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Họ và tên:…………………………………….           Lớp:…… 

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản, biết phân biệt “r”, “d” và “gi”, biết cách dùng dấu chấm, 

dấu phẩy và biết đáp lời xin lỗi.  

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 – TUẦN 22 

Bài 1. Đọc đoạn trích sau và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

NHỮNG CON CHIM NGOAN 

             Tôi vừa đặt chân tới mép vũng nước, chợt thấy ba con chim non vừa bơi qua, còn một 

con mới đến bờ. Chim mẹ thấy tôi, khẽ ra lệnh: 

                - Pi..u! Nằm xuống! 

             Ba con chim non nhất tề nằm rạp xuống bãi cỏ. Riêng con thứ tư nằm bẹp ngay xuống 

nước. Tôi đến cạnh chú chim ấy. Nó vẫn không nhúc nhích. Toàn thân nó ướt sũng. Thương 

quá, tôi nhẹ nâng chú chim đặt lên bờ. Nó vẫn nằm như chết. Tôi thử bước đi. Chim mẹ nấp đâu 

đó, hốt hoảng gọi bầy con: 

               - Cru, cru…! Nhảy lên! Chạy đi! 

             Loáng một cái, cả bốn con chim non bật dậy, vừa kêu chích chích, vừa cắm cắm cổ chạy 

đến với mẹ. 

             “À ra thế! Lũ chim này thật đáng yêu biết bao!”. 

(Theo N. Xla-tkốp) 

1. Nghe lệnh “Nằm xuống” của chim mẹ, con chim non thứ tư đã làm gì? 

A. Nằm rạp ngay xuống bãi cỏ 

B. Nằm ngay cạnh cành cây 

C. Nằm bẹp ngay vũng nước 

2. Nghe chim mẹ gọi “Nhảy lên! Chạy đi!”, cả bốn con chim non đã làm gì? 

A. Bật dậy, cắm cổ chạy thật nhanh đến với chim mẹ 

B. Bật dậy, kêu chích chích, cắm cổ chạy đến với mẹ 

C. Bật dậy, vừa hốt hoảng chạy vừa kêu chích chích 

3. Theo em, lời khuyên nào dưới đây phù hợp với nội dung câu chuyện? 

A. Hãy yêu quý những con chim nhỏ. 

B. Hãy ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. 

C. Hãy làm theo ý muốn. 

    Bài 2. Điền “d”  hoặc “gi” hoặc “r”  vào chỗ trống: 

Bên thềm chiếc võng nhẹ đưa 

      Mẹ …..u bé ngủ …..ữa trưa mùa hè 
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…..ịu …..àng bé khép hàng mi 

    Hồ Tây …..ó thoảng bay về hương sen. 

Thơm thơm …..ấc ngủ êm đềm 

   Chúm đôi môi đỏ, bé tìm sữa tươi. 

Mẹ buông …..ây võng …..a rồi, 

   Ngây khơ bé vẫn nhoẻn cười trong mơ. 

 (Theo Nguyễn Bính) 

Bài 3.  Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào ô trống. 

            Em rất yêu thích con rùa  rùa hình tròn  lưng nó có mai  trên mai có 

những đường sọc       đầu nó tròn và nhỏ       nó có bốn chân và một cái đuôi ngắn 

mỗi khi gặp nguy hiểm nó thụt chân  đuôi và đầu vào mai để lẩn trốn   những 

lúc như vậy trông nó thật đáng yêu 

(Theo http://www.tailieu.vn) 

Bài 4. Hãy viết tiếp lời đáp của em trong các trường hợp sau: 

- Một bạn vô tình làm đổ nước vào quần áo của em. Bạn đó nói: “Xin lỗi bạn 

nhé. Mình không cố ý”. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

- Em bé làm rơi đồ chơi của em trong lúc chơi đùa, vội nói: “Em xin lỗi! đừng 

mắng e nhé!” 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Đố vui – vui đố 

Chữ gì dấu nặng dưới chân,  

                                    Được rước lên bệ được dân phụng thờ             

Là chữ:……………. 

 


