
TRUNG TÂM GDTX TỈNH LÂM ĐỒNG  

Lớp tiếng Kơ Ho khóa II 

Họ và tên HV:........................................  

Ngày/tháng/năm sinh:............................ 

  Điểm 

 

BÀI KIỂM TRA SỐ 2 

   Thời gian: 45 phút 

Phần I: Trắc nghiệm 

Yêu cầu: Anh (chị) hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất:(mỗi câu 0,5 điểm) 

1. Dùl………………………..mơ dùl………………..….. geh 24 jơ. 

a. ngai/nhai       b. ngai/mang        c. sơnăm/mang 

2. Ngai………..là ngai jơh ală cau lơh bruă ơm rơlô. 

a. dơ bàr           b. dơ prau             c. ñờk 

3.  Tơ nơ………………..……..… làh…………….…….. 

a. Ngai do/ngai hìng      b. ngai/mhô   c. mho/àng  nho 

4. Kòn bơnus geh………..,…………….mơ………….. 

a. săjan /muh mat/bồ     b. bồ/săjan/Jơng tê 

5. …………ơm hơđang bồ 

a. mat mơ sǒ     b. tồr                   c. sǒ 

6. Đah kiau mơ đah ma bồ là bàr nơm ……… 

a. mát                b. tồr                   c. bơr 

7. Sră cih làh dà……….gai cih làh dà………… 

a. bò/tơlir          b. tơlir/pơrhê       c. pơrhê/rơmit 

8. Dà lơgar Việt Nam geh kơ ………srơmaň……….. 

a. pơrhê/bò        b. tơlir/ rơmit       c. pơrhê/ rơmit 

9. Àng drim do wa ……….sơl? 

a. Niam să         b. pràn kơldang    c. a mơ b di lơm. 

10. ……….đah bi lòt ……….? Ãn lòt bơtê tàm klờng bơsram. 

a. Ñchi/hơ         b. mpa/gen            c. ñcau/hơ. 

Số BD Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 

    



 

Phần II: Đọc hiểu  

Yêu cầu: Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng tiếng Kơ Ho. (mỗi câu 
1 điểm) 

HÌU NHĂ ỒNG K’ SIÊNG 

Hìu nhă ồng K’ Siêng làh dùl hìu nhă lơh làng, àng drim ồng bal mơ hìu nhă 
guh gờñ bơh 5 jơ. Bau klau pǒ ù tàm suơn, bau ùr trŭ piang, trŭ dà. Tus poh jơ mơ 
nggùl, bol khai rơlô sa drim, tơnơ hơ bol khai lòt mìr Jì ñhơt ha làh pơ tơngời. Tus 
mho, bol khai rơlô mơ rê hìu. Bau klau siam sur, sài iar, bau ùr gen trŭ piang, biap 
sào mho. Tŭ 19 jơ, jơh hìu nhă bol khai nggùi sa bal, jơh sa piang gen mơ ơm rơlô, 
cau bà sền sră, cau bà sền TV. Hìu nhă ồng K’ Siêng bùlah bòl glar mơya chờ hờp 
ngan. 

Câu hỏi:  

1. Hìu nhă Ồng K’ Siêng lơh bruă lơi? 

……………………………………………………….. 

2. Hìu nhă ồng guh bic tŭ nđờ jờ? 

………………………………………………………… 

3. Nđờ Jơ bol khai sa drim? 

………………………………………………………… 

4. Mho tơ nơ tŭ rê hìu, bau klau lơh ñchi lơi? Bau ùr lơh ñchi lơi? 

……………………………………………………………………….. 

5. Hìu nhă ồng K’ Siêng chờ hờp ờ? 

……………………………………………………………………….. 

 

(Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 


