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Họ và tên:……………………………………. Lớp:…… 

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản, biết cách đặt dấu thanh, biết viết lời chào hỏi. 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 – TUẦN 19 

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

MÙA XUÂN BÊN BỜ SÔNG LƢƠNG 

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã 

điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu 

lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám. Trên 

những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh um đã 

dần dần chuyển màu lốm đốm như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung 

vàng. Các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con sông nước êm 

đềm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt 

nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà….chen nhau xanh rờn phủ kín 

các bãi cát mùa này phơi cạn. 

(Theo Nguyễn Đình Thi) 

         

1. Mùa xuân điểm các chùm hoa đỏ mọng lên đâu? 

A. Những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà,… 

B. Những cành cây gạo cao chót vót giữa trời 

C. Những vòm cây quanh năm luôn xanh um 

2. Những loại cây nào phủ kín bãi cát dưới lòng sông cạn? 

A. Ngô, đỗ, lạc, vải, khoai 

B. Ngô, đỗ, lạc, khoai, cà 

C. Ngô, đỗ, nhãn, khoai, cà 

3. Những màu sắc nào xuất hiện bên bờ sông Lương khi mùa xuân đến? 

A. Đỏ, hồng, xanh, vàng 

B. Đỏ, hồng, xanh, vàng, tím 

C. Đỏ, hồng, nâu, xanh 
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Bài 2: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm trong đoạn thơ sau: 

Đêm nay trời đa khuya 

Vân lặng im chồng vơ 

Tiếng côn trùng nức nơ 

Bé ốm rồi hay sao? 

 

Nhƣng giọt nắng lao xao 

Về đây âu yếm bé 

Luy tre ru nhè nhẹ 

Gió luồn vào bay bay. 

(Tuyết Nhung) 

 

Bài 3:  Điền tên mùa thích hợp vào các câu sau: 

...................................., ve kêu râm ran. 

...................................., hương cốm thơm lừng. 

...................................., cây cối đâm chồi nảy lộc. 

...................................., cây cối trụi lá. 

Bài 4: Hãy viết tiếp lời tự giới thiệu và trò chuyện khi em đến nhà bạn mượn vở gặp bố 

của bạn ra mở cửa. 

- Cháu chào bác ạ! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

- Thế à? Bạn Lệ đang giúp mẹ trông em, cháu vào đi. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Đố vui – vui đố 

Để nguyên nước chấm cổ truyền 

Huyền vào bốn mặt xây nên ngôi nhà 

Thêm nặng chẳng nói chẳng la 

Ngồi yên như bụt đố là chữ chi 

 Là chữ: 


