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Đọc thầm và làm bài tập:
Bé Hoa
Bây giờ, Hoa đã là chị rồi . Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng , trông yêu lắm. Em đã
lớn lên nhiều . Em ngủ ít hơn trước . Có lúc , mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa
mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.
Đêm nay , Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về . Từ ngày bố đi công tác xa, mẹ bận
việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ . Hoa lấy giấy bút, viết thư cho bố. Vặn to đèn , em ngồi trên
ghế, nắn nót viết từng chữ:
Bố ạ,
Em Nụ ở nhà ngoan lắm . Em ngủ cũng ngoan nữa . Con hết cả bài hát ru em rồi . bao giờ
bố về , bố dạy thêm bài khác cho con . Dạy bài dài dài ấy , bố nhé!
Theo Việt Tâm
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất của mỗi câu hỏi dưới đây :
1. Gia đình nhà Hoa có mấy người?
A. Ba người
B. Ba người.
C. Bốn người
2. Em Nụ đáng yêu như thế nào?
A. Em Nụ rất bụ bẫm
B. Em Nụ đã lớn lên nhiều, em ngủ ít hơn trước.
C. Em Nụ môi đỏ hồng , mắt to, tròn, đen láy.
3. Hoa đã làm gì giúp mẹ?
A. Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ.
B. Rửa bát giúp mẹ.
C. Hoa nhặt rau giúp mẹ.
4.Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và mong muốn điều gì?
A. Hoa kể về em Nụ, Hoa hết bài hát ru em và mong bố về dạy thêm bài hát.
B. Hoa khoe với bố đã trông em giúp mẹ và mong được đi nghỉ mát.
C. Hoa kể về học tập của mình và mong muốn bố tặng quà cho Hoa.
5. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu văn sau.
Bố Hoa đi công tác vào tuần trước.
………………………………………………………………………………………
6. Điền dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào ô trống thích hợp:
Sắp đến ngày 22 tháng 12, Thu hỏi Mai:
- Bạn đã vẽ tranh về chú bộ đội chưa
Mai đáp:
- Mình đã vẽ chú bộ đội cầm súng canh giữ đảo xa
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I/ CHÍNH TẢ - NGHE-VIẾT ( 4 điểm)
Đề bài: Bông hoa Niềm Vui ( Sách Tiếng Việt lớp 2 – Tập 1 trang 104)”
Nhờ bố mẹ (anh/chị) đọc, em Viết đoạn từ: “Một sáng tinh mơ đến dịu cơn đau”

II. TẬP LÀM VĂN( 6 điểm)
(25 phút)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về anh, chị, em ruột hoặc anh, chị, em họ của
em . Gợi ý:
a. Giới thiệu về em muốn kể (Tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy, trường nào?)
b. Hình dáng, tính tình của người đó như thế nào?
c. Em nhớ nhất điều gì về người đó?
d.Tình cảm của em đối với người đó như thế nào?
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I. Phần trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm)
1/ Số liền sau của 39 là:
a. 38

b. 39

c.40

2/ 6dm = ? cm
a. 6cm

b. 60cm

c.1 cm

b. 20 giờ

c. 24 giờ

3/ 1 ngày có :
a. 12 giờ

4/ 30 kg – 8kg = ......... kg . Số cần điền là:
a. 12
5/ Đồng hồ chỉ mấy giờ:

b.18

c. 22
6/ Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác ?

a. 12 giờ

a. 1 hình tứ giác

b. 3 giờ

b. 2 hình tứ giác

c. 12 giờ 3 phút

c. 3 hình tứ giác

II. Phần tự luận :
1/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
24 + 33
75 + 17
............................ ..............................
............................ ..............................
…………………
………………….

56 - 42
95 - 26
.............................. ................................
.............................. ................................
…………………. …………………..

2 / Tính : (1 điểm)
100 - 40 + 15
=……………..
=………………

3/ Tìm a : (1 điểm)
12 + a = 16
......... = ..............
......... = ................

4/ Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?
(2 điểm)

5/
a/ Điền số thích hợp vào ô trống: (0,5 điểm)
-8
-5
75
b/ Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống: (0,5 điểm)
38

15

14 = 39

