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ĐỀ 4
Họ và tên: .......................................................................... Lớp: 2......................
Trường.....................................................................................................................
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (4 điểm)
(Cho học sinh bốc thăm, đọc thành tiếng hoặc đọc thuộc lòng một trong các đoạn
văn, đoạn thơ trích từ các bài tập đọc SGK TV2, tập 1, trả lời 1-2 câu hỏi về nội
dung của đoạn văn, đoạn thơ đó).
II. Đọc hiểu: (6 điểm). Cho văn bản sau:
Quà của bố
Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà.
Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước: cà cuống, niềng niễng đực,
niềng niễng cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng.
Những con cá sộp, cá chuối quẫy toé nước, mắt thao láo…
Bố đi cắt tóc về, cũng không lần nào chúng tôi không có quà.
Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù,
mốc thếch, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất là những con dế lạo xạo trong các vỏ bao
diêm: toàn dế đực, cánh xoăn, gáy vang nhà và chọi nhau phải biết.
Quà của bố làm anh em tôi giàu quá!
Theo DUY KHÁN
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1.(1đ) Quà của bố đi câu về có những gì ?
A. cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen vàng.
B. cá sộp, cá chuối.
C. Cả hai ý trên.
Câu 2. (1đ) Quà của bố đi cắt tóc về có những gì ?
A. con xập xành, con muỗm, những con dế đực cánh xoăn.
B. cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen vàng, cá sộp, cá chuối.
C. cà cuống, niềng niễng, con xập xành, cá sộp, cá chuối.
Câu 3. (1đ) Vì sao quà của bố giản dị, đơn sơ mà các con lại cảm thấy “giàu quá”?
A. Vì bố mang về những con vật mà trẻ em rất thích.
B. Vì đó là những món quà chứa đựng tình cảm yêu thương của bố.
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C. Cả hai ý trên.
Câu 4. (1đ) Câu “Những con cá sộp, cá chuối quẫy tóe nước ” được cấu tạo theo
mẫu câu nào?
A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?
Câu 5. (1đ) Gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Hoa sen đỏ, nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng.
Câu 6. (1đ) Dùng dấu chấm ngắt đoạn văn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng
chính tả:
Bến cảng lúc nào cũng đông vui tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước xe anh,
xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra tất cả đều bận rộn.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
I.Chính tả (4 điểm) ( Thời gian : 15 phút)
Quà của bố
Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước: cà cuống, niềng niễng đực,
niềng niễng cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng.
Những con cá sộp, cá chuối quẫy toé nước, mắt thao láo…
II.Tập làm văn (6 điểm) ( Thời gian : 20 phút)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu) về gia đình em.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 4
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)
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Đáp án
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1 (1 điểm)
C

2 (1 điểm)
A

3 (1 điểm)
C

4 (1 điểm)
B

Câu 5: (1điểm) Từ chỉ đặc điểm: đỏ, vàng
Câu 6:(1điểm)
Bến cảng lúc nào cũng đông vui. Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe
anh, xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn.
B. Kiểm tra viết
I. Chính tả: ( 4 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ, đúng mẫu, trình
bày đúng đoạn văn: 4 điểm.
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết trừ 0,2 điểm.
*Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về khoảng cách, kiểu chữ, cỡ
chữ…. Trừ 0,5 điểm toàn bài.
II. Tập làm văn: (6 điểm)
- Viết được đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về gia đình đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết
câu đúng ngữ pháp, chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ: 6 điểm.
Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức
điểm: 5,5 - 5 - 4,5 - 4…..
Gợi ý:
a)Gia đình em gồm có mấy người? Đó là những ai?
b)Nói về từng người trong gia đình em?
c) Em yêu quý từng người trong gia đình em như thế nào?
Bài làm tham khảo:
`
Gia đình em gồm bốn người, đó là: bố mẹ em, chị gái em và em. Bố em năm
nay 45 tuổi, là một kỹ sư chế tạo máy. Mẹ em là một bác sĩ nha khoa giỏi. Chị gái
em đang học lớp 6, trường THCS Đức Giang. Còn em đang học lớp 2, Trường
Tiểu học Ngọc Thụy. Em rất yêu gia đình mình.
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