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ĐỀ 5
Họ và tên: .......................................................................... Lớp: 2......................
Trường.....................................................................................................................
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (4 điểm)
GV cho HS bốc thăm, đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần
1 đến tuần 9 Tiếng Việt 2 tập 1 và yêu cầu HS trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi về nội
dung đoạn vừa đọc (GV Kiểm tra trong tuần 10)
II. Đọc hiểu và làm bài tập: (6 điểm). Cho văn bản sau:
ĐÊM TRUNG THU

Câu 1: Ch p b ng giật mình vì ao (1 điểm)
A. Vì c con cá khác b i ph a au.
B. Vì thấy trăng dường như đ p h n năm trước.
C. Vì trăng uất hiện đột ngột.
Câu 2: Câu: M t trăng tr n vành vạnh, áng long lanh là kiểu câu: (1 điểm)
. i làm gì
. i là gì
C.
i thế
nào
Câu 3. S p ếp tên các bạn au theo th tự bảng ch cái: Chép, Rô , Trắm, Lươn,
Ốc. (1 điểm)
.....................................................................................................................................
........
Câu 4. Gạch chân từ chỉ đ c điểm:
.
Câu 5. ộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào?
mây.
A. Làm gì?
B. Thế nào
C. Là gì?
Câu 6. Đặt 1 câu nói về một loài cá mà em biết.
.....................................................................................................................................
..........
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II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1- Chính tả: (4 điểm): HS nghe viết đoạn văn au
ĐÊM TRUNG THU

2- Tập làm văn: (6 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ng n (từ 3 đến 5 câu) giới thiệu về bản
thân.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 5
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (4 điểm)
II. Đọc hiểu và làm bài tập (6 điểm): Với câu làm đúng yêu cầu như au được 1
điểm
Câu 1. B. Vì thấy trăng dường như đ p h n năm trước.
Câu 2. C. i thế nào
Câu 3. Đáp án đúng: Chép, Lươn, Ốc, Rô, Trắm. Nếu không viết hoa tên riêng
trừ 0,2 điểm mỗi lượt.
Câu 4. Gạch chân đúng m i từ chỉ ự vật được 0,25 điểm.
,
long lanh.
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Câu 5. A. Làm gì?
Câu 6. HS đ t được 1 câu đúng theo yêu cầu để nói về một loài cá được 1 điểm.
Nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm trừ 0,25 điểm
VD: Chú cá cờ c chiếc đuôi c ỡ rất đ p.
II. Viết (10 điểm)
1. Tập chép (4 điểm): 15 phút
- Viết đúng mẫu ch , đúng ch nh tả, tốc độ (4 điểm)
- Viết ai mẫu ch ho c ai l i ch nh tả m i l i: trừ 0,2 điểm
- Viết bẩn, ấu, khoảng cách gi a các ch chưa đều trừ 1 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn: (6 điểm)
- Đảm bảo các yêu cầu au:
+ Viết được đoạn văn giới thiệu về bản thân em, khoảng 4-5 câu trở lên.
+ Viết câu đúng ng pháp, dùng từ đúng.
+ Ch viết rõ ràng, không m c l i ch nh tả. Trình bày bài viết ạch ẽ.
- Tuỳ theo m c độ ai t về ý, về cách diễn đạt, ch viết c thể cho các m c
điểm: 6,0; 5,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5; 0.
Gợi ý:
+ Em tên là gì? Em học lớp mấy, trường nào
+ Nhà em ở đâu
+ Sở th ch của em là gì
+ Ước m của em là gì
+ Em ẽ làm gì để thực hiện ước m đ
Đáp án tham khảo:
Em tên là Hoàng Thu Hà. Em đang học lớp 2 , Trường Tiểu học Nghĩa Tân. Nhà
em ở ngay cạnh trường nên đi học rất tiện. Em rất th ch tr ch i rubik, em phim
hoạt hình “q
ộ ố ”. M ước của em là trở thành cô giáo. Em ẽ học
giỏi để đạt được ước m của mình.
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