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Bài 11: Bài Kiểm Tra 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ 

khi tôi đi học.  Hôm đó, thầy giáo vào 

lớp và phát cho mỗi người chúng tôi 

một bài kiểm tra toán.  Bài kiểm tra 

được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú 

rất rõ ràng ngay từ đầu:  

Loại 1 gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa 

khó, nếu làm hết sẽ được 100 điểm. 

Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm 

hết sẽ được 80 điểm. 

Loại 3 có tổng điểm là 60 với những 

câu hỏi rất dễ. 

Học sinh có quyền lựa chọn làm một 

trong ba đề đó.  Vì thời gian khá gấp 

gáp, lại e ngại không làm được bài 

khó nên phần lớn chúng tôi đều cắm 

đầu vào làm ngay loại đề số 2 hoặc số 

3 cho ăn chắc.  
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Một tuần sau, khi thầy giáo trả bài 

kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên 

hơn lúc nhận được đề bài vì thầy 

không hề chấm.  Cứ ai làm đề nào thì 

thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, 

bất kể sai hay đúng.  Quá ngạc nhiên, 

chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết 

câu trả lời của thầy là gì không? 

Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó 

không phải là bài kiểm tra kiến thức 

mà là bài kiểm tra sự tự tin.  Thầy nói 

ai trong chúng tôi cũng muốn đạt 100 

điểm nhưng ít ai dám vượt qua thử 

thách để biến ước mơ đó thành sự 

thật.  Chúng tôi biết nếu làm đề 100 

điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm 

những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc 

ngay từ đầu mà không hề ngó qua để 

nhận thấy rằng những câu hỏi trong đề 

này cũng tương tự như những câu hỏi 

trong loại đề số 3. 
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Chú Thích 
 

Bài kiểm tra: test Kỳ lạ: strange 

Kiến thức: knowledge Sự tự tin: confidence 

Thử thách: challenges Ước mơ: dream 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Bài kiểm tra được chia ra thành mấy loại? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Đề của loại thứ nhất như thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Đề của loại thứ hai như thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Đề của loại thứ ba như thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Vì sao thầy đã không chấm bài mà lại cho đủ số điểm? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.) 

 

_____ 1. Vì thời gian khá gấp gáp, ...phần lớn chúng tôi đều cắm đầu vào làm 

ngay loại đề số 2 hoặc số 3...  Từ “gấp gáp” có nghĩa là: 
 

a. Đã qua đi. b. Từ từ vì còn nhiều 

thời gian.  

c. Vội vàng vì có ít 

thời gian. 
 

_____ 2. ...e ngại không làm được bài khó phần lớn chúng tôi đều cắm đầu vào 

làm ngay loại đề số 2 hoặc số 3...  Từ “e ngại” có nghĩa là: 
 

a. Không biết. b. Lo sợ, không dám 

làm. 

c. Tự tin, không lo 

sợ. 
 

_____ 3.   ...đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin.  

Từ “kiến thức” có nghĩa là: 
 

a. Cách suy đoán. b. Sự hiểu biết. c. Sự nhẫn nại. 

 

_____ 4.   ...đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin.  

Từ “tự tin” có nghĩa là: 
 

a. Không tin ai. b. Tin người khác. c. Tin vào bản thân 

mình. 
 

_____ 5.   ...ai trong chúng tôi cũng muốn đạt 100 điểm nhưng ít ai dám vượt 

qua thử thách...  Từ “thử thách” có nghĩa là: 
 

a. Sự hiểu biết. b. Sự khó khăn, cản 

trở. 

c. Sự tin tưởng. 

 

_____ 6.   ...chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay 

từ đầu...  Từ “bỏ cuộc” có nghĩa là: 
 

a. Bắt đầu làm. b. Không làm nữa. c. Tiếp tục làm. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Hom do, thay giao vao lop va 

phat cho moi nguoi chung toi 

mot bai kiem tra toan. 

 

Mot tuan sau, khi thay giao tra 

bai kiem tra, chung toi con 

ngac nhien hon luc nhan duoc 

de bai vi thay khong he cham. 

 

Thay da noi voi chung toi rang 

do khong phai la bai kiem tra 

kien thuc ma la bai kiem tra su 

tu tin. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Bài kiểm tra đượt chia làm đề riêng lẻ, có ghi 

trú rất rõ rằng ngay từ đầu. (3 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Cứ ai lầm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm 

cửa đề đó, bất kể say hay đúng. (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tường Thuật 

Em hãy lựa một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn tường thuật. 

 Ngày buồn nhất. 

 Chuyến đi chơi với gia đình. 

 Một chuyện vui nhất. 

 Đi coi phim với bạn. 

LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

   

Hầm hầm: angry Phạt: punish 

Đáng: deserve Quá đáng: excessive 

 

Huy bị bố phạt vì đi chơi về trễ…  

Quốc: Huy, sao lại hầm hầm vậy? 

Huy, why are you angry? 

Huy: Tớ mới bị bố la.  Bố tớ phạt không cho đi 

chơi cả tuần. 

I was just being yelled at by my dad.  He 

punished me by not allowing me to go 

out for a whole week. 

Quốc: Tại sao? 

Why?  

Huy: Tại vì tối hôm qua tớ đi chơi về trễ. 

Because I came home late last night. 

Quốc: Như vậy đáng lắm.  Cậu còn giận gì nữa? 

You deserve it.  Why are you angry then? 

Huy: Tớ biết, nhưng phạt cả một tuần thì hơi quá đáng. 

I know, but punishing me for a whole week is a bit excessive. 

Quốc: Nếu là bố tớ, không chỉ một tuần mà là cả tháng đó. 

If it were my dad, it will not only be just a week but a whole 

month. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

After: sau khi Answered: trả lời 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I tried calling home, but no one answered. 

After watching the movie, we went out to eat. 

Why were you late? 
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