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ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 2 

(Năm học 2020 – 2021) 

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – CẤP HUYỆN 

 

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn 

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp tương ứng. 
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Bài 2: Chuột vàng tài ba 

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề phù hợp, những ô 

không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? 

 A. Mẹ chải tóc cho em. 

 B. Mái tóc em đen mượt. 

 C. Mẹ mua cho em cái kẹp tóc. 

 D. Em nhổ tóc sâu cho bà. 

2. Từ nào dưới đây là từ chỉ tính cách con người? 

A. háo hức C. phấn khởi 

B. dịu dàng D. hạnh phúc 

3. Ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam là gì? 

 A. Thể hiện lòng biết ơn các nhà báo 

 B. Thể hiện lòng biết ơn các chiến sĩ bộ đội 

 C. Thể hiện lòng biết ơn thầy cô 

 D. Thể hiện lòng biết ơn bố mẹ 

4. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả?

A. chiên rán C. bánh trưng 

B. trú ý D. cá chắm 
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5. Giải câu đố sau: 

                                                       Con gì be bé biết bay 

                                             Mùa hè hay hát đồng ca suốt ngày? 

A. chim sẻ C. ve sầu 

B. đom đóm D. bọ ngựa 

 

6. Hành động nào dưới đây gây nguy hiểm cho học sinh khi ở trường học? 

A. Lắng nghe thầy cô giảng bài 

B. Leo trèo lên lan can 

C. Quét dọn sân trường 

D. Tập thể dục trên sân trường

 

7. Hành động nào dưới đây gây nguy hiểm khi tham gia giao thông? 

A. Không uống rượu bia khi lái xe 

B. Đi xe đạp buông hai tay 

C. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy 

D. Cài dây an toàn khi đi ô tô    

 

8. Loài vật nào dưới đây thường sống ở sa mạc? 

A. gấu trúc C. hải cẩu 

B. lạc đà D. hà mã 

9. Đáp án nào dưới đây là tục ngữ? 

 A. Đi một ngày dài, học một sàng khôn. 

 B. Đi một ngày đàng, học một bài hay. 

 C. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 

 D. Đi một ngày dài, học một bài hay. 

 

10. Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động? 

 A. Cánh đồng rộng mênh mông. 

 B. Nắng long lanh trong đôi mắt em. 

 C. Cánh đồng ngát hương hoa. 

 D. Em dạo chơi trên đồng cỏ. 
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TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – CẤP TỈNH 

 

    

Bài 1: Chuột vàng tài ba 

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ 

đề phù hợp, những ô không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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                                            Bài 2: Mèo con nhanh nhẹn 

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                         

 

    cry                 eat 

                                

play cook 

  

 

walk 

  write 
   

sleep            read               buy 

 

watch 



Tài liệu dành tặng học sinh. Đề nghị không sao chép, kinh doanh dưới mọi hình thức. 

 

8 

 

Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

1. Phà là loại phương tiện lưu thông trên loại đường giao thông nào? 

A. đường thuỷ C. đường hàng không 

B. đường sắt D. đường bộ 

2. Nội dung chính của "Thông điệp 5K" do Bộ Y tế ban hành là gì? 

A. khẩu trang - khử khuẩn - khoa học - khoảng cách - không tụ tập 

B. khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế 

C. khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không khí - khẩn cấp 

D. khẩu trang - khoẻ mạnh - khử khuẩn - khoảng cách - khoanh vùng

3. Hành động nào dưới đây có thể gây nguy hiểm khi tham gia giao thông?

A. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy 

B. Mặc áo phao khi đi thuyền, bè 

C. Đi bộ trên đường sắt 

D. Đi xe đạp bên phải đường 

4. Ngày nào dưới đây là ngày Quốc tế Lao động? 

A. 1/5 B. 30/4 C. 20/10 D. 2/9 

5.  Giải câu đố sau: 

                                                 Cái gì kết bằng sợi đay 

                                        Đung đưa cho bé ngủ say trưa hè? 

A. cái giường B. cái đệm C. cái võng D. cái chăn 

6. Từ nào dưới đây là từ chỉ đặc điểm? 

A. bầu cử B. đàn bầu C. bầu bĩnh D. bầu bạn 
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 7. Đáp án nào dưới đây là tục ngữ? 

A. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. 

B. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải chăm. 

C. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải làm. 

D. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải tài. 

8. Đọc đoạn văn sau và cho biết từ nào viết sai chính tả? 

        Cây na mảnh giẻ, phóng khoáng. Lá không lớn lắm, cành chẳng um tùm lắm, 

nhưng toàn thân nó toát ra không khí mát dịu, êm ả, khiến ta chìm ngợp giữa một 

điệu ru thấp thoáng, mơ hồ. Và từ màu hoa xanh ẩn náu đó, những quả na nhỏ bé, 

tròn vo, trong không khí thanh bạch của vườn, cứ mỗi ngày mỗi lớn. Quả na nở biết 

bao nhiêu là mắt để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, thấy hết họ hàng, để nhận biết 

từng chùm lấp lánh treo từ ngọn cây rọi xuống mặt đất. 

                                                                                                                (Phạm Đức) 

A. tròn vo B. mảnh giẻ C. mát dịu D. sinh trưởng 

 9. Dấu câu nào thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau? 

                                        Biển trong xanh màu trời 

                                        Hay trời xanh sắc biển [ … ] 

                                        Mây đen vừa kéo đến 

                                        Nước biển xám lại rồi! 

                                      (Theo Trần Thanh Phương) 

A. Dấu phẩy B. Dấu chấm hỏi C. Dấu chấm D. Dấu chấm than 

10. Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động? 

A. Chiếc điều khiển đó màu đen. 

B. Chiếc điều hoà nhiệt độ này còn mới. 

C. Cô của bé Hoa là điều dưỡng. 

    D. Bác Nam điều khiển chiếc tàu chạy trên đường ray.
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