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I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo 

hướng dẫn KTĐK cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 2. 

II. Đọc thầm bài văn sau: (6 điểm) 

 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và 

làm bài tập:  
Câu 1 (0,5 điểm): Trong bài, sóng được tả như thế nào? 

A. Như hình chữ S 

B. Như một dải đăng ten mềm mại 

C. Như bức tranh kì lạ 

D. Tất cả các ý trên 

                     Điểm Nhận xét của giáo viên Người chấm kí 

 

Đọc tiếng: …… 

 

 

 

                                   

  

 

Đọc hiểu: ……. 
 

  

  

Sóng và cát ở Trường Sa 
          Những con sóng bền bỉ ngày đêm vẽ quanh chân đảo một viền hoa như 

một dải đăng ten mềm mại. Dải đăng ten ấy chuyển động liên tục tuỳ theo từng 

mùa. 

         Cát xung quanh các đảo ở Trường Sa là những vụn san hô nên rất tơi 

nhẹ. Chúng thường ánh lên dưới mặt trời. Trên những doi cát này, gió và sóng 

cùng nhau xoay vần, vẽ nên những bức tranh thiên nhiên nhiều hình thù sinh 

động. Đặc biệt, có doi cát còn tạo nên hình chữ S trông giống bản đồ Việt Nam 

giữa biển khơi. 

        Hình ảnh cát san hô trắng lấp lánh, biển xanh và màu áo của các chú bộ 

đội hải quân hoà quyện tạo nên vẻ đẹp riêng cho những hòn đảo ở Trường Sa. 

                                                                              Nguyễn Xuân Thuỷ 

• Đăng ten: vật bằng chỉ, sợi để làm đường viền trang trí. 

• Doi: dải cát lồi ra phía biển.   



 

Câu 2 (0,5 điểm): Trên các đảo ở Trường Sa, cát có gì lạ? 

A. Những vụn san hô tơi nhẹ 

B. Ánh lên dưới mặt trời 

C. Trắng lấp lánh 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 3 (0,5 điểm): Nhờ đâu những hòn đảo ở Trường Sa có vẻ đẹp rất riêng? 

A.  Màu áo xanh của chú công nhân 

B.  Cát san hô trắng lấp lánh, biển xanh và màu áo của các chú bộ đội hải quân 

C.  Màu xanh của mây trời  

D.  Màu xanh của núi non hùng vĩ in xuống mặt biển 

Câu 4 (0,5 điểm): Theo em, bài văn trên có nội dung  gì ? 

A. Vẻ đẹp của những người làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo 

B. Vẻ đẹp đặc biệt của sóng và cát ở các đảo Trường Sa; tình cảm trân trọng của 

tác giả đối với những người làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo 

C. Vẻ đẹp của sóng và cát ở các đảo Trường Sa 

D. Trường Sa- Vẻ đẹp thiêng liêng vùng cực Đông của Tổ quốc 

Câu 5 (1 điểm): Em  hãy viết 1 đến 2 câu kể những điều em biết về Trường Sa.  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  

Câu 6 (0,5 điểm): Trong câu  “Những con sóng bền bỉ ngày đêm vẽ quanh chân đảo 

một viền hoa như một dải đăng ten mềm mại”. Các từ gạch chân là từ chỉ: 

      A. Từ chỉ sự vật       B.Từ chỉ hoạt động      C.Từ chỉ đặc điểm 

Câu 7 (0,5 điểm):  Câu “Trường Sa là một huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.”    

thuộc kiểu câu : 

      A. Câu giới thiệu                     B. Câu nêu hoạt động C. Câu nêu đặc điểm 

Câu 8 (1 điểm):Viết một câu có dấu phẩy dùng để ngăn cách các từ chỉ hoạt động. 
              
              
              
              
              
              

Câu 9 (1 điểm): Chọn dấu chấm và dấu phẩy điền vào từng ô trống cho thích hợp: 

       Từ lâu Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta         Đảo Nam Yết và Sơn     

Ca có giống dừa đá       trái nhỏ nhưng dày cùi         cây lực lưỡng       cao vút. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


  

I. Chính tả Nghe – viết: (4 điểm) - (15 phút) 

GV đọc cho HS viết: 

Chiều mùa hạ 

  Con chim sơn ca cất lên tiếng hát tự do, tha thiết đến nỗi khiến ta cũng phải ước 

ao giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm 

hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa đang ngậm đòng và hương sen. 

 

II. Tập làm văn: (6 điểm) - (25 phút) 

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 6 câu)  kể về một việc làm bảo vệ 

môi trường mà em đã  từng tham gia. 

Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 6 câu) giới thiệu một đồ dùng học 

tập mà em yêu thích . 
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