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Cấp 3

Tên ________________________
Ngày _______________________

Bài Tập Tại Nhà #10 (In & Un)
Chủ Nhật
Tập đánh vần và học thuộc các từ có vần In sau đây. Sau đó các em
hãy tập đặt câu. (5 điểm)
(Xin phụ huynh đọc trước từng chữ cho các em nghe. Sau đó các em vừa viết và đọc thật lớn.)

In - to print
Chín - nine, nineth
Tái chín - rare and well-done
Đậy kín - to close, cover a container or a pot tightly
Giữ gìn (verb) - to take good care of something
1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________

Thứ Hai
Tập đánh vần và học thuộc các từ có vần In sau đây. Sau đó các em
hãy tập đặt câu. (6 điểm)
(Xin phụ huynh đọc trước từng chữ cho các em nghe. Sau đó các em vừa viết và đọc thật lớn.)

Nhìn/nhìn thấy (verb) - to look, to see
Nhịn ăn - to starve
Bài 6 - In, Un (I)
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Pin (noun) - battery
Tin (noun) – news; Tin (verb) - to believe
Vịn (verb) - to lean on with arm or body
Xin (verb) - to beg, to ask for
1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________

Thứ Ba
Tập Đọc - Đọc trước từng câu cho các em nghe.

Sau đó, cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc

các em chỉ vào những chữ đang đọc.

Tôi qua nhà bạn.
Tôi đi bằng ván trượt
_________________________________________________________________

Chị tôi đi học.
Chị đi bằng xe đạp
_________________________________________________________
Bài 6 - In, Un (I)

2

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng
www.vscso.org/lachong

Cấp 3

Mẹ tôi đi chợ.
Mẹ đi bằng xe hơi.
_________________________________________________________
Bố tôi đi làm.
Bố đi bằng xe điện.
_________________________________________________________
Ông tôi ra phi trường.
Ông đi bằng taxi
_________________________________________________________
Dì tôi đi thư viện.
Dì đi bằng xe buýt.
_________________________________________________________
Chú tôi đi chơi.
Chú tôi đi bằng tàu.
_________________________________________________________
Tất cả chúng tôi cùng ra công
viên.
Chúng tôi đi bộ.
_________________________________________________________________
Bài 6 - In, Un (I)
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Thứ Tư
Em hãy dùng những từ sau đây và điền vào chỗ trống sao cho đúng
(5 điểm).

tàu, xe buýt, xe hơi, đi bộ, xe điện
Mẹ tôi đi bằng _____________________.

_________________________________________________________________

Dì tôi đi bằng ______________________.

_________________________________________________________
Chú tôi đi bằng ____________________.
_________________________________________________________________

Chúng tôi đi _____________ .
_________________________________________________________________

Ba tôi đi bằng ___________________.
_________________________________________________________________

Bài 6 - In, Un (I)
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Thứ Năm
Em hãy chọn những từ sau đây và điền và chỗ trống sao cho đúng
(11 điểm)
vịn

kín

pin

tái chín

nhìn thấy

tin

mịn

nín đi

xin phép

chín

giữ gìn

1.

Chị Chi dỗ ngọt bé “ _______________ chị cho bé quà.”

2.

Da bé thật là _______________.

3.

Em ____________________ ba mẹ đi chơi với bạn.

4.

Năm cộng bốn bằng _______________.

5.

Mẹ đậy _______________ chai nước mắm để không bị đổ trên
bàn ăn.

6.

Ba khen mẹ nấu phở bò ____________________ ngon quá.

7.

Em ____________________ con nhện bò ở trên tường.

8.

Tín cần mua ba cục _______________.

9.

Em phải _______________ sách vở.

10. Bà _____________ tay ba mỗi khi lên lầu.
11. Ba mẹ nhận được _______________ông bà nội ở Việt Nam sẽ
qua Mỹ vào ngày tám tháng ba.
Thứ Sáu
Ôn Bài – tuần tới các em sẽ có kiểm tra

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày _________
Bài 6 - In, Un (I)
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