
Thi Đố Vui - Lớp 2 

A. Hướng dẫn các em học bài: 

*Lớp A thi với lớp B qua hình thức bấm chuông (mỗi em sẽ có một chuông 

riêng). 

 

1. Mỗi lớp chọn 3 em dự thi để lập thành một đội. 

2. Các em học thuộc lòng các câu trả lời.  

3. Các em được hỏi 10 câu hỏi trong cuộc thi. 

4. Khi thầy (hoặc Cô) đọc xong câu hỏi và nói chữ HẾT các em mới bấm 

chuông trả lời. 

5. Trước khi trả lời câu hỏi các em phải nói: Thưa thầy (hoặc thưa Cô) rồi 

mới trả lời. 

6. Các em phải trả lời nguyên câu để được trọn số điểm. 

 

B. Câu hỏi 

1. Em thường thấy mây ở đâu? 

Em thường thấy mây ở trên trời. 

2. Ông nội là ba của ai? 

Ông nội là ba của ba. 

3. Con út là con thứ mấy trong gia đình? 

Con út là con nhỏ nhất trong gia đình. 

4. Cậu là gì của mẹ? 

Cậu là em trai của mẹ. 

5. Nước mắm làm bằng gì? 



Nước mắm làm bằng cá và muối. 

6. Bao tử còn được gọi là gì? 

Bao tử còn được gọi là dạ dày. 

7. Giấm có vị gì? 

Giấm có vị chua. 

8. Em hãy đánh vần chữ "cám ơn". 

Cám ơn:  

Cám: xê-a-em-mờ- sắc cám 

Ơn: ơ-en-nờ ơn 

Cám ơn. 

9. Ngựa vằn có lông màu gì? 

Ngựa vằn có lông màu trắng và đen. 

10. Mặt trời lặn vào buổi nào? 

Mặt trời lặn vào buổi chiều. 

11. Một năm có mấy mùa? 

Một năm có 4 mùa. 

12. Mùa hè còn gọi là mùa gì? 

Mùa hè còn gọi là mùa hạ. 

13. Con cua có mấy chân? 

Con cua có 8 chân. 

14. Bà ngoại là mẹ của ai? 

Bà ngoại là mẹ của mẹ. 

15. Em hãy đọc tiếp câu tục ngữ: "Tốt gỗ..." 

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn." 



16. Tuyết rơi vào mùa nào? 

Tuyết rơi vào mùa Đông. 

17. Xá xíu làm bằng thịt gì? 

Xá xíu làm bằng thịt heo. 

18. Dưa hấu có bao nhiêu hột? 

Dưa hấu không có hột hoặc có nhiều hột. 

19. Gầm bàn ở dưới bàn hay trên bàn? 

Gầm bàn ở dưới bàn. 

20. Con gì làm ra mật ong? 

Con ong làm ra mật ong. 

 

 


