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Đề thi Tiếng Việt lớp 4 cuối học kì 2 2021 - Đề số 2 

A. Kiểm tra Đọc, Nghe, Nói 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

- Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài Tập đọc đã học trong SGK 

Tiếng Việt 4, tập 2 và trả lời câu hỏi hoặc đọc một đoạn văn thích hợp ở ngoài SGK. 

- Đề không trình bày nội dung của phần Đọc thành tiếng. 

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 

Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới : 

Cuộc nói chuyện của các đồ dùng học tập 

Tôi vốn là đứa con gái chẳng gọn gàng gì. Tự tôi thấy thế vì mỗi lần học xong là bàn học 

của tôi chẳng khác gì một bãi chiến trường. Nhất là thời tiết lạnh giá này tôi không tài 

nào chăm chỉ được. 

Tối nay vừa chui vào chiếc chăn ấm áp, tôi chợt nghe thấy lời than thở của chị bút mực: 

“Tôi chẳng biết anh thước, bác tẩy, chị bút chì có thấy khổ không chứ tôi thì bị hành hạ 

ghê quá. Sinh ra tôi là một cây bút đẹp đẽ, mới mẻ, bọc cẩn thận trong hộp nhựa, mà giờ 

mặt mũi tôi lúc nào cũng nhem nhuốc, bẩn thỉu. Những mảng da của tôi loang lổ, bong 

tróc dần. Thỉnh thoảng tôi lại bị ngã xuống nền nhà đau điếng”. 

Anh thước kẻ nghe vậy cũng cảm thông: 

- Tôi cũng nào có sung sướng hơn chị. Chị nhìn những vạch số của tôi còn thấy rõ nữa 

không? Cô chủ còn lấy dao vạch vạch những hình quái dị vào người tôi. Tôi còn thường 

xuyên bị đem ra làm vũ khí để chiến đấu nên người tôi sứt mẻ cả rồi. 

Mấy cô cậu sách giáo khoa cũng chen vào: “Phải đấy! Phải đấy! Cô chủ thật là vô tâm, 

chẳng biết thương chúng ta chút nào. Chúng tôi giúp cô chủ học bài mà còn bị cô chủ vẽ 

bậy, dập ghim vào đầy người. Đau lắm!” 

Những tiếng than vãn, tiếng thút thít, sụt sùi vang lên. Ôi! Các bạn đồ dùng học tập yêu 

quý của tôi. Tôi đã làm xấu, làm hỏng các bạn nhiều quá! 

Em trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong hai cách sau: 

- Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời em chọn. 
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- Viết ý kiến của em vào chỗ trống. 

Câu 1. Chị bút mực than vãn về điều gì? (0,5 điểm) 

A. Về việc chị bị cô chủ hành hạ. 

B. Về việc chị bị những đồ dùng khác bắt nạt. 

C. Về việc chị bị cô chủ bỏ đi. 

D. Về việc chị bị cô chủ bỏ quên. 

Câu 2. Có những ai chung cảnh ngộ với chị bút mực? (0,5 điểm) 

A. Anh cục tẩy, chị bút chì. 

B. Anh hộp bút, mấy cô cậu vở ô li. 

C. Anh bút chì, anh thước kẻ. 

D. Anh thước kẻ, mấy cô cậu sách giáo khoa. 

Câu 3. Vì sao chúng lại than vãn, thút thít, sụt sùi? (0,5 điểm) 

A. Vì chúng phải làm việc cật lực, không có thời gian nghỉ ngơi. 

B. Vì chúng giúp cô chủ học bài mà không được cô chủ yêu thương. 

C. Vì chúng giúp cô chủ học bài mà cô chủ mãi không tiến bộ. 

D. Vì chúng sắp bị cô chủ thay thế bằng những đồ dùng mới. 

Câu 4. Cô chủ đã nhận ra điều gì qua cuộc nói chuyện của các đồ dùng học tập? (0,5 

điểm) 

A. Cô đã làm mất nhiều đồ dùng học tập yêu quý. 

B. Cô đã không dành thời gian tâm sự với các đồ dùng để hiểu hơn. 

C. Cô đã làm xấu, làm hỏng các bạn đồ dùng học tập yêu quý. 

D. Cô đã không để chúng gọn gàng, ngăn nắp mỗi khi học bài xong. 

Câu 5. Em thấy mình có những hành động “vô tâm” với đồ dùng học tập như cô chủ trên 

không? (1,0 điểm) 
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Câu 6. Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì cho bản thân? (1,0 điểm) 

Câu 7. Dấu gạch ngang trong trường hợp nào dưới đây dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời 

nói của nhân vật trong đối thoại? (0,5 điểm) 

A.Các đồ dùng học tập - bút, thước, sách vở là người bạn thân thiết của chúng ta. 

B. Chúng ta phải yêu quý đồ dùng học tập bằng những hành động cụ thể: 

- Sử dụng cẩn thận, giữ gìn sạch sẽ. 

- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. 

C. Anh thước kẻ nghe vậy cũng cảm thông: 

- Tôi cũng nào có sung sướng hơn chị. 

Câu 8. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (1,0 điểm) 

a) Chúng ta cần sớm phát hiện và bồi dưỡng những … (tài năng, tài hoa) cho đất nước. 

b) Người nghệ sĩ ấy đang dùng bàn tay …. (tài hoa, tài trí) của mình để tạo hình cho tác 

phẩm. 

Câu 9. Dùng dấu // tách bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của câu kể dưới đây: (0,5 

điểm) 

Mỗi dịp đầu năm học mới, mẹ mua cho em nhiều sách vở và đồ dùng học tập. 

Câu 10. Em hãy đặt câu khiến cho các tình huống sau: (1,0 điểm) 

a) Em nhờ bạn lấy hộ quyển sách. 

b) Em muốn mẹ mua cho một chiếc cặp sách mới 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả nghe – viết (2 điểm) 

Chàng Rô-bin-sơn 

Rô-bin-sơn Cru-sô là một chàng trai người Anh rất ham mê đi biển. Trong một chuyến đi, 

tàu của anh gặp một cơn bão khủng khiếp, chỉ mình anh may mắn sống sót. Một mình trơ 

trọi trên đảo hoang giữa biển khơi, không thức ăn, không vũ khí phòng thân, có thể bị thú 
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dữ ăn thịt vào bất cứ lúc nào. Ban đầu Rô-bin-sơn hoảng sợ. Sau anh trấn tĩnh, chiến 

thắng nỗi tuyệt vọng, vượt qua hoàn cảnh để sống và trở về. 

(Theo TRUYỆN ĐỌC LỚP 4) 

II. Tập làm văn (8 điểm) 

Hãy tả một đồ vật gắn bó với em. 

Đáp án đề thi Tiếng việt lớp 4 kì 2 - Đề số 2 

A. Kiểm tra Đọc, Nghe, Nói 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 

1-A     2-D    3-B    4-C     7-C  

Câu 5. Gợi ý: 

Em đã từng có những hành động như cô chủ trên, cũng dùng thước kẻ đánh nhau, cũng 

khắc, dán, vẽ bậy linh tinh lên đồ dùng,… 

Câu 6. Gợi ý: 

Đồ dùng học tập là những người bạn trợ giúp đắc lực cho việc học của em. 

Em cần giữ gìn chúng cẩn thận, sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng hơn. 

Câu 8. Trả lời đúng: 1,0 điểm (mỗi ý 0,5 điểm); trả lời khác: 0 điểm Gợi ý: 

a) Chọn “tài năng” 

b) Chọn “tài hoa” 

Câu 9. 

- Xác định đúng bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của câu: 0,5 điểm 

- Không xác định đúng: 0 điểm. 

Gợi ý: Mỗi dịp đầu năm học mới, mẹ // mua cho em nhiều sách vở và đồ dùng học tập. 

Câu 10. 
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- Chuyển được 2 câu kể thành 2 câu khiến: 1,0 điểm 

- Chuyển được 1 câu kể thành 1 câu khiến: 0,5 điểm 

- Không viết được câu khiến: 0 điểm 

Gợi ý: 

a) Bạn lấy hộ mình quyển sách với! 

b) Mẹ mua cho con chiếc cặp mới nhé! 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả nghe – viết (2 điểm) 

IV. Tập làm văn (8 điểm) 

Tham khảo: 

Bước vào năm học mới, mẹ mua cho em một cây bút chì, trông nó thật xinh xắn dễ 

thương. Cây bút chì còn thơm mùi gỗ và nước sơn. Nó dài hơn một gang tay, thân bút 

tròn và to hơn chiếc đũa. Bút chì được sơn màu vàng óng, trên đó nổi bật hàng chữ màu 

đen: Bút chì Hồng Hà. Đầu bút có cái đai mạ kền sáng bóng bọc lấy một miếng tẩy nhỏ 

màu xanh nõn chuối. Em quay đầu bên kia lên xem ruột chì thì thấy nó nhỏ, đen, tròn 

nằm chính giữa bút chì và chạy dọc theo chiều gỗ. Em lấy cái gọt bút chì gọt nhẹ và xoay 

tròn cây bút, lưỡi dao sắc, những mảnh gỗ mỏng, nhỏ, dài chạy ra để lộ ruột chì đen 

nhánh. Em cầm bút vẽ thử chú chuột Mickey trên trang giấy trắng. Nét bút đen, đậm nhạt 

theo nét vẽ hiện dần trông thật đẹp mắt. Không biết từ lúc nào, chiếc bút chì đã trở thành 

người bạn thân thiết của em, dùng để chữa bài hoặc vẽ. Mỗi khi làm xong, em đều cẩn 

thận cho bút vào hộp để khỏi bị gãy. 
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