoạn văn (khoảng 4 đến 

6 câu ) kể tả một loài chim mà em thích. 

Gợi ý: 

- Loài chim em thích là loài nào? Vì sao? 

- Đặc điểm ngoại hình có gì nổi bật? (màu sắc bộ lông, mỏ, đôi mắt...) 

- Hoạt động có gì nổi bật làm em thích thú? (tiếng hót, gáy, khi con chim mổ ăn, dáng 

đi, hành động đặc biệt...) 

- Tình cảm của em với loài chim đó? (Em thấy đó là loài chim thế nào?) 

 

1. Loài chim mà em thích là chim cu gáy. Nhà em có nuôi một con cu gáy. Chú 

chim này là do thầy hiệu trưởng tặng cho ba em. Toàn thân chú bao phủ một lớp lông 

màu xám nhạt quanh cổ có những đốm trắng nhỏ li ti như những hạt cườm. Mỗi ngày, 

nó đều cất tiếng gáy cúc …cù…cu nghe rất vui tai. Ba em chăm sóc chú rất chu đáo. 
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Trong lồng chú luôn có đậu xanh thóc và nước. Em xem chú như một người bạn nhỏ 

của em. 

2. Loài chim em yêu quý nhất là chim cánh cụt. Dáng chim cao to. Toàn thân có 

màu đen nhưng bụng trắng toát. Con mái đi kiếm mồi, còn con trống ở nhà ấp trứng. 

Chúng vừa đi vừa kẹp trứng dưới chân trông rất ngộ nghĩnh. Trông chúng mới đáng 

yêu làm sao! 
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ĐỀ SỐ 3 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 điểm). Ngày xưa, loài kiến sống như thế nào? 

A. Sống lẻ một mình.         B. Sống theo đàn.     C. Sống theo nhóm. 

Câu 2 (0,5 điểm). Kiến đỏ bảo những kiến khác làm gì? 

A. Về ở chung, đào hang, kiếm ăn từng ngày. 

B. Về ở chung, sống trên cây, dự trữ thức ăn. 

C. Về ở chung, đào hang, dự trữ thức ăn. 

Câu 3 (1đ). Vì sao họ hàng nhà kiến không để ai bắt nạt? 

A. Vì họ hàng nhà kiến biết đoàn kết lại. 

B. Vì họ hàng nhà kiến cần cù lao động. 

C. Vì họ hàng nhà kiến sống hiền lành, chăm chỉ. 

Câu 4 (1đ). Em có nhận xét gì về việc làm của kiến đỏ? 

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

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

CHUYỆN CỦA LOÀI KIẾN 

Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình, tự đi kiếm ăn. 

Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. 

Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn. 

Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp diệt, nó bò đi khắp nơi, tìm những 

con kiến còn sót, bảo: 

- Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh. 

Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một bụi cây lớn, kiến đỏ lại bảo: 

- Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào hang 

ở dưới đất mới được. 

Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. 

Được ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa khi 

nắng đều có cái ăn. 

Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai 

bắt nạt. 

Theo Truyện cổ dân tộc Chăm 
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Câu 5 (1đ). Ghi lại các từ chỉ đặc điểm trong câu văn sau: 

Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt. 

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

Câu 6 (1đ). Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

Vì kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. 

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

Câu 7. (1đ) Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về loài kiến trong câu 

chuyện trên. 

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

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

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Chuyện của loài kiến 

Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình, tự đi kiếm ăn. 

Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. 

Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) để tả cảnh biển.  

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

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

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

 ...................................................................................................................................   
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 C 

3 A 

4 Gợi ý: Kiến đỏ rất thông minh. 

5 đông, hiền lành, chăm chỉ 

6 Vì sao các loài thú thường bắt nạt kiến. 

7 Gợi ý: Loài kiến rất thông minh, chăm chỉ, hiền lành. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) để tả cảnh biển.  

Gợi ý: 

- Em tả cảnh biển vào lúc nào? 

- Bầu trời biển thế nào? (mặt trời, mây,...) 

- Cảnh trên biển có gì đẹp? (con sóng, đoàn thuyền đánh cá, từng đàn hải âu...) 

- Cảm xúc của em trước cảnh biển? 

 1. Vào những buổi bình minh, cảnh biển thật tuyệt. Mặt trời đỏ rực từ từ nhô 

lên. Trêm biển, từng đoàn thuyền đánh cá giương buồm ra khơi. Những con sóng lớn, 

nhỏ đuổi nhau vào bờ. Xa xa, từng đàn hải âu nghiêng mình chao liệng. Phía chân trời, 

những đám mây trắng xốp như bông bồng bềnh trôi... 

 2. Em đã được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. Sóng biển nhấp nhô từng 

đợt ập vào bờ. Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Mặt trời toả những tia 

nắng xuống biển làm cho mặt biển có một chút màu vàng nhạt. Bầu trời có những chú 

chim hải âu đang chao lượn. Trên bãi cát có những chú cua bò ngang, có những bạn 

học sinh được nghỉ hè ra biển chơi. Tắm biển thật là thú vị: được ngắm cảnh, được xây 

những lâu đài cát. Biển thật là đẹp. Em thích biển. 
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ĐỀ SỐ 4 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm bài văn sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

 

Câu 1 (0,5đ). Bài văn tả cây gạo vào mùa nào trong năm ? 

A. Mùa xuân.     B. Mùa hạ.  

C. Mùa thu      D. Mùa đông. 

Câu 2 (0,5đ). Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì ? 

A. Ngọn lửa hồng.     B. Ngọn nến trong xanh. 

C. Tháp đèn.     D. Cái ô đỏ 

Câu 3 (0,5đ). Các loài chim làm gì trên cây gạo ? 

A. Làm tổ.      B. Bắt sâu. 

C. Ăn quả.      D. Trò chuyện ríu rít.  

Câu 4 (0,5đ). Những chùm hoa gạo có màu sắc như thế nào ? 

A. Đỏ chon chót     B. Đỏ tươi. 

C. Đỏ mọng.     D. Đỏ rực rỡ. 

Câu 5 (0,5đ). Hết mùa hoa, cây gạo như thế nào ? 

A. Trở lại tuổi xuân.    B. Trở nên trơ trọi.  

C. Trở nên xanh tươi.    D. Trở nên hiền lành. 

CÂY GẠO 

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững 

như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. 

Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh 

trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi 

nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy. 

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ 

mọng và đầy tiếng chim hót.  

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền 

lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa 

con về thăm quê mẹ.                                                                                               

(Theo Vũ Tú Nam ) 
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Câu 6 (1đ). Em thích hình ảnh nào trong bài văn nhất? Vì sao ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Câu 7 (0,5đ). Câu “Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ” được viết theo 

mẫu câu nào? 

A. Ai là gì?    B. Ai làm gì?   C. Ai thế nào? 

Câu 8 (1đ). Bộ phận in đậm trong câu: “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là 

chim” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì?      B. Làm gì? 

C. Thế nào?      D. Khi nào? 

Câu 9 (1đ). Em hãy đặt 1 câu theo mẫu “Ai thế nào?” để nói về cây gạo. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Chim én đã về 

Hằng năm, cứ vào cuối thu, chim én lại bay đi tìm nơi ấm áp để tránh cái rét của 

mùa đông. Mùa xuân đến, chúng lại bay về. Cây trong vườn cũng đang trổ ra những 

lộc biếc xinh xinh… 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) để tả một con vật mà 

em yêu thích.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 D 

6 Gợi ý:  Em thích hình ảnh cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ vì 

trông cây gạo thật to lớn. 

7 C 

8 B 

9 Gợi ý: Cây gạo to lớn như một tháp đèn khổng lồ. 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) để tả một con vật mà 

em yêu thích.  

Gợi ý: 

- Đó là con vật nào? 

- Con vật đó có đặc điểm ngoại hình gì nổi bật? 

- Con vật đó có những hành động đáng yêu nào? 

- Tình cảm của em với con vật? (của con vật với em) 

  1. Nhà em có một chú chó. Tên chú chó là Bông. Dáng chú rất cao, to. Mắt chú tròn 

như hạt nhãn. Chú canh nhà rất giỏi. Mỗi khi em đi học về, chú thường nhảy rối rít 

bên em. Em rất yêu quý chú chó này.  
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ĐỀ SỐ 5 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm bài văn sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5đ). Khí hậu ở Đà Lạt như thế nào? 

A. mát mẻ, khoáng đãng 

B. nắng chói chang 

C. lạnh lẽo, rét buốt 

Câu 2 (1đ). Từ ngữ chỉ đặc điểm của trái cây ở Đà Lạt là: 

A. mơn mởn     B. trĩu quả    C. mát rượi 

Câu 3 (1đ). Hồ Xuân Hương được tác giả tả như thế nào? 

A. Mặt nước phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu. 

B. Nước trong xanh, êm ả, có hàng thông bao quanh reo nhạc sớm chiều. 

C. Nước xối ào ào, tung bọt trắng xóa. 

Câu 4 (1đ). Em đã bao giờ đến Đà Lạt chưa? Em thấy cảnh Đà Lạt thế nào? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ĐÀ LẠT 

Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc 

nhất ở nước ta. Đà Lạt phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc 

trời xanh biếc và không gian khoáng đãng, mênh mông, quanh 

năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè. Đà Lạt giống 

như một vườn lớn với thông xanh và hoa trái xứ lạnh. Những 

vườn lê, táo ... trĩu quả, những vườn su hào, xà lách, cải bắp 

mơn mởn nối liền với thảm cỏ xanh trải nghiêng dưới chân núi 

đến những rừng thông hoa lá màu xanh mượt mà bất tận. 

Giữa thành phố có hồ Xuân Hương, mặt nước phẳng như gương phản chiếu 

sắc trời êm dịu. Hồ Than Thở nước trong xanh, êm ả, có hàng thông bao quanh reo 

nhạc sớm chiều. Rừng mát rượi bóng thông, cỏ xanh mềm dưới chân như thảm trải. 

Ra xa phía nam thành phố thì gặp suối Cam Li. Thác xối ào ào tung bọt trắng xóa. 
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Câu 5 (1đ). Câu: “Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở 

nước ta.” thuộc kiểu câu gì? 

A. Ai làm gì? 

B. Ai là gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 6 (0,5đ). Từ trái nghĩa với từ “êm ả” là: 

A. Dịu êm 

B. Ồn ào 

C. Đông đúc 

Câu 7: (1đ) Em hãy đặt 1 câu theo mẫu “Ai làm gì?” để kể về việc em làm khi đi du 

lịch. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

    Đà Lạt  

Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta. Đà 

Lạt phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian khoáng 

đãng, mênh mông, quanh năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) để tả một con vật mà 

em yêu thích.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 B 

3 A 

4 Gợi ý: HS tự trả lời. Em thấy cảnh Đà Lạt rất đẹp. 

5 B 

6 B 

7 Gợi ý: Em đi thăm quan các cảnh đẹp... 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 6 câu ) để tả một con vật mà 

em yêu thích.  

Gợi ý: 

- Đó là con vật nào? 

- Con vật đó có đặc điểm ngoại hình gì nổi bật? 

- Con vật đó có những hành động đáng yêu nào? 

- Tình cảm của em với con vật? (của con vật với em) 

Nhà em có nuôi một chú mèo con rất đẹp. Em đặt tên cho nó là Bạch Tuyết. Chú có 

một bộ lông trắng mềm mại, điểm những đốm vàng và nâu nhạt. Cái đầu tròn tròn, hai 

cái tai dong dỏng dựng đứng lên rất thính nhạy. Đôi mắt bạch tuyết trông rất hiền lành 

nhưng ban đêm lại sáng lên giúp mèo nhìn rõ mọi vật. Cái đuôi cong lên tựa dấu hỏi 

như thể làm duyên. Bốn cái chân thon thon, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. 

Mỗi khi em học bài, Bạch Tuyết thường nũng nịu cọ bọ ria trắng như cước vào chân 

em. Những lúc như vậy, em lại âu yếm thưởng cho chú một miếng bánh cá ngon lành. 

Lúc rảnh rỗi, em lại cùng với Bạch Tuyết ra ngoài công viên gần nhà chơi. Đi ngủ, em 

lại ôm chú vào lòng ngủ thật say. Trong giấc mơ, em mơ thấy Bạch Tuyết và em chơi 

đùa thỏa thích. Bạch Tuyết đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình em. 

Mọi người trong nhà ai cũng yêu quý chú mèo. 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Những hình ảnh nào được dùng để miêu tả vẻ đẹp tòa lâu đài vua Thủy Tề? 

a. Tường bằng san hô đủ màu sắc. 

b. Mái hình vòng cung có chạm bạc, dát vàng óng ánh. 

c. Cửa sổ cao vút bằng hổ phách trong suôt, mái lợp toàn bằng trai ngọc. 

d. Trước mặt lâu đài là một vùng rộng mênh mông, cành lá xanh thẫm, hoa đỏ ửng tựa 

than hồng. 

2. Để miêu tả vẻ đẹp của thủy cung, trong ba câu đầu của đoạn 2 tác giả đã sử dụng 

những hình ảnh nào? 

a. Đáy biển phủ một lớp cát trắng mịn óng ánh tuyệt đẹp. 

b. Nước xanh biếc, trong vắt như pha lê và sâu thăm thẳm. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 26 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

THỦY CUNG 

Ở giữa biển khơi có tòa lâu đài của vua Thủy Tề đứng sừng sững nơi đáy 

biển sâu nhất. Lâu đài này hết sức tráng lệ. Tường bằng san hô đủ màu sắc, 

cửa sổ cao vút bằng hổ phách trong suốt, mái lợp toàn bằng trai ngọc miệng 

mở ra khép lại theo dòng nước chuyển động. Trước mặt lâu đài là một vùng 

rộng mênh mông, cành lá xanh thẫm, hoa đỏ tựa than hồng. 

Nước ở đây xanh hơn đài hoa xanh biếc nhất, trong vắt như pha lê và sâu 

thăm thẳm đến nỗi neo đã phải nối thêm dây mà vẫn không chạm đáy. Có 

người tưởng rằng đáy biển chỉ toàn cát, thực ra ở đấy cây vẫn mọc. Những 

loại cây kì diệu, thân lá mềm mại đu đưa theo sự chuyển động của nước. Cá 

lớn, cá bé bơi lướt qua giữa đám cành lá chẳng khác gì chim bay qua các bụi 

cây ở trên mặt đất. Từ bên trên chiếu xuống một thứ ánh sáng xanh biếc, 

huyền ảo lan toả khắp nơi. Khi lặng gió, mặt biển phẳng lì, sinh vật dưới đáy 

biển có thể nhìn thấy mặt trời lóng lánh như bông hoa đỏ thắm đang gắng rọi 

ánh sáng xuống tận đáy biển … 

(Theo Nàng tiên cá - Truyện cổ An-đéc-xen) 

 

Bài 1 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 238 
 

c. Những loài cây kì diệu, thân lá mềm mại đu đưa theo dòng nước. 

3. Những câu nào tả cá và mặt trời có sử dụng phép so sánh? 

a. Cá bơi lướt qua cành lá như chim bay qua các bụi cây. 

b. Mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực. 

c. Từ bên trên chiếu xuống một thứ ánh sáng xanh biếc, huyền ảo lan tỏa khắp nơi. 

d. Mặt trời lóng lánh như một bông hoa đỏ thắm. 

3. Bài văn nói về điều gì? 

a. Lâu đài tráng lệ của vua Thủy Tề. 

b. Cảnh đẹp dưới thủy cung. 

c. Các sinh vật sống dưới thủy cung. 

4. Bài văn có nhiều hình ảnh đẹp : toà lâu đài của vua Thủy Tề, nước biển, ánh sáng 

và mặt trời rọi xuống đáy biển, các sinh vật ở biển. Em thích hình ảnh nào nhất? Vì 

sao? Hãy viết từ 2 đến 3 câu để trả lời. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. “Thủy” có nghĩa là nước. Gạch chân những tiếng nào dưới đây có thể đứng sau 

tiếng “thủy” để tạo từ:cung, sản, mộc, điện, tề, thủ 

6. Nối từng từ ở cột trái với nghĩa thích hợp ở cột phải: 

a. Cửa biển  1. là giữa biển, trong biển. 

b. Đáy biển  2. là phần bằng phẳng ở phía trên biển. 

c. Lòng biển  3. là nơi sông chảy ra biển, tàu thuyền thường ra 

vào. 

d. Mặt biển  4. là phần sâu nhất dưới biển cả. 

 

7. Nhóm từ nào chỉ tên các con vật chỉ sống ở dưới nước? 

a. Tôm, trai, hến, ngao, sứa, ba ba, cá trắm, cá thu 

b. Cá sấu, rắn, cua, chạch, hải cẩu, sư tử biển 

c. Chim sâu, gà, lợn, chim công, mèo, ngan 
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 Điền vào chỗ trống r, d hay gi? 

 

a. Em …úp mẹ nhặt …au. 

b.  …òng sông như một …ải lụa mềm mại. 

c. Những …ặng phi lao …ì rào như hát …u, vỗ về biển cả. 

  

  Đặt câu câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau: 

a. Suốt mùa đông, lũ cá rô lẩn tránh trong bùn ao. 

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

b. Suốt mùa đông, lũ cá rô lẩn tránh trong bùn ao. 

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

c. Vì có sông Hương, không khí của thành phố Huế trở nên trong lành. 

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

d. Nhờ có sông Hương, không khí của thành phố Huế trở nên trong lành. 

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

        Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong từng câu sau: 

a. Cá heo thích nô đùa rất giống tính trẻ em. 

b. Cả đàn cá ngoảnh đầu về phía boong tàu nhảy vung lên như để cảm ơn. 

c. Đàn cá heo bơi trước mũi tàu quyến luyến không muốn chia tay. 

 

Tìm hai lời đáp phù hợp trong mỗi tình huống sau: 

a. Em mời bạn Hà đến nhà mình chơi, Hà nói: “Ừ, đợi tớ xin phép mẹ đã.” 

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

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

b. Em đến phòng thư viện để mượn sách, cô quản lí thư viện bảo : “Em vào chọn sách 

đi.” 

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

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

 Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn tả 

Bài 2 

Bài 3 

Bài 4 

Bài 5 

Bài 6 
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biển:  

          Cảnh biển lúc bình minh hiện ra trước mắt em như một bức tranh ………. Ánh 

nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển thật ………. Những cơn sóng kiều diễm khoác 

trên mình chiếc áo như được dát bạc lấp lánh, ………. xô nhau vào bờ. Trên mặt 

biển, những chiếc thuyền đánh cá ………., trông xa như những ………. 

  (cánh bướm, ào ạt, tuyệt đẹp, lung linh, ra khơi)   

 

 

Dựa vào bài Thủy cung em hãy viết tiếp từ 3 đến 5 câu để có đoạn văn tả cảnh đẹp của 

đáy biển. 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 26 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án a,c,d b, c a,b,d b Cung, sản, điện, tề, thủ a-3, b-4, c-1, d-2 a 

Bài 2: 

a. Em giúp mẹ nhặt rau. 

b.  Dòng sông như một dải lụa mềm mại. 

c. Những rặng phi lao rì rào như hát ru, vỗ về biển cả. 

Bài 3:  

a. Lúc nào lũ cá rô lẩn tránh trong bùn ao? 

b. Suốt mùa đông, lũ cá rô lẩn tránh ở đâu? 

c. Vì sao không khí của thành phố Huế trở nên trong lành? 

d. Nhờ có sông Hương, không khí của thành phố Huế thế nào? 

Bài 4:  

a. Cá heo thích nô đùa, rất giống tính trẻ em. 

b. Cả đàn cá ngoảnh đầu về phía boong tàu, nhảy vung lên như để cảm ơn. 

c. Đàn cá heo bơi trước mũi tàu, quyến luyến không muốn chia tay . 

Bài 5: Gợi ý 

a. Thế nhé, tớ chờ cậu đấy! 

b. Vâng, cháu cám ơn cô! 

Bài 6: 

     Cảnh biển lúc bình minh hiện ra trước mắt em như một bức tranh tuyệt đẹp. 

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển thật lung linh. Những cơn sóng kiều diễm 

khoác trên mình chiếc áo như được dát bạc lấp lánh, ào ạt xô nhau vào bờ. Trên mặt 

biển, những chiếc thuyền đánh cá ra khơi, trông xa như những cánh bướm. 

Bài 7: Gợi ý 

 1. Các bạn hãy cùng tôi đi du lịch dưới đáy đại dương. Bơi trong làn nước xanh 

mát, bạn sẽ được làm bạn với biết bao loài cá. Chúng vô cùng thân thiện với con 

người. Bạn sẽ được gặp những lâu đài san hô đủ sắc màu. Đó là ngôi nhà của các loài 
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ốc, sò biển,... Tô điểm cho những tòa lâu đài đó là những khóm rêu biển mềm mại như 

những nàng tiên ... 

 2. Cảnh đáy biển mới tuyệt diệu làm sao! Nước biển trong vắt. Những chùm san hô 

trắng tinh khiết như những bông hóa đá mọc rải rác khắp nơi. Chúng tạo thành một 

“vườn hoa” khổng lồ để cho các loài cá biển đủ loại, đủ màu sắc sặc sỡ dạo chơi nhìn 

ngắm. Các loài rong biển thì mềm mại thướt tha, lúc quay bên này, lúc uốn bên kia 

nũng nịu, làm duyên cùng với đàn cá. 
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TẬP ĐỌC - TÔM CÀNG VÀ CÁ CON - TUẦN 26 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Câu chuyện kể về những loài vật nào? 5. Đuôi cá con có tác dụng gì?  

a. Cua và ốc                      b. Tôm và hến a. là lớp áo giáp bảo vệ.  

c. Cá và tôm                     d. Cá và nòng nọc b. vừa là mái chèo vừa là bánh lái. 

2. Khi đang tập búng càng dưới đáy sông, Tôm 

càng  

6. Tôm Càng có gì đáng khen?  

gặp chuyện gì? a. Tôm Càng khen và khâm phục vẻ 

đẹp của bạn.  

a. Có lưỡi câu có chú giun béo mập. b. Tôm Càng rất thích trổ tài cho Cá 

Con xem.  

b. Thấy có con vật lạ bơi đến.  c. Tôm Càng đã dũng cảm liều mình 

cứu bạn.  

c. Có cá dữ lao đến tấn công. d. Tôm Càng rất khỏe và có bộ áo giáp 

đẹp.  

d. Có người bạn cũ tới thăm.  

3. Đuôi Cá Con được miêu tả qua từ ngữ nào?  

a. Lượn nhẹ nhàng.            b. Tròn xoe. 

c. Vẩy bạc óng ánh.           d. Búng tanh tách. 

4. Cá Con đang trình diễn thì Tôm Càng nhận ra 

điều  

gì?  

a. Có đàn nòng nọc nhỏ nhắn đang bơi qua.  

b. Có chiếc lưới đang thả xuống nhằm vớt Cá Con.  

c. Có con bạch tuộc đang trườn mình bò tới.   

d. Có con cá to mắt đỏ ngầu nhằm Cá Con lao tới. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1.  Gà Trống, Mèo con đã mời Thỏ con ăn gì? 

A. Thóc, củ cải B. Cá, khoai tây   C. Thóc, cá 

2.  Vì sao Thỏ con từ chối ăn cùng Gà Trống và Mèo con? 

A. Vì Thỏ con không đói 

B. Vì Thỏ con không ăn được thức ăn của Gà và Mèo. 

C. Vì Thỏ con không muốn ăn thức ăn của người khác. 

3.  Vì sao Thỏ con cảm ơn Dê con? 

A. Vì Dê con tặng Thỏ con hai củ cà rốt. 

B. Vì Dê con cho Thỏ con ở nhờ. 

C. Vì Dê con hướng dẫn cho Thỏ con cách tìm thức ăn. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 27 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

THỎ CON ĂN GÌ? 

Vào một buổi sáng mùa xuân, Thỏ con đi lang thang trong rừng. 

Thỏ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm được cái gì để ăn . 

     Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời : “Bạn Thỏ ơi, tôi 

có nhiều thóc vàng, bạn hãy ăn cùng tôi”. Thỏ con nói : “Cảm ơn bạn, 

nhưng tôi không ăn được thóc vàng”. Thỏ lại đi tiếp. Trên đường đi , 

Thỏ gặp mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời Thỏ : “Thỏ ơi, mời bạn ăn cá 

cùng tôi”. Thỏ nói : “Cảm ơn Mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu”. 

   Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mệt 

quá, Thỏ con ngồi nghĩ dưới gốc cây và bật khóc hu hu. Vừa lúc đó Dê 

con xách làn rau đi qua. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con mừng 

rỡ cám ơn Dê con và chú ăn cà rốt một cách ngon lành.  

                                                                                       (Theo Hồ Lam Hồng)  

 

Bài 1 
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4.  Em thấy Gà Trống, Mèo con, Dê con trong câu chuyện trên là những người bạn 

như thế nào? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5.  Bộ phận in đậm trong câu “Thỏ con ra khỏi hang để kiếm cái ăn.” trả lời cho câu 

hỏi nào? 

A. Là gì? B. Làm gì?    C. Thế nào?  

           Điền r, d hay gi; tr hay ch; s hay x vào chỗ trống? 

  Ba cậu bé ...ủ nhau vào ...ừng ...ơi ...ong ...ừng có nấm, có quả rừng, lại có đủ 

thứ thật hấp ...ẫn. Ba cậu mải ...ơi nên không để ý là trời đã về ...iều, sắp tối. Về bây 

...ờ thì biết nói với bố mẹ ra ...ao đây. 

 Nối tên từng loài chim với ô chữ ở bên phải sao cho thích hợp: 

a. Bồ câu  1. là hình tượng của lòng khát khao tự do và tinh 

thần dũng cảm. 

b. Đại bàng  2. là nghệ sĩ múa của rừng xanh. 

c. Công  3. là biểu tượng của hoà bình, yên vui và hạnh phúc. 

 

        Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu” trong từng câu sau: 

a. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây sát sông. 

b. Chợt thấy một người thợ săn, Gà Rừng và Chồn cuống quýt nấp vào một cái hang. 

c. Trên những bụi cây ven hồ, họ nhà chim đủ các loại, ríu rít bay đến đậu. 

d. Một ngày nắng đẹp, Khỉ mải mê leo trèo trên hàng cây ven sông. 

 

  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây : 

a. Cá heo là loài vật rất thông minh. 

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

b. Sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt. 

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

c. Ngựa phi nhanh như bay. 

Bài 2 

Bài 3 

Bài 4 

Bài 5 
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..........................................................................................

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

        Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 

chỗ trống: 

 Mùa đông đã đến thật rồi. Bầu trời trở nên ………. (1) 

Từng trận ………. (2) tràn vể mang theo hơi lạnh. Các cụ già ngồi hơ taỵ bên ………. 

(3) Đám trẻ con xúng xính trong những chiếc ………. (4) mới. Đàn gà con liếp chiếp 

………. (5) vào cánh mẹ. 

    (bếp lửa, áo khoác, gió bấc, xám xịt, rúc) 

 

a. Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để có đoạn văn tả một chú chó: Nhà 

em có một chú chó nhỏ, em gọi nó là Cún Bông. Cún Bông có bộ lông ………. (1) 

trông rất ………. (2) Hai cái tai nhỏ dựng đứng, đôi mắt tròn xoe. Mỗi khi em đi học 

về, nó thường ………. (3) tận cổng đón em, đuôi vẫy ………. (4) tỏ vẻ mừng rỡ. Em 

rất ………. (5) Cún Bông. 

 b. Hãy viết đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) tả một con vật mà em yêu thích. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6 

Bài 7 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 27 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án C B A Gợi ý: Gà Trống, Mèo con, Dê con là những 

người bạn tốt bụng, biết quan tâm đến người 

khác. 

B 

Bài 2: 

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng chơi trong rừng có nấm, có quả rừng, lại có đủ thứ 

thật hấp dẫn. Ba cậu mải chơi nên không để ý là trời đã về chiều, sắp tối. Về bây giờ 

thì biết nói với bố mẹ ra sao đây. 

Bài 3:  

Nối: a – 3, b – 1, c - 2 

Bài 4:  

a. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây sát sông. 

b. Chợt thấy một người thợ săn, Gà Rừng và Chồn cuống quýt nấp vào một cái hang. 

c. Trên những bụi cây ven hồ, họ nhà chim đủ các loại, ríu rít bay đến đậu. 

d. Một ngày nắng đẹp, Khỉ mải mê leo trèo trên hàng cây ven sông. 

Bài 5:  

a. Cá heo là loài vật như thế nào? 

b. Sóc chuyền cành như thế nào? 

c. Ngựa phi như thế nào? 

Bài 6: 

     Mùa đông đã đến thật rồi. Bầu trời trở nên xám xịt (1) Từng trận gió bấc (2) 

tràn vể mang theo hơi lạnh. Các cụ già ngồi hơ taỵ bên bếp lửa (3) Đám trẻ con xúng 

xính trong những chiếc áo khoác (4) mới. Đàn gà con liếp chiếp rúc (5) vào cánh mẹ. 

Bài 7: Gợi ý 

 a. Nhà em có một chú chó nhỏ, em gọi nó là Cún Bông. Cún Bông có bộ lông trắng 

muốt (1) trông rất đẹp mắt (2) Hai cái tai nhỏ dựng đứng, đôi mắt tròn xoe. Mỗi khi 

em đi học về, nó thường chạy ra (3) tận cổng đón em, đuôi vẫy rối rít (4) tỏ vẻ mừng 
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rỡ. Em rất yêu quý (5) Cún Bông. 

 b. Nhà em có nuôi một chú mèo con rất đẹp. Em đặt tên cho nó là Bạch Tuyết. Chú có 

một bộ lông trắng mềm mại, điểm những đốm vàng và nâu nhạt. Cái đầu tròn tròn, hai cái tai 

dong dỏng dựng đứng lên rất thính nhạy. Đôi mắt bạch tuyết trông rất hiền lành nhưng ban 

đêm lại sáng lên giúp mèo nhìn rõ mọi vật. Cái đuôi cong lên tựa dấu hỏi như thể làm duyên. 

Bốn cái chân thon thon, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Mỗi khi em học bài, Bạch 

Tuyết thường nũng nịu cọ bọ ria trắng như cước vào chân em. Những lúc như vậy, em lại âu 

yếm thưởng cho chú một miếng bánh cá ngon lành. Lúc rảnh rỗi, em lại cùng với Bạch 

Tuyết ra ngoài công viên gần nhà chơi. Đi ngủ, em lại ôm chú vào lòng ngủ thật say. Trong 

giấc mơ, em mơ thấy Bạch Tuyết và em chơi đùa thỏa thích. Bạch Tuyết đã trở thành một phần 

không thể thiếu trong gia đình em. Mọi người trong nhà ai cũng yêu quý chú mèo. 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1.  Nghe lệnh “Nằm xuống!” của chim mẹ, con chim non thứ tư đã làm gì? 

A. Nằm bẹp ngay xuống nước    B. Nằm rạp ở mép vũng nước.   

C. Nằm rạp ngay xuống bãi cỏ. 

2.  Nghe chim mẹ gọi “Nhảy lên! Chạy đi!”, cả bốn con chim non đã làm gì? 

A. Bật dậy, cắm cổ chạy thật nhanh đến với chim mẹ. 

B. Bật dậy, kêu chích chích, cắm cổ chạy đến với mẹ. 

C. Bật dậy, vừa hốt hoảng chạy vừa kêu chích chích. 

3.  Vì sao tác giả cho rằng “Lũ chim này thật đáng yêu biết bao!”? 

A. Vì lũ chim ngoan, biết yêu thương mẹ. 

B. Vì lũ chim rất khôn, biết giả vờ chết. 

C. Vì lũ chim rất ngoan, biết nghe lời mẹ. 

4.  Em học được bài học gì từ câu chuyện trên? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 28 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

NHỮNG CON CHIM NGOAN 

Tôi vừa đặt chân tới mép vũng nước, chợt thấy ba con chim non vừa bơi qua còn 

một con mới đến bờ. 

Chim mẹ thấy tôi, khẽ ra lệnh: 

- Pi...u! Nằm xuống! 

Ba con chim non nhất đều nằm rạp xuống bãi cỏ. Riêng con thứ tư nằm bẹp ngay 

xuống nước. Tôi đến cạnh chú chim ấy. Nó vẫn không nhúc nhích. Toàn thân nó ướt 

sũng. Thương quá, tôi nhẹ nâng chú chim đặt lên bờ. Nó vẫn nằm như chết. Tôi thử 

bước đi. Chim mẹ nấp đâu đó, hốt hoảng gọi bầy con: 

- Cru, cru...! Nhảy lên! Chạy đi! 

Loáng một cái, cả bốn con chim non bật dậy, vừa kêu chích chích, vừa cắm cổ 

chạy đến với mẹ. 

“À ra thế! Lũ chim này thật đáng yêu biết bao!” 

                                                                                       (Theo N. Xla-tkôp)  

 

Bài 1 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…… Điền s hay x để tạo thành tên các loài cây. 

....ắn    ...oan     ...oài 

...úng    ...ấu     ...ả 

 

 Nối từng ô ở cột bên trái với ô thích hợp ở cột bên phải: 

a. Cây lương thực  1. lim, sến, táu, xoan, tùng, điệp, gụ,... 

b. Cây ăn quả  2. hồng, cúc, huệ, sen, bằng lăng, đào, mai, đổng 

tiền,... 

c. Cây lấy gỗ  3. lúa, ngô, khoai, sắn, lúa mạch,... 

d. Cây bóng mát  4. ổi, na, nhãn, vải, măng cụt, sầu riêng, táo, vú sữa, 

cam, quýt, nho, dừa,... 

e. Cây hoa  5. bàng, hoa sữa, phượng vĩ, đa, điệp, tùng,... 

 

        Giải các câu đố sau : 

a.  

Cây gì cao dáng, tóc xanh 

Thân đeo đai bạc bao quanh mới kì 

Hoa chùm trắng nhỏ li ti 

Quả thì xanh lét, ăn thì đỏ môi? 

       Là cây ......................................... 

b.  

Quả gì nho nhỏ  

Chín đỏ như hoa  

Tươi đẹp vườn nhà  

Mà cay xé lưỡi? 

       Là quả ........................................ 

  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây: 

a. Người ta trồng lúa, ngô, khoai, sắn để lấy lương thực nuôi sống con người. 

Bài 2 

Bài 3 

Bài 4 

Bài 5 
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....................................................................................................................................... 

 b. Người cha khuyên hai người con đào bới đám ruộng để hai người con làm quen 

với công việc đồng áng vất vả. 

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

 Đáp lời chia vui trong các trường hợp sau: 

 

a. Vừa nhìn thấy Hùng, Vinh vội nói: 

 - Hùng, chúc mừng bạn đã đạt giải Nhất trong cuộc thi viết chữ đẹp. 

 Hùng cười và nói với Vinh: …………………………………………................... 

b. Cô giáo vào lớp, tươi cười nhìn Nhật Linh và nói: 

 - Cô xin thông báo với cả lớp, bạn Nhật Linh đã đạt giải Nhất trong kì thi “Thần 

đồng đất Việt”. Cô chúc mừng em, em giỏi lắm! 

 Linh vội đáp lời cô: ………………………………………………….................... 

 Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn viết 

về quả vú sữa: 

Quả vú sữa ………. (1), bóng mịn như chứa nắng ở bên trong. Còn gì thích thú hơn 

khi được thưởng thức dòng sữa ………. (2), mát lạnh, thấm vào đầu lưỡi như ………. 

(3) mẹ. Tách đôi quả vú sữa thấy một lớp thịt ………. (4) thơm ngậy như cùi dừa. Ở 

giữa là một lớp nhân trong như lòng trắng trứng, ăn vào vừa ………. (5) vừa béo. 

        (Theo Trần Thu Trang) 

(xốp trắng, trắng đục, giòn, dòng sữa, căng tròn) 

    Hãy viết đoạn văn ngắn tả một cái cây mà em yêu thích.

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

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

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

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

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

 

 

 

Bài 8  

Bài 6 

Bài 7 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 28 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án A B C Gợi ý: Cần bình tĩnh trước khó khăn/ Vâng 

lời cha mẹ vì cha mẹ luôn làm những điều 

tốt nhất cho mình. 

Bài 2: 
sắn    xoan     xoài 

súng    sấu     sả 

Bài 3:  
Nối: a – 3, b – 4, c – 1, d- 5, e – 2  

Bài 4:  

a. Cây cau    b. Quả ớt 

Bài 5: a. Người ta trồng lúa, ngô, khoai, sắn để làm gì? 

b. Người cha khuyên hai người con đào bới đám ruộng để làm gì? 

Bài 6: 

Gợi ý: 

a. Cảm ơn bạn nhé! 

b. Em cảm ơn cô ạ! 

Bài 7:  Quả vú sữa căng tròn (1), bóng mịn như chứa nắng ở bên trong. Còn gì 

thích thú hơn khi được thưởng thức dòng sữa trắng đục (2), mát lạnh, thấm vào đầu 

lưỡi như dòng sữa (3) mẹ. Tách đôi quả vú sữa thấy một lớp thịt xốp trắng (4) thơm 

ngậy như cùi dừa. Ở giữa là một lớp nhân trong như lòng trắng trứng, ăn vào vừa giòn 

(5) vừa béo. 

Bài 8: Gợi ý: Ngay giữa sân trường em có trồng một cây bàng. Cây to và cao 

như một tòa lâu đài cổ kính. Nhìn từ xa, cây như một chiếc ô xanh mát rượi với rất 

nhiều tầng tán. Cành cây, tán le che khắp một khoảng sân rộng cho chúng em vui đùa. 

Mỗi khi hè về, những chú ve ẩn mình sau vòm lá râm ran ca hát. Giờ ra chơi, chúng 

em thường ngồi dưới gốc cây bàng hóng mát và chơi các trò chơi vui nhộn. Em rất 

quý cây bàng, người bạn thân thiết của em. 
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TẬP ĐỌC - KHO BÁU - TUẦN 28 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Nhờ chăm chỉ làm lụng, vợ chồng 

người nông dân đã  

4. Sau những vụ lúa bội thu, hai người con 

đã nhận ra  

đạt được điều gì? kho báu là gì?  
a. Họ được vua ban thưởng. a. Kho báu chính là hũ vàng người cha chôn 

sâu dưới đất.  

b. Họ trở nên giàu có nhất vùng.  b. Kho báu chính là mảnh ruộng và sự cần cù 

của con người.  

c. Họ có thể giúp đỡ được người nghèo khó 

hơn mình. 

c. Kho báu chính là những bí kíp và giống lúa 

tốt mà người  

d. Họ có một cơ ngơi đoàng hoàng. cha để lại. 

2. Theo lời người cha, hai người con đã 

làm gì? 

5. Nội dung của truyện Kho báu tương ứng 

với câu nói  

a. Hai người con rời bỏ mảnh đất quê 

hương, theo đuổi điều hão huyền. 
nào dưới đây?  

 a. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.  

b. Hai người con đào bới cả đám ruộng mà 

chẳng thấy kho báu đâu. 

b. Cần cù bù thông minh.  

 c. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.  

c. Hai người con thay phiên nhau cấy cày, 

làm giàu từ mảnh ruộng. 

d. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.  

  

d. Hai người con bán mảnh ruộng, lên thành 

phố kiếm  sống. 

  

3. Không tìm được kho báu, hai người 

con đã làm gì? 

 

a. Họ đem bán đi.                      

b.  Họ đành trồng lúa. 

c. Họ cho thuê mảnh ruộng       

d. Họ thuê người cày cấy. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1.  Ai đã cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dâu? 

A. Mặt Trời B. Nước   C. Đất 

2.  Mặt Trời đã làm gì để giúp cây dâu ra trái ngọt? 

A. Mặt Trời gọi chị Gió tới quạt mát cho cây dâu. 

B. Mặt Trời chiếu những tia nắng sưởi ấm cho cây dâu. 

C. Mặt Trời làm trái dâu nóng quá phải chui ra ngoài. 

3.  Trong câu chuyện, những ai đã giúp cây dâu mọc ra trái ngọt? 

A. Nước, Đất, Mặt Trời. 

B. Nước, Đất, Mặt Trời, Gió. 

C. Nước, Đất, Mặt Trời, Ong, Bướm. 

4.  Câu chuyện trên cho em biết thêm điều gì? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 29 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

AI CHO TRÁI NGỌT 

Một cô bé đang dạo chơi trong vườn. Thấy mấy quả dâu chín mọng, cô bé 

hái ăn ngon lành và nói: “Cám ơn cây dâu tây nhé, bạn đã cho tôi mấy quả chín 

ngọt tuyệt!”. “Sao bạn không cảm ơn chúng tôi?” – Một giọng nói khe khẽ cất 

lên. “Ôi! Ai đấy?” – Cô bé hoảng sợ. “Tôi là Nước, hằng ngày tôi tưới nước để 

dâu lớn lên tươi tốt”. Đất tiếp tục: “Còn tôi là Đất, tôi cung cấp chất dinh 

dưỡng nuôi cây dâu để dâu cho quả”. Rồi giọng ai đó ấm áp: “Cô bé ơi, cô còn 

quên cảm ơn tôi nữa. Tôi là Mặt Trời. Tôi sưởi ấm cho cây dâu để dâu cho quả 

chín mọng”. “Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi những trái dâu ngon tuyệt!” – 

Cô bé vui bẻ nói rồi chạy về nhà. Còn Nước, Đất và Mặt Trời lại tiếp tục công 

việc của mình để mang đến cho mọi người những trái cây chín ngọt. 

                                                                                     (Theo Nguyên Đông)  
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

a. Cây cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp như bông, đay, chè, cói, cao su, cà 

phê,... gọi là cây ............................................................................................................ 

b. Cây dùng làm thuốc chữa bệnh như ngải cứu, bạc hà, quế, hồi, cam thảo,... gọi là 

cây ................................................................................................................................. 

c. Cây được uốn, tỉa, trang trí, làm cảnh như vạn tuế, mai tứ quý,... gọi là cây .......... 

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

6. Điền các từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống: 

 Hôm nay học về cây 

 Bài cô giảng thật hay 

 ................... hút nhựa đất 

 Như ................ hằng ngày... 

 ..................... là lá phổi 

 Cũng hít vào .................... 

 ..................... thường vẫy gọi 

 Như tay người chúng ta. 

    (Thân Thị Diệp Nga sưu tầm) 

 (lá cây, rễ cây, thở ra, cành cây, cơm ăn) 

  Điền vào chỗ trống s hay x : 

a. ...uối chảy róc rách, lá rơi ...ào ...ạc. 

b. Tán bàng ...oè ra như chiếc ô ...anh dịu mát lúc hè ...ang. 

c. Những bông hoa khế, như những ngôi ...ao trời nhỏ ...íu. 

  

  Nối từng ô ở cột bên trái với ô nêu các từ để tả thích hợp ở cột bên phải: 

a. thân cây  1. xanh biếc, xum xuê, xanh nõn, non tơ, um tùm 

b. cành lá  2. vàng tươi, hồng thắm, tim tím, đỏ rực,... 

c. hoa  3. to, cao, chắc, bạc phếch, xù xì,... 

Bài 2 
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        Giải các câu đố sau : 

a.  

Trên trời có giếng nước trong  

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào. 

       Là quả ......................................... 

b.  

Quả gỉ như những đèn lồng 

Chua chua, nho nhỏ, treo trong vườn nhà? 

       Là quả ........................................ 

  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây: 

a. Bố trồng hàng râm bụt làm hàng rào cho vườn cây của nhà. 

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

 b. Chúng em trồng cây để làm đẹp cho sân trường. 

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

 c. Các cô bác nông dân cấy lúa để làm ra thóc gạo. 

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

 Nối từng ô ở cột bên trái với ô thích hợp ở cột bên phải để chọn lời cảm ơn . 

a. Bạn tặng hoa chúc mừng 

sinh nhật em. 

 1. Cháu cám ơn bác và chúc bác sang 

năm mới mạnh khoẻ, nhiều niềm vui. 

b. Bác hàng xóm sang chúc Tết.  2. Chúng em cảm ơn lời chúc mừng 

của cô. 

c. Cô giáo chúc mừng lớp em vì 

thành tích học tập 

 3. Mình rất cảm ơn bạn. 

 Sắp xếp các câu sau theo đúng trật tự để có Câu chuyện về quả cam: 

a. Người mẹ sung sướng nói: “Con gái mẹ ngoan quá!”. Nhưng mẹ cũng không ăn mà 

để phần cho bố. 

b. Cô bé cảm ơn em và nghĩ: “Mẹ đang cuốc đất, chắc là mẹ khát nước lắm”. Rồi cô 

mang cam tặng mẹ. 

c. Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm, người cha ra vườn thấy một quả cam chín. 

Ông hái về cho cậu con trai và nói: “Con ăn đi cho chóng lớn!” 

Bài 4 

Bài 5 

Bài 6 

Bài 7 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 259 
 

d. Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ 

quả cam thành bốn phần và chia đều cho cả nhà. 

e. Cậu bé cầm quả cam thích thú. Chắc ngon và ngọt lắm đây. Bỗng cậu nghĩ đến chị: 

“Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt”. Cậu đem quả cam tặng chị. 

Các câu được sắp xếp theo thứ tự: ………………………………………………… 

  Hãy viết từ 5 đến 7 câu  tả hương thơm của một loài hoa mà em yêu thích. 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................
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ĐÁP ÁN – TUẦN 29 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án C B A Gợi ý: Để có được trái ngọt, cây cần đến sự 

giúp đỡ của rất nhiều người bạn như đất, 

nước, mặt trời,... 

5.  

a. Cây công nghiệp 

b. Cây thuốc 

c. Cây cảnh 

6. 

Thứ tự các từ cần điền: rễ cây, cơm ăn, lá cây, thở ra, cành cây. 

Bài 2: 

a. Suối chảy róc rách, lá rơi xào xạc. 

b. Tán bàng xoè ra như chiếc ô xanh dịu mát lúc hè sang. 

c. Những bông hoa khế, như những ngôi sao trời nhỏ xíu. 

Bài 3:  

Nối: a – 3, b – 1, c – 2 

Bài 4:  

a. Quả dừa    b. Quả cà chua 

Bài 5:  

a. Bố trồng hàng râm bụt để làm gì? 

 b. Chúng em trồng cây để làm gì? 

 c. Các cô bác nông dân cấy lúa để làm gì? 

 Bài 6: 

Nối: a – 3, b – 1, c – 2  

Bài 7:  

 Các câu được sắp xếp theo thứ tự: c, e, b, a, d 
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Bài 8: Gợi ý 

 Trường em có trồng một vườn hoa hồng nhung sau trường, hàng ngày, em thích 

nhất được đi dạo trong vườn hoa ấy. Những bông hoa nở rộ đua nhau khoe sắc. Cứ 

đến mỗi mùa hoa nở, cả vườn hoa trường em lại ngào ngạt hương hoa hồng thơm ngát, 

dễ chịu, lan tỏa trong không gian, thu hút ong, bướm đến hút mật. Ngày ngày, vào giờ 

ra chơi, chúng em thường rỏ nhau ra vườn hoa hồng ngồi để trò chuyện, tâm sự, chơi 

trò chơi, tận hưởng hương hoa êm đềm, dịu dàng. Nhắc đến hoa hồng là nhắc đến vị 

chúa tể của những loài hoa, hoa hồng mang một vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ mà kiêu sa. 

Em rất yêu thích hoa hồng, em hy vọng vườn hoa hồng trường em sẽ luôn phát triển 

tươi tốt để những bông hoa mãi được khoe sắc giữa cuộc đời. 
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TẬP ĐỌC – NHỮNG QUẢ ĐÀO - TUẦN 29 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Người ông sau chuyến đi xa đã mang về 

thứ gì? 

6. Theo em, trong truyện Những quả 

đào, ai là người 

a. Một rổ trứng                     b.  Một gói kẹo đáng khen nhất? Vì sao? 

c. Bốn quả đào                     d. Bốn quả bưởi a. Vân đáng khen vì Vân ăn đào ngay, trẻ 

em cần phải ăn  

2. Người ông dành những quả đào cho ai? nhiều cho mau lớn. 

a. Người hàng xóm              b.  Người bạn thân 

thiết 

b. Xuân đáng khen vì Xuân biết mang 

hạt đi trồng, Xuân sẽ 

c. Người vợ và các cháu      d. Người con và 

các cháu 

là người làm vườn giỏi. 

3. Trong ba đứa cháu, ai là người chưa từng 

nếm qua  

c. Việt đáng khen vì Việt để dành đào 

cho người bạn bị ốm, 

quả đào? Việt có tấm lòng nhân ái, biết quan tâm 

đến mọi người. a. Vân                     b.  Việt 

c. Xuân                  d. Cả 3 bạn trên 

4. Trong ba đứa cháu, ai là đứa cháu còn 

thơ dại? 

a. Vân                     b.  Việt 

c. Xuân                  d. Cả 3 bạn trên 

5. Trong ba đứa cháu, ai là người sau này sẽ 

thành  

người làm vườn giỏi? 

a. Vân                     b.  Việt 

c. Xuân                  d. Cả 3 bạn trên 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1.  Lúc ở nước Anh, Bác Hồ đã phải làm nghề gì để sinh sống? 

A. Cào tuyết trong một trường học. 

B. Làm đầu bếp trong một quán ăn. 

C. Viết báo. 

2.  Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc? 

A. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. 

B. Bác vừa mệt, vừa đói. 

C. Phải làm việc để có tiền sinh sống. 

3.  Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét? 

A. Dùng lò sưởi. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 30 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG 

Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. 

Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công 

việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh 

cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói. 

Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. 

Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước 

khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch 

ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ 

lạnh. 

                                                                                     (Theo Dân Tiên)  
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B. Dùng viên gạch nướng lên để sưởi. 

C. Mặc thêm áo cũ vào trong người cho ấm. 

4. Câu chuyện nhằm nói lên điều gì? 

A. Cho ta biết Bác Hồ đã chống rét bằng cách nào khi ở Pháp. 

B. Tả cảnh mùa đông ở Anh và Pháp. 

C. Nói lên những gian khổ mà Bác Hồ phải chịu đựng để tìm đường cứu nước. 

5.  Câu chuyện trên đã kể lại cuộc sống khó khăn, vất cả của Bác khi ra nước ngoài 

tìm đường cứu nước. Em có suy nghĩ gì sau khi đọc câu chuyện? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Những cặp từ nào trái nghĩa với nhau? 

A. mệt mỏi – mỏi     B. sáng – tối 

C. mồ hôi – lạnh cóng    D. nóng – lạnh  

7. Những từ ngữ nào có thể dùng để nói về Bác Hồ?Em hãy gạch chân vào những từ 

ngữ đó. 

Giản dị, giàu lòng nhân ái, độ lượng, sáng suốt, thương dân, yêu nước, đi học đúng 

giờ, thương yêu thiếu nhi. 

8. Bộ phận được in đậm trong câu “Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để 

có tiền sinh sống.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Vì sao?    B. Khi nào?    C. Để làm gì? 

  

  Tìm tiếng có tr hoặc ch điền vào chỗ trống trong các câu thành ngữ, tục ngữ: 

a. Con ….. là đầu cơ nghiệp. 

b. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng …..  

c. Ở bầu thì ….. , ở ống thì dài. 

d. Cháy nhà hàng xóm bình ….. như vại. 

  

  Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu văn sau: 

 Bác Hồ là vị lãnh tự vô cùng ............................ của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, 

Bác rất ......................... đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Ngày nay, tuy Bác 

đã............................ nhưng hình ảnh Bác mãi mãi còn ........................ trong lòng mỗi 

người dân Việt Nam. 

 

        Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn viết 

về Bác Hồ: 

 Ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, .........................(1) đã bôn ba 

khắp năm châu, bốn biển. Hồi ở nước Anh, nước Pháp, Bác phải ........................ (2) 

những công việc rất ........................... (3) như cào tuyết, phụ bếp. Để chống lại 

............................ (4) của mùa đông, Bác đã dùng viên gạch nướng để sưởi ấm. Bác đã 

phải vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ để tìm đường cứu nước, ..................... (5) 

dân tộc. 

   (giải phóng, Bác Hồ, nặng nhọc, cái lạnh, làm) 

 

Bài 2 
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    Em hãy kể lại một câu chuyện về Bác Hồ kính yêu. 

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

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

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

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

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

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

Bài 5  
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ĐÁP ÁN – TUẦN 30 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A A, 

B 

B C Gợi ý: Bác Hồ đã 

phải chịu thật 

nhiều gian khổ để 

tìm ra con đường 

cứu nước 

B, D Giản dị, giàu lòng 

nhân ái, độ lượng, 

sáng suốt, thương 

dân, yêu nước, 

thương yêu thiếu 

nhi. 

 

C 

Bài 2: 

a. Con trâu là đầu cơ nghiệp. 

b. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.  

c. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. 

d. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. 

Bài 3:  

Gợi ý: kính yêu, quan tâm (thương yêu), mất (ra đi), sống 

Bài 4:  

(1)  Bác Hồ, (2) làm, (3) nặng nhọc, (4) cái lạnh, (5) giải phóng 

Bài 5:  

Gợi ý 

 Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các anh chiến sĩ bảo vệ phải qua 

một con suối. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một anh chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy 

chân ngã xuống suối. Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi han chu đáo rồi 

sau đó nói: “Ta nên kê lại hòn đá để người khác đi qua suối không bị ngã nữa.” Anh 

chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn. Xong đâu đấy Bác cùng mọi người lên 

đường. Em thấy Bác Hồ luôn quan tâm đến mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
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TẬP ĐỌC - AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG  

- TUẦN 30 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Trong câu chuyện, Bác Hồ tới thăm nơi 

nào?  

6. Tại sao Tộ không dám nhận kẹo Bác 

chia? 

a. Trại nhi đồng                     b.  Miền Nam a. Vì Tộ là học sinh yếu kém, lười học. 

c. Căn cứ Việt Bắc                d. Hang Pác Bó b. Vì Tộ là cậu bé rất nhút nhát, rụt rè. 

2. Thái độ của các em nhỏ đối với Bác thể 

hiện như thế  

c. Vì Tộ chưa ngoan, hôm nay Tộ không 

vâng lời cô. 

nào qua hành động sau:  d. Vì Tộ không thích ăn kẹo. 

“Các em nhỏ chạy ùa tới, quây quanh 

Bác.” 

7. Tại sao Bác lại khen bạn Tộ ngoan? 

a. Tò mò                     b.  Chán nản a. Vì bạn Tộ rất thẳng thắn. 

c. Buồn bã                  d. Mừng rỡ b. Vì bạn Tộ rất đáng yêu, thân thiện. 

3. Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong 

trại nhi đồng? 

c. Vì bạn Tộ đã biết nhận lỗi. 

a. Phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm 

rửa,... 

d. Vì bạn Tộ có nhiều cố gắng, tiến bộ. 

b. Ao cá, nhà sàn, khu vui chơi và nơi học 

tập,... 

 

c. Phòng học, phòng thí nghiệm và thư 

viện,... 

d. Nơi các cháu vui chơi, tổ chức các hoạt 

động. 

4. Các em đứng thành vòng rộng để làm 

gì?  

a. Để nói chuyện với Bác            b.  Đợi Bác 

khen ngoan 

c. Chờ Bác phát kẹo                    d. Để Bác 

xem ai ngoan 

5. Bạn nhỏ nào không dám nhận kẹo của 

Bác?  

a. Huệ                     b.  Tộ 

c. Lan                     d. Tuấn 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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   Đọc bài sau: 

 

DÀNH CHO CÁC CHÁU 

 

Khi chuẩn bị thiết kế ngôi nhà sàn của Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ( tầng trên có 

hai phòng, một phòng để Bác làm việc, một phòng để nghỉ; tầng dưới là nơi Bác họp 

và tiếp khách), Bác có ý kiến:   

- Khách của Bác có nhiều, có lúc Bác phải tiếp đông các cháu, vì vậy chú thiết 

kế cho Bác mặt hàng ghế xi măng bao quanh.  

- Vâng lời Bác, các đồng chí đã thiết kế hàng ghế đó. Mỗi lần các cháu đến, các 

cháu đều quây quần bên Bác và được Bác chia bánh kẹo. Một hôm, Bác nói với đồng 

chí giúp việc : 

- Chú xem, “ khách tí hon ” của Bác khá nhiều, để các cháu bé vui thì phải có 

cảnh cho các cháu xem, chủ gắng kiếm một chiếc bể về để nuôi cá vàng làm cảnh. 

Vâng lời Bác, đồng chí giúp việc đặt một bể nuôi cá tại hành lang của tầng dưới ngôi 

nhà sàn và thả ba con cá vàng rất đẹp. Khách đến thăm nhà Bác, nhất là “khách tí hon” 

rất thích thú đứng ngắm bể cá vàng. Những con cá màu sắc thật sặc sỡ, tung tăng, lấp 

lánh, bơi lặn trong bể nước.  

                                          ( Theo ballang . gov . vn ) 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 31 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 
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Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Khi thiết kế ngôi nhà sàn , Bác Hồ đã có ý kiến về điều gì ? 

 A . Về chiếc bàn làm việc của Bác ở phòng tầng trên  

B . Về chiếc bể cá ở phòng họp và tiếp khách tầng dưới  

C . Về hàng ghế xi măng để tiếp các cháu thiếu nhi 

2. Tìm các chi tiết trong bài cho thấy Bác Hồ rất yêu quý và quan tâm đến các cháu 

thiếu nhi– những “ vị khách tí hon ” của Bác. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3.  Theo  em, vì sao câu chuyện có tên là “Dành cho các cháu”? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.  Kể tên những bài hát, bài thơ hoặc câu chuyện về Bác Hồ mà em biết.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5.  Câu chuyện này giúp em hiểu thêm điều gì về Bác Hồ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  Điền r, d hay gi vào chỗ trống? 

a) a) ....giọng trầm ấm “Hỡi đồng 

bào cả nước” 

 Nge ……õ không lời độc lập tự ….o 

Nay tổ quốc ……ang sơn liền một ……ải 

Đồng bào mình có áo ấm, cơm no. 

 

b) Ánh mắt Bác …dịu hiền và ấm 

áp 

Trên đôi môi luôn tỏa …ạng nụ 

cười 

Áo ka-ki cũ bạc sờn …ản …ị 

Nắng Ba Đình …ực …ỡ…sắc vàng 

tươi. 

 

Bài 2 
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Nối từ ngữ với chủ đề thích hợp ở hình quả táo dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: 

a. Bác Hồ là vị lãnh tụ…………………………….của nhân dân Việt Nam. 

b. Bác Hồ rất…………………………….thiếu nhi. 

c. Thiếu nhi Việt Nam vô cùng…………………Bác Hồ 

 

 

 

      Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

 a) Hồi ấy ở Sài Gòn Bác Hồ có một người bạn là bác Lê Một hôm Bác Hồ hỏi 

bác Lê: 

- Anh Lê có yêu nước không: 

Bác Lê ngạc nhiên lúng túng trong giây lát rồi trả lời: 

- Có chứ 

      - Anh có thể giữa bí mật không 

            - Có 

 

Bài 3 

Bài 4 

Bài 5 

Tình cảm  

của Bác Hồ 

với thiếu nhi 

Tình cảm  

của thiếu 

nhi 

với Bác Hồ 

nhớ thương kinh trọng 

thương yêu 

chăm lo 

nhớ ơn 

quan tâm 

  săn sóc 

quý mến 
tôn kính 

chăm sóc 

biết ơn 

kính yêu 

chăm chút 
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Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

 Bác Hồ sống rất……………..Hồi còn lãnh đạo cách mạng và kháng chiến 

ở………….Việt Bắc, Bác sống và làm việc trong một căn ………….mái tranh vách 

nứa. Kháng chiến thắng lợi, Bác về Thủ đô cũng chỉ sống và làm việc ở một ngôi nhà 

sàn…………..Xung quanh nhà có ………….do chính tay Bác trông nom, vun trồng. 

   (đơn sơ, chiến khu, vườn cây, nhà sàn, giản dị) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau: 

a) Em giúp bạn học tốt, được cô giáo khen. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

b) Em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, được bạn bè khen. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

    

  Quan sát ảnh Bác Hồ rồi viết đoạn văn ( khoảng 5 – 6 câu) tả ngắn về Bác Hồ 

theo các gợi ý sau: 

- Ảnh Bác Hồ luôn được tre trang trọng ở đâu? 

- Trong ảnh, trông Bác như thế nào? (đôi mắt, vầng trán, chòm râu, mái tóc,…) 

- Em có tình cảm như thế nào đối với Bác? Em muốn hứa điều gì với Bác? 

Bài 6 

Bài 7 

Chú ý: Để đáp lời khen ngợi, ta có thể sử dụng các từ ngữ như “cảm ơn”, “vâng”, 

“dạ” với thái độ chân thành, vui vẻ đón nhận và khiêm tốn. 

Bài 8 
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………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 
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TẬP ĐỌC – CHIẾC RỄ ĐA TRÒN - TUẦN 31 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác 

bảo chú cần  

5. Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên 

cây đa? 

vụ làm gì ? a. Trốn tìm                 b.  Mèo đuổi 

chuột 

a. Cuốn chiếc rễ lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp c. Chui qua chui lại vòng lá tròn được 

tạo nên từ rễ đa 

b.  Nhặt bỏ vào thùng rác              c.  Bỏ vào 

một góc vườn 

 d. Múa hát dưới gốc cây. 

d. Bỏ vào một góc sân.  6. Câu chuyện Chiếc rễ đa tròn thể 

hiện điều gì về tình thương của Bác 

Hồ dành cho thiếu nhi? 

2. Chú cần vụ trồng chiếc rễ cây đa như thế 

nào? 

……………………………………………

……………..…………... 

a. Chú xới đất, vùi rễ cây xuống. ……………………………………………

……………………..…… 

b.Chú tựa cây đa vào cái cọc rồi vùi rễ cây 

xuống. 

……………………………………………

……………………..…… 

c. Chú xới đất rồi vùi hai đầu rễ cây xuống. ……………………………………………

……………………..…… 

d. Chú cuộn rễ thành vòng tròn rồi vùi xuống. ……………………………………………

……………………..…… 

3. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ 

đa  

  

như thế nào ?   

a. Cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, rồi cắm 

xuống đất 

  

b. Vùi chiếc rễ xuống   

c. Cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, buộc tựa 

vào hai cái  

  

cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất .  

d. Buộc vào hai cái cọc  

4. Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có 

hình dáng 

 

thế nào ?   

a. Vòng cung                      b. Vòng lá tròn   

c. Vòng cánh cung             d. Vòng quanh  
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI 

  Em hay nhắm mắt tưởng tượng về thành phố trong tương lai. Thành phố có 

những chiếc xe có cánh, bay đầy trên bầu trời. Các xe dùng một thứ nhiên liệu được 

chiết xuất từ trái cây nên tỏa hương thơm ngát. 

Đường bên dưới chủ yếu dành cho người đi bộ. Lại có những thảm cỏ xanh ngát 

để người đi bộ nghỉ chân nữa. Thành phố có trồng rất nhiều loại hoa thật đẹp. 

Ngày cuối tuần, mọi người thường đi chơi trong công viên. Khi gặp khách nước 

ngoài, mọi người chào hỏi thật thân thiện. Những người buôn bán đồ lặt vặt không đi 

theo mời mọc, gây khó chịu cho mọi người. Khi cần mua, các em nhỏ cũng nói năng 

lễ phép với người bán. 

Em tưởng tượng rồi lại nghĩ: Để thành phố mình đẹp hơn, mình cũng có thể góp 

một phần. Từ nay, khi bước ra đường, em sẽ giữ vệ sinh chung và thật hòa nhã với 

mọi người. 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Bạn nhỏ nghĩ về điều gì trong tương lai? 

A. Về cuộc sống ở thành phố  

B. Về đồng quê 

C. Về môi trường thiên nhiên 

     2. Đường phố ở thành phố tương lai có điểm gì đặc biệt?  

A. Chỉ chủ yếu dành cho người đi bộ, có thảm cỏ xanh để nghỉ chân. 

B. Chỉ có những chiếc xe có cánh bay khắp nơi, xe chạy bằng nhiên liệu từ trái cây. 

C. Chỉ có khách nước ngoài và những người buôn bán lặt vặt đi lại trên đường.  

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 32 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 
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3. Biểu hiện nào cho thấy mọi người ở thành phố tương lai đối xử với nhau rất lịch 

sự? 

A. Ngày cuối tuần, mọi người cùng nhau vào công viên vui chơi, trẻ con cười đùa vui 

vẻ thân thiện với nhau. 

B. Các xe dùng nhiên liệu chiết xuất từ trái cây để không gây ô nhiễm cho mọi người 

xung quanh. 

                    C. Chào hỏi thân thiện với người nước ngoài, người bán hàng không mời ép khách, 

trẻ em nói năng lễ phép.  

4. Bạn nhỏ sẽ làm gì để thành phố tương lai đẹp hơn? 

A. Trồng nhiều cây và hoa 

B. Giữ vệ sinh chung và cư xử hòa nhã với mọi người 

C. Bảo vệ môi trường 

5. Em thích nhất hoạt động hoặc sự vật nào mà bạn nhỏ trong bài tưởng tượng về 

thành phố tương lai? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 6. Hãy ghi lại những việc mà em sẽ làm để thành phố chúng ta sạch, đẹp, văn minh 

hơn.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

        Điền vào chỗ trống rồi giải đố: 

b) a) l hoặc n: 

c) Cái gì chúm chím đáng yêu 

d) Thốt …ời chào hỏi, …ói nhiều 

điều hay. 

e)  

(Là…………………………………) 

 

b) v hoặc d: 

Thân tròn nhiều đốt 

Phơ phất lá …ài 

Róc hết ….ỏ ngoài 

             Bé ăn ngọt lịm. 

( Là………………….) 

 

Bài 2 
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Xếp các từ ngữ đã cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa đối lập: 

         trong, gần, chìm, gầy, xa, tối, nhiều, tốt, mềm, sáng, cuối cùng, to, béo, ít, đầu 

tiên, vui, xấu hổ, nhỏ, buồn, nổi, cứng, ngoài. 

M: trong – ngoài,……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nối từng từ ở cột trái với từ trái nghĩa ở cột phải cho thích hợp: 

a) sạch tinh  1. bình tĩnh 

b) lúng túng  2. căm ghét 

c) yêu quý  3. nhỏ nhen 

d) đáng yêu  4. đáng ghét 

e) độ lượng  5. bẩn thỉu 

 

 

Tìm từ có nghĩa trái ngược với các từ sau: 

chăm  ít  

vui  mưa  

đầu  trai  

nhanh  trắng  

 

 

  Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào ô  và chép lại đoạn văn dưới đây 

cho đúng chính tả: 

  Hằng năm      đất nước vào xuân      nhân dân ta ở khắp mọi miền cũng 

tưng bừng mở hội mừng xuân       tùy theo tục lệ của từng miền      nhiều hình 

thức hội hè vui chơi phong phú       độc đáo đã diễn ra sôi nổi      hào hứng 

như: đấu võ dân tộc biểu diễn nhạc cụ dân tộc       đua thuyền       đua voi       

đấu cờ tướng        thi hát xướng        ngâm thơ,… 

             

Bài 3 

Bài 6 

Bài 5 

 

  

  

   

    

   

Bài 4 
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Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau: 

c) Em muốn mượn bạn cây bút, bạn bảo: “Tiếc quá, tớ chỉ có một cây bút thôi!” 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

d) Em muốn xem ti vi thêm một lúc, mẹ bảo: “Không được. Đến giờ đi ngủ rồi!” 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Bài 7 

Chú ý: Để đáp lời từ chối, ta có thể sử dụng các từ ngữ như “vâng”, “dạ”, “không 
sao ạ”, không nên tỏ thái độ giận dỗi, chán nản mà phải thể hiện sự lịch sự chấp 
nhận lời từ chối. 
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TẬP ĐỌC – CHUYỆN QUẢ BẦU - TUẦN 32 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Con dúi là con vật gì?  5. Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ 

chồng sau nạn lụt? 

……………………………………………………… a. Người vợ sinh ra một em bé bụ bẫm, 

xinh đẹp. 

……………………………………………………… b. Ở vườn nhà họ mọc lên một cây bầu 

ra trái khổng lồ. 

2. Con dúi làm gì khi bị hai vợ chồng người 

đi rừng  

c. Người vợ đẻ ra một bọc trứng, nở ra 

trăm con.  

bắt được?  d. Người vợ sinh ra một quả bầu, từ quả 

bầu có tiếng  

a. Lạy van xin tha, hứa sẽ tặng nhiều vàng 

ngọc. 

nói lao xao. 

b. Chạy thoát rất nhanh. 6. Hãy kể tên một số dân tộc trên đất 

nước ta mà em biết? 

c. Lạy van xin tha, hứa tặng một quả bầu tiên. ……………..……………………………… 

d. Lạy van xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. ……………………………………………… 

 3. Con dúi mách hai vợ chồng đi rừng điều 

gì? 

7. Câu chuyện nói lên điều gì? 

a. Sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp 

miền. 

……………………………………………… 

b. Khuyên họ chuẩn bị cách phòng lụt. ……………………………………………… 

c. Chỉ cho họ biết cách chỗ cây bầu mọc ra 

quả vàng. 

 

………………………………………………

……………… 

d. Sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp 

miền, khuyên 

  

 họ chuẩn bị phòng lụt.   

  4. Hai vợ chồng làm cách nào để thoát lụt?   

a. Mua một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị lương 

thực đầy đủ. 

 

b. Mua một quả bầu lớn, khoét lỗ chui vào trong  

c. Tích lũy thật nhiều lương thực.  

d. Khoét rỗng một khúc gỗ to, chuẩn bị thức ăn 

đủ bảy  

  

 ngày đêm, chui vào đó và bịt kín miệng gỗ 

bằng sáp ong. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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Đọc bài sau: 

 

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC 

Tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn 

tôi tiến đến quầy vé và hỏi: "Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé". 

Người bán vé trả lời: "3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ 

em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?" 

- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. Bạn tôi trả lời. Như vậy tôi phải trả cho ông 9 

đô la tất cả. 

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: "Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình 

được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được 

sự khác biệt đó chứ!" 

Bạn tôi từ tốn đáp lại: "Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không 

thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của 

mình chỉ với 3 đô la". 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

1. Người đàn ông mua vé vào câu lạc bộ cho ai? 

A. Bản thân ông và hai đứa con. 

B. Bạn ông, ông và đứa con lớn. 

C. Cho bản thân ông và cho bạn. 

     2. Người bán vé ngạc nhiên vì người đàn ông mua vé đã:  

A. Đưa dư ba đô la.                                     B. Không biết tiết kiệm. 

C. Không nói dối để lấy ba đô la.  

3. Vì sao người đàn ông không đổi sự trung thực để lấy ba đô la? 

A. Ông rất muốn được mọi người kính trọng. 

B. Ông coi trọng sự trung thực, muốn dạy con trung thực. 

                    C. Ông thấy ba đô la quá ít ỏi so với cái giá của sự kính trọng.  

4. Câu chuyện khuyên em điều gì? 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 33 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

f) Điền vào chỗ trống s hoặc x 

  Mùa ……uân từ đâu ra 

     Nhẹ nhàng đi ….át lại. 

         Cây cau vươn trước ….ân nhà 

Tán cau ….òe rộng như là chiếc ô. 

g) Điền vào chỗ trống i hoặc iê 

Đưa t…n            niềm t…n.              th…u niên                d…u dàng 

 

Viết dưới mỗi tranh từ ngữ chỉ nghề nghiệp phù hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bài 2 

Bài 3 

. ˜ ʹ 
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Đặt 2 câu với từ ngữ chỉ nghề nghiệp vừa tìm được ở bài tập 2 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 

(chăm chỉ, anh dũng, đoàn kết, anh hùng) 

a) Các bạn trong lớp tôi luôn…………………, thân ái với nhau. 

b) Trần Quốc Toản là một thiếu niên……………………………… 

c) Linh là một học sinh rất……………………………………………… 

d) Nhân dân ta luôn nhớ mãi công ơn của các chiến sĩ hi sinh………………..vì Tổ 

Quốc. 

  

 

Những lời đáp dưới đây chưa được lịch sự, em hãy sửa lại. 

a. – Bạn cố gắng ăn uống để nhanh khỏe và đi học lại. 

- Đương nhiên rồi, cậu khỏi phải bảo. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b. – Bạn đừng buồn, bài thi vừa rồi chỉ là bài tập dượt thôi mà. 

- Ồ, tớ biết rồi, cậu khỏi phải động viên tớ. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Viết đoạn văn 4-5 câu kể về một việc em đã làm giúp người thân trong gia đình hoặc 

giúp bạn của em, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau: 

- Em đã làm việc gì? (Ví dụ: đỡ em bé bị ngã, chăm sóc em bé, giúp mẹ việc nhà, 

săn sóc bà khi bà bị ốm,…) 

- Em đã làm việc đó như thế nào? Kết quả ra sao? 

- Em có suy nghĩ gì về việc mình dã làm? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 6 

Bài 5 

Bài 4 

Để  đáp lời an ủi, ta có thể sử dụng các từ ngữ như “cảm ơn”, “dạ”, “sẽ cố gắng” 

với giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, chia sẻ, chân thành. 

Bài 7 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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TẬP ĐỌC – BÓP NÁT QUẢ CAM - TUẦN 33 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước 

ta?  

6. Vì sao Quốc Toản lại vô tình bóp nát 

quả cam? 

a. Giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta a. Vì Quốc Toản buồn do không được đi 

đánh giặc. 

b. Cho sứ thần sang giúp đỡ nước ta b. Quốc Toản giận vua coi ông như trẻ con 

c. Mượn đường nước ta để đánh các nước 

khác 

c. Quốc Toản căm giận giặc 

d. Cầu hòa với ta để cùng đánh các nước 

khác. 

d. Ý b và c. 

2. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? 7. Theo em, Trần Quốc Toản là người như 

thế nào? 

a. Xin hòa để cho quân được nghỉ ngơi ……………………………………………………

……………… 

b. Khuyên vua không cho giặc mượn 

đường. 

……………………………………………………

………….…… 

c. Tâu vua “xin đánh” ……………………………………………………

………….…… 

d. Xin vua cho mình ra trận. …………………………………………………… 

3. Trần Quốc Toản nóng lòng gặp vua như 

thế nào? 

 

a. Đợi từ sáng đến trưa  

a. Liều chết xô lính gác  

b. Tự ý xông xuống thuyền  

c. Gồm tất cả các ý trên.   

4. Quốc Toản đã làm gì trái với phép 

nước? 

  

a. Tự ý xuất quân đánh giặc  

b. Liều chết xô lính gác, tự ý xuống thuyền 

c. Làm trọng thương lính gác 

d. Bóp nát quả cam của vua ban tặng. 

5. Vì sao vua không những tha tội mà còn 

ban cho Trần  

Quốc Toản cam quý? 
a. Vì Quốc Toản rất ngoan   b.Vì Quốc Toản 

nói trúng ý vua 

c. Vì Quốc Toản là hoàng thân quốc thích 

d. Vì Quốc Toản còn nhỏ mà đã biết lo việc 

nước. 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 288 
 

Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 
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Đọc bài sau: 

 

BÁC SĨ ƠI HÃY MỈM CƯỜI 

Cậu bé ấy bị mù. Một hôm, cậu được đưa đến phòng khám của bố tôi. Cậu bị 

một vết thương nguy hiểm đến đôi chân và cá tính mạng. Một tuần ba lần , bố tôi cắt 

bỏ những chỗ bị hoại tử, rồi bôi thuốc, băng bó mà không lấy tiền. Ông rất mong cứu 

được đôi chân của cậu bé. Nhưng rồi bố tôi đã thất bại. Ngày phẫu thuật đến, bố tôi 

đứng lặng nhìn cơ thể bé nhỏ ấy chìm dần vào giấc ngủ. Rồi ông giở miếng vải phủ 

chân cậu lên. Trên ống chân gầy gò của cậu, ông nhìn thấy một bức vẽ mà cậu đã mò 

mẫm về trong bóng tối của mình để tặng ông. Đó là một gương mặt đang mỉm cười, 

bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc: "Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười! ”  

                                   Theo truongleduan.edu 

 Hoại tử : tế bào hoặc nhóm tế bào chết bên cạnh tế còn bào sống . 

 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Cậu bé mù được đưa đến phòng khám trong tình trạng như thế nào ? 

A. Bị mù , không nhìn thấy gì cả. 

B. Bị mù và bị một vết thương rất nặng.  

C. Bị thương nguy hiểm đến đôi chân và tính mạng.  

2 . Vị bác sĩ mong muốn điều gì ?  

A . Cứu đôi chân của cậu bé mù.  

B. Cứu cậu bé mù mà không lấy tiền. 

C. Chữa cho cậu bé nhanh khỏi bệnh.  

3. Vì sao cậu bé đã vẽ tặng vị bác sĩ bức vẽ gương mặt tươi cười kèm dòng chữ " Bác 

sĩ đi , hãy mỉm cười ! ” ?  

A. Cậu lo lắng đôi chân của mình không cứu được.  

B. Cậu rất sợ cuộc phẫu thuật cắt bỏ đôi chân.  

C. Cậu hiểu được tấm lòng của vị bác sĩ.  

4 . Nêu suy nghĩ của em về nghề bác sĩ . 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 34 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Bài 1 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Tìm từ: 

h) Có tiếng chứ âm đầu ch, chỉ cây cùng họ với cam, quả có vị chua:……………... 

i) Có tiếng chứa âm đầu tr, trái nghĩa với già:……………………………….. 

 

 

a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch: 

……….ung thu là gì hả mẹ 

Cớ sao ……ái bưởi lại …….òn 

….ăng ….eo …..ên ……ời sáng thế 

Ngỡ ai cũng là …..ẻ con. 

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm: 

Nắng vàng tươi rai nhẹ 

Bươi tròn mọng triu cành 

Hồng chín như đèn đo 

Chen giưa chùm lá xanh 

 

  Viết lời giải đố vào chỗ trống: 

a) Nghề gì cần đến đục, cưa 

  Làm ra giường, tủ sớm trưa bé cần? 

  (Là nghề…………………………….) 

b) Nghề gì làm bạn vữa vôi 

Xây nhà cao đẹp, bạn, tôi đề cần? 

    (Là nghề………………………..) 

j) Ở trường ai nấu ăn ngon 

 Cho ta sức khỏe, lớn khôn từng ngày? 

(Là nghề………………………..) 

k) Nghề gì chăm sóc bệnh nhân 

Cho ta khỏe mạnh, vui chơi học hành? 

(Là nghề………………………..) 

 

 

Gạch dưới những từ có nghĩa trái ngược nhau trong từng thành ngữ, tục ngữ sau: 

a) Lá lành đùm lá rách                b) Một miếng khi đói bằng một gói khi no 

c) Gạn đục khơi trong                 d) Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí. 

 

 

Tìm những từ ngữ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn thành các câu sau: 

a) Trước lạ sau …………...                     b) Thức khuya dậy………….. 

c) Vụng chèo, …………… chống.          d) Việc nhỏ nghĩa………….. 

Bài 2 

Bài 4 

Bài 5 

Bài 3 

Bài 6 
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e) Trên kính …………… nhường.          f) Trống đánh xuôi, kèn thổi………… 

 

 

Viết đoạn văn 5 – 7 câu kể về công việc của một người mà em yêu quý. 

Gợi ý: - Người mà em yêu quý là ai?                -Người đó làm nghề gì? 

- Hằng ngày, người đó làm những việc gì?     -  Những việc ấy đem lại lợi ích ra sao? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 7 
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TẬP ĐỌC – NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI - TUẦN 34 

Phần 1: Dựa vào nội dung câu chuyện em hãy khoanh vào chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

1. Bác Nhân làm nghề gì? 6. Hành động của bạn nhỏ cho thấy 

bạn là người 

a. Người nặn đồ chơi bằng bột màu như thế nào? 

      b. Người bán hàng rong ……………………………………………….

………………….. 

       c. Cả ý a và b …………………………………………….…

………………. 

2. Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân 

như thế nào? 

…………………………………………….…

………………. 

      a. Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò, 

xem bác nặn 
7. Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì 

với bạn nhỏ ấy  

b.Các bạn xúm lại mua rất đông nếu biết vì sao hôm ấy đắt hàng? 

c. Các bạn tập nặn đồ chơi cùng bác Nhân. …………………………………………….…

………………. 

    3. Vì sao bác Nhân định chuyển về quê? …………………………………………….…

………………. 

a. Ở quê có nhiều công việc bác yêu thích hơn …………………………………………….…

………………. 

b. Vì đồ chơi bằng nhựa xuất hiện, không ai 

mua đồ  

…………………………………………….…

………………. 

chơi bằng bột nữa. …………………………………………….…

………………. 

c. Vì bác muốn về quê bán đồ chơi nhựa. …………………………………………….…

………………. 

   4.  Thái độ của bạn nhỏ như thế nào khi bác 

Nhân  

 

quyết định về quê?  

a. Bạn rất buồn vì không thể mua đồ chơi của 

bác được nữa. 

  

b. Bạn mừng cho bác vì bác sắp được về sum 

họ gia đình. 

  

c. Bạn suýt khóc, cố tỏ ra bình tĩnh.  

   5. Bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui trong 

buổi bán 

hàng cuối cùng? 

a,Kêu gọi các bạn mua hàng giúp bác 

b. Mua hết đồ chơi nặn bằng bột của bác 

c, Đập con lợn đất, chia nhỏ tiền, nhờ bạn trong  

;      lớp mua đồ chơi của bác. 
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Phần 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
1 2 

1 3 1 4 
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ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 

ĐỀ SỐ 1 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Hai vợ chồng đi rừng, họ bắt gặp con vật gì?  

A. Con dúi   B. Con trăn   C. Con chim 

Câu 2 (0,5 đ). Hai vợ chồng vừa chuẩn bị xong điều gì xảy ra? 

A. Sấm chớp đùng đùng; mưa to gió lớn. 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp:  2… 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN–TUẦN 35 

Thứ…… ngày … tháng… năm 20… 

Chuyện quả bầu 

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi lạy van 

xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha cho. Dúi báo sắp có 

mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. Nó khuyên họ lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, 

chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày, bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp 

ong, hết hạn bảy ngày hãy chui ra. 

Hai vợ chồng làm theo. Họ còn khuyên bà con trong bản cùng làm nhưng chẳng ai 

tin. Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. 

Mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông. Muôn loài đều chết chìm trong biển nước. 

Nhờ sống trong khúc gỗ nổi như thuyền, hai vợ chồng thoát nạn. Sau bảy ngày, họ 

chui ra. Cỏ cây vàng úa. Mặt đất vắng tanh không còn một bóng người. 

Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Thấy chồng buồn, chị đem bầu cất lên 

giàn bếp. 

Một lần, hai vợ chồng đi làm nương về, nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp. Lấy 

làm lạ, họ lấy quả bầu xuống, áp tai nghe thì có tiếng lao xao. Người vợ lấy que đốt 

thành cái dùi, rồi nhẹ nhàng dùi quả bầu. 

Lạ thay, từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra. Người Khơ-mú nhanh 

nhảu ra trước, dính than nên hơi đen. Tiếp đến người Thái, người Mường, người Dao, 

người Hơ mông, người Ê-đê, người Ba-na, người Kinh,...lần lượt ra theo. 

Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay. 
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B. Mây đen ùn ùn kéo đến; mưa to gió lớn. 

C. Sấm chớp đùng đùng; mây đen ùn ùn kéo đến. 

Câu 3 (0,5 đ). Hai vợ chồng làm thế nào để thoát nạn? 

A. Chuyển đến một làng khác để ở. 

B. Lấy khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, chui vào đó. 

C. Làm một cái bè to bằng gỗ. 

Câu 4 (0,5 đ). Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất và muôn vật như thế nào sau nạn lụt? 

A. Cỏ cây vàng úa, mặt đất vắng tanh không một bóng người. 

B. Mặt đất xanh tươi, những đồng lúa chín vàng. 

C. Mặt đất đầy bùn và nước mưa còn đọng lại. 

Câu 5 (0,5 đ). Có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? 

A. Người vợ sinh ra được một người con trai tuấn tú, mạnh khỏe. 

B. Người vợ sinh ra được một quả bầu, đem cất trên giàn bếp. Một lần, hai vợ chồng 

nghe tiếng trong quả bầu nên người vợ lấy que đốt thành dùi, dùi quả bầu. Từ trong 

quả bầu những con người bé nhỏ nhảy ra. 

C. Người vợ bị bệnh và mất sớm. 

Câu 6 (1đ). Câu chuyện giải thích cho chúng ta điều gì? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (0,5 đ). Từ trái nghĩa với từ “Vui” là từ 

A. Vẻ   B. Nhộn  C. Thương 

D. Buồn 

Câu 8 (0,5 đ). Từ “chăm chỉ” ghép được với từ nào sau: 

A. trốn học  B. học bài  C. nghỉ học 

Câu 9 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu: “Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa” 

Trả lời cho câu hỏi nào: 

A. Vì sao?  B. Như thế nào?  C. Khi nào? 
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Câu 10 (1đ). Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. “ Những đêm trăng 

sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng”. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Chuyện quả bầu 

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi lạy van 

xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha cho. Dúi báo sắp có 

mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu)  về một loại quả em thích  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ĐỀ SỐ 2 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời 

phù hợp nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Bác Nhân làm nghề gì? 

A. Bán hàng rong trên hè phố. 

B. Bán hàng rong ở cửa hàng tạp hóa. 

C. Nặn đồ chơi bằng bột màu. 

Người làm đồ chơi 
Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu.  

Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, trẻ con 

xúm lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn 

Ngộ Không, những con vịt, con gà,... sắc màu sặc sỡ. 

Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mỗi chiều bán hàng về, bác lại kể cho 

chúng tôi nghe trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào. 

Dạo này, hàng của bác Nhân bỗng ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện. 

Một hôm, bác Nhân bảo: bác sắp về quê làm ruộng, không nặn đồ chơi nữa. Tôi suýt 

khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: 

- Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. 

- Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa. 

- Cháu mua và sẽ rủ bạn cùng mua. 

Bác cảm động ôm lấy tôi. 

Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Sáng ấy, tôi đập con lợn đất, 

đếm được hơn mười nghìn đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua 

giúp đồ chơi của bác. 

Gặp bác chiều ấy, tôi thấy bác rất vui. Bác tặng tôi hai con giống, rồi kể: “Hôm 

nay, bác bán hết nhẵn hàng. Thì ra, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác.” 

Bác còn bảo:  

- Về quê, bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn thích thứ này 

hơn trẻ thành phố. 

Theo Xuân Quỳnh 
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Câu 2 (0,5 đ). Vì sao bác Nhân quyết định về quê? 

A. Vì bác Nhân nhớ quê. 

B. Vì thấy xuất hiện nhiều đồ chơi bằng bột màu đẹp hơn. 

C. Vì những đồ chơi bằng nhựa xuất hiện nên hàng của bác bị ế. 

Câu 3 (1đ). Bạn nhỏ trong bài đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán 

hàng cuối cùng? 

A. Năn nỉ bác ở lại 

B. Đập con lợn đất, lấy tiền nhờ các bạn mua đồ chơi của bác 

C. Tặng bác món quà kỷ niệm 

Câu 4 (1đ) Em có nhận xét gì về bạn nhỏ trong bài? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 5 (1 đ). Từ trái nghĩa với từ “cuối cùng” là từ? 

A. Đầu tiên    B. Xuất hiện  C. Bắt đầu 

Câu 6 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu “Bác Nhân là người làm đồ 

chơi bằng bột màu” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Làm gì?    B. Là gì?   C. Như thế nào? 

Câu 7 (0,5 đ). Câu “Bác Nhân là người làm đồ chơi bằng bột màu.” 

được viết theo mẫu? 

A. Ai làm gì?   B. Ai thế nào?  C. Ai là gì?  

Câu 8 (1đ). Dòng nào dưới đây đặt dấu phẩy thích hợp? 

A. Hôm ấy cậu đến sớm, để lau bảng quét lớp. 

B. Hôm ấy, cậu đến sớm để lau bảng quét lớp. 

C. Hôm ấy, cậu đến sớm để lau bảng, quét lớp. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy 

kiểm tra trong thời gian khoảng 15 phút. 
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    Người làm đồ chơi 
Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu.  

Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, trẻ 

con xúm lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, 

Thạch Sanh,... 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một con 

vật nuôi mà em thích. 
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ĐÁP ÁN 

ĐỀ SỐ 1 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời 

phù hợp nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 C 

3 B 

4 A 

5 B 

6 Gợi ý: Câu chuyện giải thích sự tích các dân tộc của Việt Nam. 

7 D 

8 B 

9 B 

10 Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng? 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu)  về một loại quả em thích 

Gợi ý: 

Loại quả em thích ăn nhất là dưa hấu. Nhìn bên ngoài, em thấy quả dưa 

gồm những vạch dài màu xanh đậm và nhạt xen kẽ nhau. Trái dưa hấu chín 

hình bầu dục, lại có giống dưa tròn xoe như quả bóng. Khi bổ dưa, em thấy 

ruột quả dưa màu đỏ tươi. Những cái hạt đen nhánh nằm nép mình khiêm tốn 

giữa những lớp thịt mọng nước. Ăn dưa hấu ngày hè, em cảm nhận được vị 

ngọt mát và hương thơm dịu nhẹ. Chẳng những thế, dưa hấu chứa nhiều 

Vitamin A còn làm con người sáng mắt và tăng cường sức khỏe. Em thích 

dưa hấu lắm.   
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 ĐỀ SỐ 2 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời 

phù hợp nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 C 

2 C 

3 B 

4 Gợi ý: Bạn nhỏ trong bài có tấm lòng nhân hậu. 

5 A 

6 B 

7 C 

8 C 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một con 

vật nuôi mà em thích. 

Gợi ý: 

Nhà em có một chú chó. Tên chú chó là Bông. Dáng chú rất cao, to. Mắt 

chú tròn như hạt nhãn. Chú canh nhà rất giỏi. Mỗi khi em đi học về, chú 

thường nhảy rối rít bên em. Em rất yêu quý chú chó này. 
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MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ  II 

ĐỀ SỐ 1 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1: (0,5đ) Mùa xuân, Gấu đi kiếm thức ăn gì? 

D. Măng và hạt dẻ. 

E. Măng và mật ong. 

F. Mật ong và hạt dẻ. 

Câu 2: (0,5đ) Vì sao suốt ba tháng rét, Gấu không cần đi kiếm ăn mà vẫn sống? 

D. Vì Gấu có nhiều thức ăn để dự trữ. 

E. Vì Gấu có hai bàn chân mỡ để mút. 

F. Vì Gấu có khả năng nhịn ăn giỏi. 

Câu 3: (0,5đ) Từ ngữ nào tả dáng đi của con gấu? 

B. Bước đi lặc lè. 

C. Béo rung rinh. 

D. Nặng những mỡ. 

Câu 4: (1đ) Em có nhận xét gì về gia đình nhà Gấu? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 5: (0,5đ)Câu “Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ.” thuộc kiểu câu nào? 

NHÀ GẤU Ở TRONG RỪNG 

  Cả nhà Gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống 

mật ong. Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung 

rinh, bước đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà gấu 

đứng tránh gió dưới gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ 

no. Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại 

nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con lại béo rung rinh, chân lại nặng những mỡ, 

bước đi lặc lè, lặc lè,…          

 (Tô Hoài) 
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B. Ai là gì? 

C. Ai làm gì? 

D. Ai thế nào? 

Câu 6: (1đ)Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu sau: “Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi 

bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ.” 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 7: (1đ)Trong câu: “Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật 

ong.”, bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi gì? 

D. Ở đâu? 

E. Khi nào? 

F. Vì sao? 

Câu 8: (1đ) Em hãy đặt một câu trong đó có bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào? nói về 

gia đình nhà Gấu trong bài. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Nhà Gấu ở trong rừng 

 Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, 

bước đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà gấu đứng 

tránh gió dưới gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể về một việc tốt của em hoặc 

của bạn em. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

II. Đọc hiểu   

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 B 

2 B 

3 A 

4 Gợi ý: Gia đình nhà Gấu đều có dáng đi lặc lè... 

5 B 

6 đi bẻ măng, tìm, uống, nhặt 

7 B 

8 Gợi ý: Mùa xuân, Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong. 

 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể về một việc tốt của em hoặc 

của bạn em. 

Gợi ý: 

Trong giờ ra chơi, em thấy một anh lớp 5 xô một em lớp 1. Em liền chạy đến, 

đỡ em dậy và hỏi: “Em có đau không?” Em nhỏ trả lời: “Dạ, em không sao. Cảm ơn 

anh.” Hôm đó, khi nghe em kể lại chuyện này, cha mẹ em nói: “Con thật tốt bụng. Ba 

mẹ rất tự hào về con.” Em rất vui vì đã làm được một việc tốt theo lời ba mẹ và thầy 

cô dạy. 
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ĐỀ SỐ 2 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1. Cá rô có màu như thế nào? (M1:0,5) 

A. Giống màu đất.              B. Giống màu bùn.                C. Giống màu nước 

Câu 2. Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu? (M1: 0,5) 

A. Ở các sông.           B. Trong đất.                          C. Trong bùn ao. 

Câu 3. Đàn cá rô lội ngược trong mưa tạo ra tiếng động như thế nào?(M1:0,5) 

A. Như cóc nhảy.                

B. Rào rào như đàn chim vỗ cánh.  

C. Nô nức lội ngược trong mưa. 

Câu 4.Câu: “Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch.” thuộc kiểu câu gì? 

(M2: 0,5) 

A. Ai là gì?                    B.  Ai thế nào?                C.  Ai làm gì?          

Câu 5. Trong câu: “Ông em trồng cây táo để ăn quả.” bộ phận in đậm trả 

lời cho câu hỏi gì?(M3:1) 

A. Để làm gì?                   B. Vì sao?                           C. Khi nào? 

Câu 6. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: ( M2:1) 

      nóng - ..........; yếu - .........; to - .........; dài - .........; thấp - ................. 

Cá rô lội nước 

Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô 

đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng 

chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương 

cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược 

trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước. 

                                                                                    (Theo Tô Hoài) 
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Câu 7. Viết lại câu sau cho đúng chính tả: chiều nay, bình có đi lao động 

không.(M3:1) 

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

Câu 8. Đặt câu hỏi trả lời cho bộ phận in đậm trong câu sau: (M4:1) 

"Mùa đông đến, chim én bay về phương Nam tránh rét." 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Cá rô lội nước 

 Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan khoái đớp bóng 

nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn 

khô, nhanh như cóc nhảy. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu)  về một loại quả em thích. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 308 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 B 

2 C 

3 B 

4 B 

5 A 

6 Nóng-lạnh; yếu-mạnh; to-nhỏ; dài-ngắn; thấp-cao 

7 Chiều nay, Bình có đi lao động không? 

8 Gợi ý: Mùa đông đến, chim én bay tránh rét ở đâu? 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu)  về một loại quả em thích. 

Gợi ý: 

Có một loại quả thường được trồng ở Miền Nam nhưng lại được mọi người ở 

Miền Bắc rất yêu thích, đó là quả thanh long. Quả thanh long được khoác một chiếc áo 

màu đỏ tươi. Xung quanh nó có những cái tai màu xanh nhạt. Khi bổ thanh long, em 

thấy một lớp thịt màu trắng trong và hàng nghìn cái hạt nhỏ ly ty màu đen nhánh. 

Thanh long không có mùi nhưng khi ăn vào ta cảm thấy vị hơi chua, hơi ngọt và rất 

mát. Quả thanh long có nhiều chất dinh dưỡng, nó tốt cho sức khỏe của tất cả mọi 

người. 

 

 

 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 310 
 

ĐỀ SỐ 3 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm câu chuyện sau.  

 

Chiếc ba lô 

Trong những ngày sống ở Việt Bắc, một lần đi công tác, Bác đi với hai đồng 

chí. Mỗi người mang một chiếc ba lô. Qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến 

chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. 

- Tại sao ba lô của chú nặng mà của Bác lại nhẹ? – Bác hỏi. 

           Sau đó, Bác mở cả ba chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có 

chăn, màn. Bác không đồng ý và nói: 

- Chỉ có lao động thực sự mới đem lại hạnh phúc cho con người. 

Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào ba chiếc ba lô. 

          Theo 117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu  1. (0,5đ) Khi mọi người dừng chân, Bác đã làm gì? 

A. Mở ba lô của mình ra xem. 

B. Xách thử ba lô của đồng chí bên cạnh và mở cả ba chiếc ba lô ra xem. 

C. Mở ba lô của hai đồng chí đi cùng ra xem. 

Câu 2. (0,5đ)  Bác nhận thấy ba lô của Bác có gì khác so với ba lô của hai đồng chí 

kia? 

A. Ba lô của Bác chỉ có chăn, màn nên nhẹ nhất. 

B. Ba lô của Bác có thêm chăn, màn nên nặng hơn. 

C. Ba lô của Bác không có chăn, màn như ba lô của hai đồng chí đi cùng. 

Câu 3. (0,5đ) Vì sao Bác lại muốn hai đồng chí san đều các thứ vào ba chiếc ba lô ? 

A. Vì như thế sẽ tiện hơn cho mỗi người khi dùng. 

B. Vì bác sợ hai đồng chí đi cùng không mang nổi ba lô. 
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C. Vì Bác muốn mình cũng lao động thực sự như những đồng chí khác. 

Câu 4. (1đ) Câu chuyện cho em biết điều gì về Bác Hồ?  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 5. (0,5đ) Câu nào dưới đây viết theo mẫu câu “Ai làm gì?” 

A. Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. 

B. Bác rất yêu quý các cháu thiếu nhi. 

C. Bác là người sống giản dị, yêu lao động. 

Câu 6. (0,5đ)  Gạch 1 gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” trong 

câu văn sau: 

         Bác yêu cầu hai đồng chí san đều các thứ vào ba chiếc ba lô để Bác cũng lao 

động như mọi người. 

Câu 7. (1,5đ) Chọn từ ngữ trong ngoặc vào chỗ chấm trong các câu văn sau: (đi xa, 

kính yêu, quan tâm) 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vô cùng (1)…………………… của nhân dân Việt Nam. Sinh 

thời, Bác rất (2)…………………..… đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ngày nay, tuy 

Bác đã (3)……………… nhưng hình ảnh Bác vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người 

dân Việt Nam. 

Câu 8. (1đ) Em hãy viết một câu văn nói về tình cảm của em với Bác Hồ theo mẫu câu 

“Ai thế nào?” 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Chiếc ba lô 

Trong những ngày sống ở Việt Bắc, một lần đi công tác, Bác đi với hai đồng 

chí. Mỗi người mang một chiếc ba lô. Qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến 

chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

Tiếng Việt  2-1 Page 312 
 

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về ảnh Bác Hồ 

kính yêu.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 B 

2 A 

3 C 

4 Gợi ý: Bác Hồ là người luôn quan tâm người khác. 

5 A 

6         Bác yêu cầu hai đồng chí san đều các thứ vào ba chiếc ba lô để Bác 

cũng lao động như mọi người. 

7 (1) Kính yêu  (2) quan tâm  (3) đi xa 

8 Gợi ý: Bác Hồ rất giản dị và yêu lao động. 

 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về ảnh Bác Hồ 

kính yêu.  

Gợi ý: 

Thư viện trường em có một bức ảnh Bác Hồ lồng khung kính rất đẹp. Hình ảnh 

Bác Hồ đọc báo ngồi trên chiếc ghế mây. Gương mặt phúc hậu, dịu hiền, một tay cầm 

bút, một tay để trên trán, Bác như đang suy nghĩ đăm chiêu. Vầng trán Bác cao, cặp 

mắt sáng. Phong thái của Bác thật ung dung, con người bác toát lên một vẻ đẹp tinh 

anh về tài trí mà giản dị. 
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ĐỀ SỐ 4 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1.  Biết thóc gạo giận mình bỏ đi Hơ-bia như thế nào? (M1) 0.5 điểm 

A. Ân hận     B. Vui mừng   C. Vẫn bình thường                                                                  

Câu 2.  Lúc đầu, cô Hơ-bia đối xử như thế nào với cơm gạo? (M1) 0.5 điểm 

A. Yêu quý cơm gạo  B. Khinh rẻ cơm gạo  C. Ân cần. 

Câu 3. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ-bia để đi vào rừng? (M2) 0.5 điểm 

A. Vì thóc gạo thích đi chơi.                             B. Vì Hơ-bia đuổi thóc gạo đi. 

C. Vì Hơ-bia khinh rẻ thóc gạo. 

Câu 4. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ - bia: (M2) 0.5 điểm 

A. Vì Hơ-bia không có gì để ăn.                 B. Vì Hơ-bia đã biết nhận lỗi và chăm làm. 

    C. Vì thóc gạo nhớ Hơ-bia. 

Câu 5. Em có suy nghĩ gì về hành động lúc đầu của cô Hơ-bia ? (M3) 1 điểm 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Bài đọc trên khuyên chúng ta điều gì?(M4) 1 điểm 

Cô gái đẹp và hạt gạo 

Ngày xưa, ở một làng Ê-đê có cô Hơ-bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại 

không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ-bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy 

vậy, cơm hỏi : 

- Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? 

Hơ-bia giận dữ quát : 

- Tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha chớ đâu thèm nhờ đến các người. 

Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. 

Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ-bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ-bia 

phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, da đen xạm. 

Thấy Hơ-bia đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo 

về. Từ đó, Hơ-bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa. 

Theo Truyện cổ Ê-đê 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 7.  Bộ phận được gạch chân trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? (M1)  0.5 điểm               

 “Ở một làng Ê-đê có cô  Hơ-bia  xinh đẹp”    

A. Vì sao?                       B. Để làm gì?   C. Như thế nào? 

Câu 8.  Trong câu “Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ-bia ân hận lắm.”có 

thể thay từ ân hận bằng từ nào?  (M2) 0.5 điểm               

A. Hối hận                       B. Ân cần    C. Hối hả 

Câu 9.  Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống: (M3)  1 điểm            

    Hôm ấy         tòa thị chính Pari mở tiệc lớn đón mừng Bác         Tiệc tan, mọi người 

vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bác Hồ cầm theo một quả táo. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Cô gái đẹp và hạt gạo 

Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. 

Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ-bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ-bia 

phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, da đen xạm. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về ảnh Bác Hồ 

kính yêu.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 B 

3 C 

4 B 

5 Gợi ý: Em thấy hành động của Hơ-bia là không đúng. 

6 Gợi ý: Chúng ta cần quý trọng thóc gạo, biết tiết kiệm, chăm chỉ. 

7 C 

8 A 

9 (,); (.) 

 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về ảnh Bác Hồ 

kính yêu.  

Gợi ý: 

Ảnh Bác Hồ lớp em được treo trang trọng phía trên tấm bảng, dưới lá Quốc kì 

nền đỏ sao vàng. Trong ảnh, Bác Hồ có mái tóc bạc phơ và bộ râu hơi dài, trông như 

một ông tiên. Da Bác hồng hào. Vầng trán của Bác cao lộ rõ vẻ thông minh. Càng nhìn 

ảnh Bác, em càng quyết tâm thực hiện năm điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu 

ngoan của Bác. 
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ĐỀ SỐ 5 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Bài văn tả cái gì? 

A. Tuổi thơ của tác giả. 

B. Tả cánh đồng lúa, đàn trâu. 

C. Tả cây đa. 

Câu 2 (0,5 đ). Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê 

hương? 

A. Lúa vàng gợn sóng. 

B. Đàn trâu ra về. 

C. Cả hai ý trên. 

Câu 3 (0,5 đ). Trong các cặp từ sau, đâu là cặp trừ trái nghĩa: 

A. Lững thững - nặng nề. 

B. Yên lặng - ồn ào. 

C. Cổ kính - chót vót. 

Câu 4 (1 đ). Tác giả miêu tả về cây đa quê hương như thế nào? 

A. Chót vót giữa trời xanh. 

B. Rực rỡ như tòa lâu đài. 

Cây đa quê hương 
Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ 

kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. 

Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành 

những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều 

gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười đang nói. 

Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa 

cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh 

chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. 
Theo Nguyễn Khắc Viện 
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C. Cành cây như những con hổ mang giận dữ. 

Câu 5: (1đ) Những đứa trẻ trong bài có nhiều kỉ niệm với cây đa quê hương. 

Còn em, tuổi thơ của em gắn liền với cây nào? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6 (0,5 đ). Từ nào chỉ đặc điểm trong câu sau: Ngọn chót vót giữa trời xanh. 

A. giữa. 

B. trời xanh. 

C. chót vót. 

Câu 7 (0,5đ). Câu “Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát” thuộc kiểu 

câu gì? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì?  

Câu 8 (0,5 đ). Đọc đoạn văn trên em có thể thấy điều gì? 

A. Tác giả thích về quê chăn trâu. 

B. Tác giả yêu cây đa, yêu quê hương, luôn nhớ những kỉ niệm gắn liền với thời 

ấu thơ. 

C. Tác giả muốn cây đa sống mãi. 

Câu 9: (1đ) Em hãy đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để tả một cái cây em yêu 

thích. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Cây đa quê hương 

Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ 

kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. 

Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. 
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II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một con vật mà 

em yêu thích. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 

II. Đọc hiểu  
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* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 C 

2 C 

3 B 

4 A 

5 HS tự trả lời.  

6 C 

7 C 

8 B 

9 Gợi ý: Cây táo sai trĩu quả. 

 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một con vật mà 

em yêu thích. 

Gợi ý: 

Nhà em có nuôi một chú mèo. Tên chú là Miu. Chú có thân mình gầy guộc vì 

lười ăn. Dáng chú thấp. Lông chú màu nâu. Đầu chú tròn như quả bóng nhỏ. Tai chú 

nhỏ như chiếc lá non. Mỗi khi đi học về, chú thường đến gần em. Em yêu chú lắm! 
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ĐỀ SỐ 6 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Câu chuyện này kể về việc gì?  

A. Bác Hồ rèn luyện thân thể. 

B. Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc. 

C. Bác Hồ đi thăm trại nhi đồng. 

Câu 2 (0,5 đ). Bác chọn những ngọn núi như thế nào để tập? 

A. Những ngọn núi cao nhất. 

B. Những ngọn núi thấp nhất. 

C. Những ngọn núi không cao, không thấp. 

Câu 3 (1 đ). Bác rèn luyện thân thể bằng những cách nào? 

A. Dậy sớm luyện tập. 

B. Chạy, leo núi, tập thể dục. 

C. Dậy sớm luyện tập, chạy, leo núi, tắm nước lạnh. 

Câu 4 (0,5 đ). Người đồng chí khuyên Bác điều gì?  

A. Nên đi giày khi leo núi. 

B. Nên đi dép khi leo núi 

C. Không nên đi giày khi leo núi 

Câu 5 (0,5 đ Em cho biết sau giờ tập Bác làm gì? 

A. Bác làm việc luôn. 

B. Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét. 

Bác Hồ rèn luyện thân thể 

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng 

dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn 

núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc: 

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân. 

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen. 

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét. 
Theo Đầu Nguồn 
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C. Đi thăm đồng bào. 

Câu 6 (1 đ) Em học được đức tính nào của Bác qua câu chuyện? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Câu 7 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu “Bác tắm nước lạnh để luyện chịu 

đựng với giá rét.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Vì sao? 

B. Để làm gì? 

C. Khi nào?  

Câu 8 (0,5 đ). Tìm cặp từ trái nghĩa trong các cặp từ sau: 

A. Xinh - Đẹp. 

B. Cao - Thấp. 

C. To - Lớn. 

Câu 9 (1đ) Em hãy đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về Bác Hồ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Bác Hồ rèn luyện thân thể 

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác 

cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những 

ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về Bác Hồ kính 

yêu. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 A 

3 C 

4 A 

5 B 

6 Gợi ý: Bác Hồ là người chăm chỉ rèn luyện thân thể. 

7 B 

8 B 

9 Gợi ý: Bác Hồ rất chăm chỉ để rèn luyện thân thể. 

 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về Bác Hồ kính 

yêu. 

Gợi ý: 

Trên chính giữa bức tường lớp em, có treo một tấm ảnh Bác Hồ. Nhìn Bác thật 

đẹp, râu và tóc Bác bạc phơ, vầng trán cao, đôi mắt sáng hiền từ, nước da hồng hào. 

Bác là nhà Cách mạng tài giỏi, vị Lãnh tụ yêu nước thương dân. Bác là tấm gương 

sáng về đức tính khiêm tốn, giản dị để mọi người noi theo. Theo lời Bác dạy thiếu niên 

nhi đồng, em thầm hứa luôn chăm học, ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ thầy cô, yêu 

thương giúp đỡ người già và em nhỏ, kính trọng lễ phép với người lớn tuổi. 
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ĐỀ SỐ 7 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống? 

A. Cào tuyết trong một trường học. 

B. Làm đầu bếp trong một quán ăn. 

C. Viết báo. 

D. Chạy bàn. 

Câu 2 (0,5 đ). Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như để làm gì? 

A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. 

B. Để theo học đại học. 

C. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc. 

Câu 3 (1 đ). Bài văn này nhằm nói lên điều gì? 

A. Cho ta biết Bác Hồ đã chống rét bằng cách nào khi ở Pháp. 

B. Tả cảnh mùa đông ở Anh và Pháp. 

C. Nói lên những gian khổ mà Bác Hồ phải chịu đựng để tìm đường cứu nước. 

Câu 4 (0,5 đ). Bác Hồ làm việc trong khoảng thời gian là bao lâu? 

A. 5 giờ     B. 6 giờ 

Có những mùa đông 
Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề 

cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình 

Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa 

đói. 

Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một 

khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch 

vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới đệm 

nằm cho đỡ lạnh. 
Trần Dân Tiên 
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C. 7 giờ     D. 8 giờ 

Câu 5 (0,5 đ). Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước nào? 

A. Nước Ý     B. Nước Pháp 

C. Nước Anh    D. Nước Tây Ban Nha 

Câu 6 (1đ). Qua câu chuyện, em thấy Bác là người như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (1đ). Bộ phận được in đậm trong câu: “Bác làm nghề cào tuyết trong một 

trường học để có tiền sinh sống.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Vì sao?     B. Để làm gì? 

C. Khi nào?     D. Ai làm gì? 

Câu 8: (1đ) Em hãy đặt câu theo mẫu Ai làm gì? để kể lại hoạt động của Bác 

trong câu chuyện. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Có những mùa đông 

Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề 

cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình 

Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về Bác Hồ kính 

yêu. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 C 

3 C 

4 D 

5 B 

6 Gợi ý: Bác Hồ là người chịu thương chịu khó. 

7 B 

8 Gợi ý: Bác Hồ để một viên gạch vào bếp lò trước khi đi làm. 

 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về Bác Hồ kính 

yêu. 

Gợi ý: 

Thư viện trường em có một bức ảnh Bác Hồ lồng khung kính rất đẹp. Hình ảnh 

Bác Hồ đọc báo ngồi trên chiếc ghế mây. Gương mặt phúc hậu, dịu hiền, một tay cầm 

bút, một tay để trên trán, Bác như đang suy nghĩ đăm chiêu. Vầng trán Bác cao, cặp 

mắt sáng. Phong thái của Bác thật ung dung, con người bác toát lên một vẻ đẹp tinh 

anh về tài trí mà giản dị. 
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ĐỀ SỐ 8 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Hai vợ chồng đi rừng, họ bắt gặp con vật gì?  

A. Con dúi 

B. Con trăn 

C. Con chim 

Câu 2 (0,5 đ). Hai vợ chồng vừa chuẩn bị xong điều gì xảy ra? 

A. Sấm chớp đùng đùng; mưa to gió lớn. 

B. Mây đen ùn ùn kéo đến; mưa to gió lớn. 

C. Sấm chớp đùng đùng; mây đen ùn ùn kéo đến. 

Câu 3 (0,5 đ). Hai vợ chồng làm thế nào để thoát nạn? 

Chuyện quả bầu 

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi lạy van 

xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha cho. Dúi báo sắp có 

mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. Nó khuyên họ lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, 

chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày, bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp 

ong, hết hạn bảy ngày hãy chui ra. 

Hai vợ chồng làm theo. Họ còn khuyên bà con trong bản cùng làm nhưng chẳng ai 

tin. Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. 

Mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông. Muôn loài đều chết chìm trong biển nước. 

Nhờ sống trong khúc gỗ nổi như thuyền, hai vợ chồng thoát nạn. Sau bảy ngày, họ 

chui ra. Cỏ cây vàng úa. Mặt đất vắng tanh không còn một bóng người. 

Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Thấy chồng buồn, chị đem bầu cất lên 

giàn bếp. 

Một lần, hai vợ chồng đi làm nương về, nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp. Lấy 

làm lạ, họ lấy quả bầu xuống, áp tai nghe thì có tiếng lao xao. Người vợ lấy que đốt 

thành cái dùi, rồi nhẹ nhàng dùi quả bầu. 

Lạ thay, từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra. Người Khơ-mú nhanh 

nhảu ra trước, dính than nên hơi đen. Tiếp đến người Thái, người Mường, người Dao, 

người Hơ mông, người Ê-đê, người Ba-na, người Kinh,...lần lượt ra theo. 

Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay. 
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A. Chuyển đến một làng khác để ở. 

B. Lấy khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, chui vào đó. 

C. Làm một cái bè to bằng gỗ. 

Câu 4 (0,5 đ). Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất và muôn vật như thế nào sau nạn 

lụt? 

A. Cỏ cây vàng úa, mặt đất vắng tanh không một bóng người. 

B. Mặt đất xanh tươi, những đồng lúa chín vàng. 

C. Mặt đất đầy bùn và nước mưa còn đọng lại. 

Câu 5 (0,5 đ). Có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? 

A. Người vợ sinh ra được một người con trai tuấn tú, mạnh khỏe. 

B. Người vợ sinh ra được một quả bầu, đem cất trên giàn bếp. Một lần, hai vợ 

chồng nghe tiếng trong quả bầu nên người vợ lấy que đốt thành dùi, dùi quả 

bầu. Từ trong quả bầu những con người bé nhỏ nhảy ra. 

C. Người vợ bị bệnh và mất sớm. 

Câu 6 (1đ). Câu chuyện giải thích cho chúng ta điều gì? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (0,5 đ). Từ trái nghĩa với từ “Vui” là từ 

A. Vẻ 

B. Nhộn 

C. Thương 

D. Buồn 

Câu 8 (0,5 đ). Từ “chăm chỉ” ghép được với từ nào sau: 

A. trốn học 

B. học bài 

C. nghỉ học 

Câu 9 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu: “Chúng khoan khoái đớp bóng nước 

mưa” Trả lời cho câu hỏi nào: 

A. Vì sao? 

B. Như thế nào? 
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C. Khi nào? 

Câu 10 (1đ). Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. “ Những đêm trăng 

sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng”. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Chuyện quả bầu 

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi lạy van 

xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha cho. Dúi báo sắp có 

mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu)  về một loại quả em thích 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………… 

ĐÁP AN ĐỀ SỐ 8 
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II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 A 

2 C 

3 B 

4 A 

5 B 

6 Gợi ý: Câu chuyện giải thích sự tích các dân tộc của Việt Nam. 

7 D 

8 B 

9 B 

10 Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng? 

 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu)  về một loại quả em thích 

Gợi ý: 

Loại quả em thích ăn nhất là dưa hấu. Nhìn bên ngoài, em thấy quả dưa gồm 

những vạch dài màu xanh đậm và nhạt xen kẽ nhau. Trái dưa hấu chín hình bầu dục, 

lại có giống dưa tròn xoe như quả bóng. Khi bổ dưa, em thấy ruột quả dưa màu đỏ 

tươi. Những cái hạt đen nhánh nằm nép mình khiêm tốn giữa những lớp thịt mọng 

nước. Ăn dưa hấu ngày hè, em cảm nhận được vị ngọt mát và hương thơm dịu nhẹ. 

Chẳng những thế, dưa hấu chứa nhiều Vitamin A còn làm con người sáng mắt và tăng 

cường sức khỏe. Em thích dưa hấu lắm.   
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ĐỀ SỐ 9 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Già làng Voi tức giận điều gì? 

A. Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng 

B. Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng. 

C. Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước 

D. Cá Sấu đến sống ở hồ nước. 

Câu 2 (0,5 đ). Già làng Voi làm gì để đánh Cá Sấu? 

A. Gọi Cá Sấu đến nhà chơi. 

B. Nhử Cá Sấu lên bờ để dân làng dễ dàng đánh bại. 

C. Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại. 

Câu 3 (1đ). Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có? 

A. Do dấu chân của người dân ở đó. 

B. Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành. 

C. Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành 

D. Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành. 

Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên 

Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống 

thật là tươi vui, đầm ấm. 

Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già 

làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu. 

Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát 

quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. 

Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá 

Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ. 

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: 

những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu 

vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối. 
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Câu 4 (1đ). Câu chuyện này kể về điều gì? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Câu 5: (1đ) Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá 

Sấu trong câu chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6 (0,5 đ). Câu: “Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ” thuộc kiểu câu gì? 

A. Ai làm gì? 

B. Ai là gì? 

C. Ai thế nào? 

D. Ai ở đâu? 

Câu 7 (0,5 đ). Ngày nay khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có cái gì? 

A. Sông hồ 

B. Ao hồ 

C. Kênh rạch 

D. Mương máng 

Câu 8 (1 đ). ) Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau . 

Muông thú các nơi cùng kéo gỗ lát đường băng qua bãi lầy đến bên hồ trợ 

giúp. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên 

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: 

những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu 

vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể về một việc tốt của em hoặc 

của bạn em. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 B 

2 C 

3 B 

4 Gợi ý: Câu chuyện khuyên chúng ta nên đoàn kết. 

5 Gợi ý: Việc làm đó thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân ở Tây Nguyên. 

6 A 

7 A 

8 Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ 

giúp. 

 

II. Tập làm văn   

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể về một việc tốt của em hoặc 

của bạn em. 

Gợi ý: 

Trong giờ ra chơi, em thấy có ba em nhỏ ngồi ăn bánh kẹo rất vui. Bỗng có một 

em nhỏ xả rác ở sân trường. Em nhắc: “Em ơi, đừng xả rác ở sân trường như vậy, mất 

vệ sinh lắm!” Em nhỏ đã nghe lời em và nhặt vỏ kẹo bỏ vào thùng rác. Về nhà, mẹ 

khen em: “Con gái của mẹ ngoan quá, con đã biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp, mẹ rất 

vui.” Em thấy rất vui và hãnh diện với các em nhỏ. 
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ĐỀ SỐ 10 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Bác Nhân làm nghề gì? 

A. Bán hàng rong trên hè phố. 

B. Bán hàng rong ở cửa hàng tạp hóa. 

C. Nặn đồ chơi bằng bột màu. 

Câu 2 (0,5 đ). Vì sao bác Nhân quyết định về quê? 

A. Vì bác Nhân nhớ quê. 

Người làm đồ chơi 
Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu.  

Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, trẻ con 

xúm lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn 

Ngộ Không, những con vịt, con gà,... sắc màu sặc sỡ. 

Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mỗi chiều bán hàng về, bác lại kể cho 

chúng tôi nghe trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào. 

Dạo này, hàng của bác Nhân bỗng ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện. 

Một hôm, bác Nhân bảo: bác sắp về quê làm ruộng, không nặn đồ chơi nữa. Tôi suýt 

khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: 

- Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. 

- Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa. 

- Cháu mua và sẽ rủ bạn cùng mua. 

Bác cảm động ôm lấy tôi. 

Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Sáng ấy, tôi đập con lợn đất, 

đếm được hơn mười nghìn đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua 

giúp đồ chơi của bác. 

Gặp bác chiều ấy, tôi thấy bác rất vui. Bác tặng tôi hai con giống, rồi kể: “Hôm 

nay, bác bán hết nhẵn hàng. Thì ra, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác.” 

Bác còn bảo:  

- Về quê, bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn thích thứ này 

hơn trẻ thành phố. 

Theo Xuân Quỳnh 
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B. Vì thấy xuất hiện nhiều đồ chơi bằng bột màu đẹp hơn. 

C. Vì những đồ chơi bằng nhựa xuất hiện nên hàng của bác bị ế. 

Câu 3 (1đ). Bạn nhỏ trong bài đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng 

cuối cùng? 

A. Năn nỉ bác ở lại 

B. Đập con lợn đất, lấy tiền nhờ các bạn mua đồ chơi của bác 

C. Tặng bác món quà kỷ niệm 

Câu 4 (1đ) Em có nhận xét gì về bạn nhỏ trong bài? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 5 (1 đ). Từ trái nghĩa với từ “cuối cùng” là từ? 

A. Đầu tiên 

B. Xuất hiện 

C. Bắt đầu 

Câu 6 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu “Bác Nhân là người làm đồ chơi 

bằng bột màu” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Làm gì? 

B. Là gì? 

C. Như thế nào? 

Câu 7 (0,5 đ). Câu “Bác Nhân là người làm đồ chơi bằng bột màu.” được viết 

theo mẫu? 

A. Ai làm gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai là gì?  

Câu 8 (1đ). Dòng nào dưới đây đặt dấu phẩy thích hợp? 

A. Hôm ấy cậu đến sớm, để lau bảng quét lớp. 

B. Hôm ấy, cậu đến sớm để lau bảng quét lớp. 

C. Hôm ấy, cậu đến sớm để lau bảng, quét lớp. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 
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I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Người làm đồ chơi 

Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu.  

Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, trẻ con xúm 

lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh,... 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một con vật 

nuôi mà em thích. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 

II. Đọc hiểu  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu Đáp án 

1 C 

2 C 

3 B 

4 Gợi ý: Bạn nhỏ trong bài có tấm lòng nhân hậu. 

5 A 

6 B 

7 C 

8 C 

II. Tập làm văn  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một con vật 

nuôi mà em thích. 

Gợi ý: 

Nhà em có một chú chó. Tên chú chó là Bông. Dáng chú rất cao, to. Mắt chú 

tròn như hạt nhãn. Chú canh nhà rất giỏi. Mỗi khi em đi học về, chú thường nhảy rối 

rít bên em. Em rất yêu quý chú chó này. 
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