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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 HKII . 

II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (6 điểm)     

Đọc thầm bài sau và làm bài tập 

                                                              

Chiếc áo rách 

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. 

Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc. 

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa 

bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các 

bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả 

lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ 

Lan, rồi giảng bài cho Lan. 

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, 

Lan lại cùng các bạn tới trường.    

                                                                           (Theo báo Thiếu niên Tiền phong) 

 
          

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi 1,2,3,4 

Câu 1:(M1- 0,5 điểm) Vì sao các bạn trêu chọc Lan? 

            A. Vì Lan bị điểm kém. 

            B. Vì Lan không chơi với các bạn. 

            C. Vì Lan mặc áo rách đi học. 

Câu 2:(M1- 0,5 điểm) Khi các bạn đến thăm nhà thì thấy bạn Lan đang làm gì?     

             A. Lan đang học bài.  

             B. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.                                

             C. Lan đi chơi bên hàng xóm. 

Câu 3:(M2 - 0,5 điểm) Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô giáo và các bạn đã làm 

gì? 

             A. Mua bánh giúp gia đình Lan.            

             B. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh. 

             C. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới. 

Câu 4: (M3 -1 điểm) Vì sao hôm sau Lan lại cùng các bạn đến trường? 
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             A. Vì Lan có áo mới, không còn phải mặc áo rách đi học nữa.          

             B. Vì Lan được cô giáo giảng bài và đã hiểu bài. 

             C. Vì Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. 

Câu 5: (M2 - 0,5 điểm) Hãy viết 1 câu nêu nhận xét của em về bạn Lan trong câu chuyện 

trên 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 6: (M4 -1điểm)  Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 7:(M1- 0,5 điểm) Cho câu “Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói 

bánh.” 

  Hãy đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu trên. 
 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 8: (M2- 0,5 điểm) Điền dấu câu phù hợp vào ô trống trong đoạn văn sau: 

       Tết Trung thu       mẹ sắm cho Mai một mâm cỗ nhỏ với đủ loại trái cây        

Câu 9: (M3 - 1 điểm) ) Hãy đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? và gạch 

chân dưới bộ phận đó. 
 

 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 

GV coi thi                    GV chấm lần 1       GV chấm lần 2               Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên) 
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  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II  

N¨m häc 2017 - 2018 

m«n tiÕng viÖt - líp 2 
( KiÓm tra viÕt - Thêi gian 50 phót ) 

 

1/ Chính tả (4 ®iÓm)  
GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả “Yết Kiêu” trong khoảng thời gian 15 phút. 

I/ Chính tả:  

                                                          Yết Kiêu 

        Ngày xưa, có một người tên là Yết Kiêu có tài bơi lội. Khi giặc ngoại xâm 

mang thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta, ông lặn xuống đáy biển, 

khoan và đục thủng thuyền giặc. Ông làm rất nhanh, nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền 

giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Quân giặc hoảng sợ, vội vã quay về 

không dám sang cướp nước ta lần nữa.  

                                                                                           

II/ Tập làm văn (6 điểm)  

Đề bài : Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại một việc làm tốt của em (hoặc của 

bạn em).  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 


