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

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản, biết cách điền dấu câu,viết được đoạn văn ngắn theo 

chủ đề  

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 – TUẦN 20 

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

MÙA THU TRONG TRẺO 

Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bổng lên và xanh trong. Một màu xanh trứng sáo 

ngọt ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo lên từ phía chân trời 

mỗi buổi chiều oi bức và vì thế, những trận mưa ào ạt như trút nước cũng thưa đi. Con 

sông chảy qua đầu làng Thanh thôi sủi bọt đục ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rều bèo 

bọt, chảy về xuôi. Giờ nó lắng lại, chỉ lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ lóc bóc. Cũng 

có lúc dòng sông như một tấm gương tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh 

cò trắng muốt vỗ thong thả qua sông một cách bình thản. Lúc ấy mặt nước hệt như một 

con người sâu sắc, đang mải suy nghĩ điều gì…. 

(Nguyễn Văn Chương) 

 

Bầu trời mùa thu được tác giả miêu tả đẹp như thế nào? 

A. Bầu trời cao bổng lên, xanh trong, một màu xanh trứng sáo ngọt ngào, êm dịu 

và vắng hẳn những đám mây đen. 

B. Bầu trời cao vời vợi với những áng mây hồng. 

C. Bầu trời xanh ngắt với những vạt mây trắng bồng bềnh. 

1. Mùa thu, dòng sông được tác giả miêu tả bằng những hình ảnh nào? 

A. Dòng sông như một dải lụa đào uốn lượn bên cánh đồng xanh mướt. 

B. Dòng sông lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ lóc bóc, đôi lúc như như một 

tấm gương tráng thủy ngân xanh. 

C. Dòng sông sủi bọt đục ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rều bèo bọt, chảy về 

xuôi. 

2. Những sự vật nào được miêu tả trong đoạn văn trên? 

A. Bầu trời, cây cối trong vườn 

B. Bầu trời, dòng sông 

C. Những đám mây, dòng sông 
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Bài 2.  Tìm từ có tiếng chứa vần iêt, iêc có nghĩa như sau: 

- Chỉ người hà tiện, bủn xỉn : ……………. 

- Chỉ tên một loài cá : …………………… 

 Đặt câu với 1 từ vừa tìm được : ……………………………………………………… 

Bài 3. Em hãy điền dấu câu thích hợp vào cuối mỗi câu trong câu chuyện sau: 

     Cành gai nói với hoa hồng: 

- Hoa ơi (…) Nhìn cô nở đẹp lắm, có cô, mọi người khen lây cả tôi nữa (…) 

      Hoa hồng đáp: 

- Cành gai ơi (…) Nhìn anh sao mà sắc nhọn oai phong thế, nếu như không có 

anh, chúng mình đã bị bọn ăn trộm hoa bẻ sạch rồi (…) 

(Theo Truyện ngụ ngôn thế giới) 

 

Bài 4. Mỗi mùa trong năm lại có một vẻ riêng: mùa xuân ấm áp, mùa thu mát mẻ, 

mùa hè sôi động, mùa đông lạnh giá. Em hãy viết một đoạn văn (từ 5 – 7 câu) nói về 

một mùa mà em thích nhất. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 5. Giải câu đố sau: 

Quả gì tròn như quả bóng 

Thu về bé hái trông trăng 

Cùi trắng làm chè rất mát 

Múi nhiều những tép ngọt ngào ? 

Là quả…………… 


