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UBNDQUẬN HOÀNG MAI 

TRƯỜNG TIỂU  HỌC LĨNH NAM 

 

Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: 2A….  

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2020 – 2021 

Môn : Tiếng Việt  – Lớp 2 

Ngày ….. tháng …. năm 2021 

 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

I: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:  

 

 Chiếc lò sưởi 

 Về mùa đông, Bác ở gác hai trên nhà sàn nên gió lạnh. Cơ quan đã tìm cho Bác 

một chiếc lò sưởi điện. Một lần, vào lúc nửa đêm gió lạnh, Bác thức giấc dậy nghe thấy 

tiếng người gác ho phía dưới. Bác cầm chiếc lò sưởi điện xuống và tự tay nối dây điện 

từ trên gác hai xuống cho đồng chí bảo vệ. Bác nói: “ Bác nằm trên nhà đã có chăn đắp 

ấm rồi.” 

Theo Những kỉ niệm cảm động về Bác Hồ 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 (0.5 điểm): Nhà Bác ở là ngôi nhà như thế nào?  

A.  ngôi nhà sàn  

B. ngôi nhà cao tầng  

C. ngôi nhà làm bằng đất 

Câu 2 (0.5 điểm): Vì sao cơ quan lại mua cho Bác một chiếc lò sưởi điện? 

A. vì Bác bị ốm 

B. vì Bác ở gác hai trên nhà sàn nên gió lạnh, mọi người lo Bác bị ốm  

C. vì chiếc lò sưởi của Bác đã hỏng                                      

Câu 3 (0.5 điểm): Khi thức dậy thấy đồng chí bảo vệ ho, Bác đã làm gì? 

A. mang thuốc cho đồng chí bảo vệ uống 

B. mang chăn xuống cho đồng chí bảo vệ mượn 

C. cầm chiếc lò sưởi điện, tự tay nối dây điện cho đồng chí bảo vệ dùn 

Câu 4 (0.5 điểm): Vì sao Bác lại nhường chiếc lò sưởi cho đồng chí bảo vệ?     

A. vì đồng chí bảo vệ muốn mượn chiếc lò sưởi của Bác  
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B. vì Bác đã có lò sưởi rồi 

C. vì Bác thương đồng chí bảo vệ đang bị ho do trời lạnh 

Câu 5 (1 điểm): Qua câu chuyện trên, em thấy Bác là người như thế nào? 

                                                                                                                                
Câu 6 (0,5 điểm): Bộ phận in đậm trong câu văn sau trả lời cho câu hỏi nào?  

  Về mùa đông, Bác ở gác hai trên nhà sàn nên gió lạnh.  

           A. Vì sao ?                          B. Ở đâu ?  C. Khi nào ? 

Câu 7 (0,5 điểm): Cặp từ trái nghĩa là:    

  A. hiền hậu – độc ác                                            

  B. thông minh – tài giỏi                                        

  C. chăm chỉ - cần cù 

Câu 8 (1 điểm): Tìm 1 từ ca ngợi Bác Hồ rồi đặt câu với từ đó.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu chấm, dấu phẩy và chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

 

Bác sống rất giản dị và rất có nền nếp      Sáng sáng      Bác thức dậy rất sớm         

 

gấp  chăn màn        quần áo rồi chạy xuống suối tập thể dục. 
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II. Tập làm văn : Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn Tả về cây cối( tả cây 

xoài) 
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UBNDQUẬN HOÀNG MAI 

TRƯỜNG TIỂU  HỌC LĨNH NAM 

 

Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: 2A….  

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2020 – 2021 

Môn : Tiếng Việt  – Lớp 2 

Ngày ….. tháng …. năm 2021 

 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 I: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:  

. 

GIÓ VƯỜN XÀO XẠC 

  Buổi sáng, mẹ đi làm, bà đi chợ, Liên dắt em ra vườn chơi. 

Chơi ở vườn thích thật, có đủ thứ! Con chuồn chuồn đỏ chót đậu trên búp hoa 

dong riềng trông như một quả ớt chín. Hễ đưa hai ngón tay nhắp nhắp chạm phải là quả 

ớt ấy biến mất. 

Rồi cái cây “phải bỏng” lá dày như chiếc bánh quy. Hoa của nó treo lủng la lủng 

lẳng từng chùm như những chiếc đèn lồng xanh xanh hồng hồng nhỏ xíu, xinh ơi là 

xinh. 

Rồi cái nạng ba cây ổi, láng như mặt ghế nệm xe, ngồi êm êm là! Gió trên vòm 

cây ổi xào xạc. 

 

( Hồng Nhu ) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1 (0,5 điểm). Liên dắt em đi chơi ở đâu?  
A. ở công viên 

B. ở vườn 

C. ở ngoài bãi cỏ 

Câu 2 (0.5 điểm). Liên dắt em đi chơi khi nào?   

 A. buổi sáng  

 B. buổi trưa 
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 C. buổi tối 

 Câu 3 (0.5 điểm). Con chuồn chuồn trông giống thứ gì?  

A. hoa dong riềng 

B. quả ớt chín 

 C. Chiếc đèn lồng 

 

 

Câu 4(0.5 điểm). Buổi sáng khi mẹ đi làm, bà đi chợ Liên làm gì ? 

A. Liên cùng bà đi chợ  

B. Liên và em cùng bà đi chợ. 

 C. Liên dắt em ra vườn chơi. 

 

Câu 5 (1 điểm). Khi được cùng em ra vườn chơi Liên cảm thấy thế nào  
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Câu 6 (0,5 điểm). Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai làm gì ? 

          A. Liên dắt em ra vườn chơi. 

 B.Con chuồn chuồn đỏ chót . 

 C. Gió trên vòm cây ổi xào xạc 

Câu 7: (0,5 điểm). Những cặp từ nào trái nghĩa với nhau? 

 A. mệt - mỏi    

 B. mồ hôi - lạnh cóng   

C. buồn - vui 

Câu 8: (1 điểm). Dòng nào những từ chỉ sự vật.  

A. chuồn chuồn, hoa dong riềng, treo, đèn lồng, gió, vườn cây 

B. chuồn chuồn, hoa dong riềng, nhỏ xíu, đèn lồng, gió, vườn cây 

C.chuồn chuồn, hoa dong riềng, đèn lồng, gió, vườn cây 

 

Câu 9: (1 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu “Liên dắt em ra 

vườn chơi.”   
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II. Tập làm văn:  

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn tả về ảnh Bác Hồ. 
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UBNDQUẬN HOÀNG MAI 

TRƯỜNG TIỂU  HỌC LĨNH NAM 

 

Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: 2A….  

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2020 – 2021 

Môn : Tiếng Việt  – Lớp 2 

Ngày ….. tháng …. năm 2021 

 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

I. Đọc thầm bài văn sau:  

Đom Đóm và Giọt Sương 

 Đom Đóm sà xuống chân ruộng bắt mấy con Rầy Nâu hại lúa. Bỗng nó nhìn sang 

bên cạnh và thấy cô bạn Giọt Sương đang đung đưa trên lá cỏ. Đom Đóm cất tiếng:  

- Chào Giọt Sương, trông bạn lung linh, toả sáng như một viên ngọc vậy! 

Giọt Sương dịu dàng nói: 

- Đom Đóm ơi! Mình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các ngôi 

sao trên bầu trời. Mình nghĩ bạn mới là người đẹp nhất, sáng nhất vì bạn sáng lên được 

từ chính bản thân mình. 

Đom Đóm nói:  

- Bạn khiêm tốn quá! Nhưng mình cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp bạn dành cho 

mình. Thôi, chào bạn! Mình đi bắt bọn Rầy Nâu đây. 

(Truyện ngụ ngôn) 
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II. Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc 

làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

Nội dung Đáp án 

a.Thời tiết đẹp nên Đom Đóm đi tìm các bạn để rủ đi chơi.  

b. Đom Đóm bắt Rầy Nâu để bảo vệ cây lúa.  

c. Ở chân ruộng, Đom Đóm gặp Giọt Sương và Xén Tóc.  

d. Đom Đóm hỏi chuyện và khen ngợi Giọt Sương.  

 

 

 

Câu 2: Đom Đóm nhận xét về Giọt Sương như thế nào? 

a. Tròn xoe, trông như một viên bi ve. 

b. Tròn trĩnh, nhẵn nhụi như một viên đá cuội. 

c. Lung linh, toả sáng như một viên ngọc. 

d. Lung linh như ngôi sao trên bầu trời. 

Câu 3: Vì sao Giọt Sương cho rằng Đom Đóm mới là người đẹp nhất, sáng nhất? 

a. Vì Đom Đóm phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao. 

b. Vì Đom Đóm tự sáng lên từ chính bản thân mình.  

c. Vì Đom Đóm luôn phát ra ánh sáng như ngọn lửa. 

d. Vì Đom Đóm có ánh sáng lấp lánh. 

Câu 4: Đom Đóm và Giọt Sương đều có đức tính gì giống nhau? 

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

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

Câu 5: Hãy nói 1 – 2 câu khen ngợi Đom Đóm hoặc Giọt Sương. 

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

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

Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 

siêng năng -………...........      trắng tinh  - ........................ 

   nhanh nhẹn - ........................... 

Câu 7: Điền bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? vào chỗ chấm trong mỗi câu sau: 

https://filemem.com/


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

 

- Ai cũng yêu quý Đom Đóm ………………………………………………………… 

Câu 8: Gạch bỏ từ không thuộc nhóm trong dãy từ sau: 

 long lanh, xinh đẹp, lung linh, đung đưa, lấp lánh,  

Câu 9: Xác định xem mỗi câu sau thuộc kiểu câu gì bằng cách nối với dòng tương ứng. 

 Câu  Mẫu câu 

a. Bạn khiêm tốn quá!  Ai là gì?  

b. Bạn là người đẹp nhất, sáng nhất.   Ai làm gì? 

c. Mình đi bắt bọn Rầy Nâu đây!   Ai thế nào? 

   

 

 

 

II. Tập làm văn:  

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn tả về Tả về người thân( bố, mẹ) 
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UBNDQUẬN HOÀNG MAI 

TRƯỜNG TIỂU  HỌC LĨNH NAM 

 

Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: 2A….  

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2020 – 2021 

Môn : Tiếng Việt  – Lớp 2 

Ngày ….. tháng …. năm 2021 

 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

I. Đọc thầm bài văn sau:  

 

Chú chim sâu 
       Một hôm, Chim Sâu vào rừng chơi và được nghe Họa Mi hót. Về tổ, Chim Sâu 

phụng phịu nói với bố mẹ: 

- Bố mẹ ơi! Sao bố mẹ sinh con ra không là Họa Mi, mà lại là Chim Sâu? Chúng ta có 

thể trở thành Họa Mi được không ạ? 

- Tại sao con muốn trở thành Họa Mi? 

- Vì con muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý. 

      Chim bố nói: 

- Người ta yêu quý chim không chỉ riêng vì tiếng hót, con ạ! Con hãy cứ là Chim Sâu. 

Hãy bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ được mọi người yêu quí.  
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      Một buổi chiều , trời đầy bão dông, Chim Sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ 

và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng Chim Sâu lên và đặt Chim Sâu trong 

chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Chú bé đến mở nắp hộp, nhẹ 

nhàng nâng Chim Sâu trên tay. Ông bố chú bé nói: 

- Con hãy thả chú chim ra. Loài chim này rất đáng quý vì nó có ích với vườn cây lắm 

đấy! 

      Cậu bé vuốt ve Chim Sâu rồi khẽ tung cho chú bay đi.Chú Chim Sâu chợt nhớ lại 

lời Chim bố ngày nào. Sau đó, Chim Sâu làm tổ ở khu vườn ấy. Chú còn rủ thêm nhiều 

bạn chim tới trú ngụ, cùng nhau bắt sâu bảo vệ cây cối trong vườn. 

                                                                                                  (Nguyễn Đình Quảng ) 
     II. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1 (0,5đ) : Đúng ghi Đ, sai ghi S :  

                                        Nội dung Đáp án 

A.Chim Sâu muốn thành Hoạ Mi vì thấy Hoạ Mi xinh đẹp .  

B. Bố Chim Sâu khuyên chú rằng “Người ta yêu chim không chỉ vì  riêng tiếng hót”.  

C. Cậu bé đã thả chim bay đi vì Chim Sâu bảo nhớ bố mình.    

D. Chim Sâu ở lại làm tổ trong khu vườn nhà cậu bé để bắt sâu bảo vệ  cây 

cối trả ơn cậu bé. 

 

 

 

 

Câu 2  ( 0,5đ): Câu chuyện cho em biết điều gì ? 

A. Hoạ Mi thì biết hót còn Chim Sâu thì không biết hót.  

B. Mỗi một loài chim đều có vẻ đẹp và ích lợi riêng.   

C.Chú Chim Sâu mơ ước hót hay như Hoạ Mi để mọi người yêu quý nó. 

Câu 3 (1đ) : Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi nào ? (Hãy nối 

với cột tương ứng ) 

Loài chim này rất đáng quý vì nó có ích với 

vườn cây lắm đấy. 

        Như thế nào? 

Cậu bé mở nắp hộp để cho chim bay đi.   Vì sao ? 

Loài chim này rất đáng quý.  Để làm gì ? 

Một buổi chiều , trời đầy bão dông.  Khi nào ? 

Câu 4 0,5đ): Trong câu : “Chú còn rủ thêm nhiều bạn chim tới trú ngụ, cùng  

bắt sâu bảo vệ cây cối trong vườn.” Có số từ chỉ hoạt động là: 

A. 3 từ - đó là : ………………………………………………………………………… 

B. 4 từ - đó là : ………………………………………………………………………… 

C.5 từ - đó là : ………………………………………………………………………… 

Câu 5( 0,5đ): Đặt một câu nói về chú chim sẻ trong bài có bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? 

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

Câu 6: (1đ) Nếu là chú Chim Sâu, khi được cậu bé thả tự do con sẽ nói gì với 

cậu bé?  ( Viết 2-3 câu)   

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

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

Câu 7: (0,5đ) . Chọn từ trái nghĩa cho trước trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 

cho thích hợp: (đuôi, lành,thác, nhỏ, dưới) 

- Lên thác..................... ghềnh.   Tuổi .................... chí lớn. 

 - Trên kính......................nhường.    Lá .................... đùm lá rách. 

  - Đầu voi..     ...... chuột 

 Câu 8 : (0,5đ) Gạch chân những  từ không thuộc nhóm trong  dãy từ sau  và đặt 

tên cho nhóm từ 

 + học sinh, học bài, đọc sách, lên bảng,  giơ tay, phát biểu, trực nhật, ca hát 

Những từ trên thuộc nhóm từ chỉ…….. 

Câu 9: (1đ): Chọn dấu chấm, dấu  phẩy điền vào từng  ô trống cho thích hợp. 

  Trong thế giới loài chim       em yêu thích nhất là chim công     Đầu chú tròn và 

nhỏ     trên đầu có cái mào be bé       Lông chú màu xanh     đỏ     vàng     tím rực rỡ  

  Mỗi khi chú múa      đuôi xòe như một chiếc quạt lộng lẫy  

 

 

 

 

 

II. Tập làm văn:  

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn tả Tả về cây cối( tả cây xoài) 
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