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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 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 

                                                              

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 gái rồi! Tôi có em gái rồi! 

Tôi vui vẻ cưng chiều và nhường em tất cả mọi thứ.  

                                               Theo Xuân-Hạ -Thu-Đông:  365 ngày kể chuyện 

          

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi 1, 2, 3, 6 

Câu 1:(M1- 0,5 điểm) Bố báo cho Chuột Túi tin vui gì? 

A. Chuột Túi chuẩn bị được  làm anh. 

B. Chuột Túi sắp có em. 

C. Mẹ Chuột Túi đã sinh em bé. 

Câu 2:(M1- 0,5 điểm) Điều gì làm Chuột Túi con không vui khi nghe tin sắp có em? 

A. Chuột Túi  con sợ không còn được bố mẹ quan tâm nữa. 

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

C. Chuột Túi con sẽ phải trông em suốt cả ngày. 

Câu 3:(M1 - 0,5 điểm) Khi em ra đời, Chuột Túi  con cảm thấy thế nào ? 

A. Chuột Túi con cảm thấy không khoái tí nào. 
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B. Chuột Túi  con không nói  gì và cảm thấy hơi buồn . 

C. Chuột Túi  con cảm thấy hãnh diện vì mình có một cô em gái. 

Câu 4: (M2 – 0,5 điểm) Nếu em có em nhỏ, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của em 

với em của mình? Hãy viết lại việc mình sẽ làm: 

Câu 5:(M4 – 0,5 điểm) Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

  Câu 6:(M2 – 0,5 điểm) Câu: “Tôi là một chú chuột túi bé con.” thuộc kiểu câu nào ?  

Câu 7:(M2 – 0,5 điểm) Gạch dưới những từ chỉ hoạt động trong câu văn sau:  

                        Gặp ai tôi cũng hớn hở khoe mình có em gái.  

Câu 8:(M3 – 0,5 điểm) Viết tiếp vào chỗ trống để được câu văn hoàn chỉnh theo mẫu 

“Ai thế nào?” 

Đôi má em bé .................................................................................................................... 

Câu 9:(M2 - 1 điểm) Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy 

vào       thích hợp: 

                                                               Lúc nào 

Sơn hỏi Hà: 

- Mùa hè       cậu thường dậy lúc nào 

- Ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ. – Hà trả lời 

- Cậu dậy sớm quá        - Sơn bảo. 
 

Câu 10:(M3 -1điểm) Hãy đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? và gạch chân 

dưới bộ phận đó. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 

    GV coi thi                                  GV chấm lần 1                           GV chấm lần 2                

    (Kí và ghi rõ họ tên)                               (Kí và ghi rõ họ tên)                           (Kí và ghi rõ họ tên)           
 
 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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


