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     I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)   

  GV kiểm tra ở từng tiết ôn tập theo yêu cầu kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 2 
   II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (6 điểm)     

            Đọc thầm bài sau và làm bài tập 

 

Cha tôi 

    Mẹ tôi mất lúc tôi lên hai. Cha nuôi tôi từ thuở ấy. Người dùng xe xích lô để kiếm 

sống. Đây cũng là chiếc nôi đưa tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Tôi lớn lên trong 

sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, nai lưng đạp xích lô của cha. 

    Hàng ngày, cha phải làm thay phần việc của mẹ: lo từng mớ rau, quả cà và cả việc 

may vá. 

     Sáng nào cũng vậy, cha dậy rất sớm để đưa đón khách. Nhiều hôm, hàng xóm đã 

cơm nước xong, ngồi xem ti vi, cha mới đạp xe về nhà. 

     Cha rất quý chiếc xích lô. Người bảo: Chính cái xe xích lô cũ kĩ này đã nuôi sống 

cả nhà mình. 

                                                                                   (Sưu tầm) 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng cho 

mỗi câu hỏi dưới đây hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1:(M1- 0,5 điểm) Ở đoạn văn thứ nhất, chiếc xích lô được tác giả xem như cái  

gì ?            

A.  Chiếc nôi 

B.  Chiếc xe ô tô 

C.  Chiếc xe đạp 

Câu 2:(M1- 0,5 điểm) Người bố đã làm gì để nuôi sống gia đình?                                              

A.  Chữa xe xích lô 

B.  Buôn bán, may vá 

C.  Đạp xích lô để đưa đón khách 

……..... 

……..... 



Câu 3:(M1- 0,5 điểm) Tại sao người bố trong câu chuyện trên lại rất quý chiếc xích 

lô?          

A. Vì chiếc xích lô rất đẹp 

   B. Vì chiếc xích lô giúp bố nuôi cả gia đình 

C. Vì chiếc xích lô là kỉ vật  mẹ để lại 

Câu 4:(M1 - 0,5 điểm) Hàng ngày, ngoài việc đạp xích lô, bố còn phải làm  công việc 

gì? 

  A. Đưa bạn nhỏ đi học 

  B. Làm thay phần việc của mẹ: lo từng mớ rau, quả cà, may vá 

 C. Chữa xích lô 

Câu 5:(M3 – 1 điểm) Trong câu: "Sáng nào cũng vậy, cha dậy rất sớm để đưa đón 

khách.”có mấy từ chỉ hoạt động? 

         A. Một từ. Đó là ......................................................................................................... 

         B. Hai từ. Đó là .......................................................................................................... 

         C. Ba từ . Đó là .......................................................................................................... 

Câu 6:(M2 – 0,5 điểm) Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai” ? trong câu “Hàng ngày, 

cha phải làm thay phần việc của mẹ.” là: 

  A. Hàng ngày 

  B. Cha 

  C. Phải làm thay phần việc của mẹ    

Câu 7:(M2 – 0,5 điểm) Câu  “Cha nuôi tôi từ lúc tôi lên hai.” được cấu tạo theo kiểu 

câu gì? 

Câu 8 :(M2 - 1 điểm) Đặt dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm hỏi thích hợp vào ô 

trống trong đoạn văn sau:  
 

 Bạn Mai vừa đi học về đã thấy bà ngoại em đang đợi trước cửa        Bà hỏi: 

- Hôm nay, cháu có chuyện gì mà vui thế 

- Bà ơi         cháu được điểm mười bài kiểm tra cuối kì 1 môn Toán ạ 

 

 Câu 9:(M4 – 1 điểm) Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về người cha trong 

câu chuyện trên. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

         A. Ai là gì?                B. Ai làm gì?                         C. Ai thế nào? 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I  

Năm học 2020 - 2021 

Môn Tiếng Việt – Lớp 2 

( Kiểm tra viết – Thời gian 50 phút) 

 

1/ Chính tả (4 điểm)  

GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả “Lương Thế Vinh”trong khoảng 

thời gian 15 phút. 

I/ Chính tả:  

                                                      Lương Thế Vinh 

   Lương Thế Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh. Có lần, cậu đang 

chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua. Bà bị tuột 

quang gánh, bưởi lăn tung tóe dưới đất và mấy trái lăn xuống một cái hố sâu 

không lấy lên được. Lương Thế Vinh bảo các bạn lấy nước đổ vào hố. Nước 

dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó. 

                                                            

II/ Tập làm văn (6 điểm)  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 đến 6 câu) kể về một 

người thân trong gia đình mà em yêu quý.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


