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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #11 (Bài 6 - In & Un) 

Sunday 

Tập đặt câu.  (6 chữ trở lên) (5 điểm) 
(Sau khi đặt câu các em phải đọc thật lớn cho ba mẹ nghe) 

1.  áo thun ________________________________________________ 

2.  bún____________________________________________________ 

3.  bủn rủn________________________________________________ 

4.  đun____________________________________________________ 

5.  đủn ___________________________________________________ 
 

Monday 

Tập đặt câu. (6 chữ trở lên) (6 điểm) 
(Sau khi đặt câu các em phải đọc thật lớn cho ba mẹ nghe) 

1.  lún  __________________________________________________ 

2.  lùn  __________________________________________________ 

3.  mềm nhũn  _____________________________________________ 
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4.  run  ___________________________________________________ 

5.  thun  __________________________________________________ 

6.  con giun________________________________________________ 
 

Thứ Ba 

Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa. (8 

điểm) 
 

đun    pha    mẹ    nước    phụ    trà    em   để 
 

1.________________________________________________________ 

 

xin    ba    mẹ    ăn    em    kẹo 
 

2.________________________________________________________ 
 

Đài khí tượng      tin    báo    có    sẽ    tuyết    ngày    vào    mai 
          (weather station) 

 

3.________________________________________________________ 
 

    phụ    đủn    anh Hai    ba    cắt cỏ    máy    vào    ga-ra 
 

4.________________________________________________________ 
 

giúp    cà    chín    hái    Tín    bà    những    trái    ở    trên    cây    đỏ    
 

5.________________________________________________________ 
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đường    trên    nhìn thấy    em    con nai    trường    đến    đi     
 

6.________________________________________________________ 
 

sợ    vì    té    ,  bà  vịn    phải    em    tay   lên    khi    lầu 
 

7.________________________________________________________ 
 

sủa    con chó    run    làm    em    và    sợ   
 

8.________________________________________________________ 
 

Thứ Tư 

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.) 

 

 

      Mặt trời ló dạng. 

 

 

_________________________________________________________ 
 

 

      Những bông hoa ló dạng. 

 

 

_________________________________________________________ 
 

 

  Những con giun ló dạng. 

 

 

_________________________________________________________ 
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      Cây cối ló dạng. 

 

_________________________________________________________ 
 

 

      Những chiếc lá ló dạng. 

 
 

_________________________________________________________ 
 

            

      Chim chóc ló dạng. 

 
 

_________________________________________________________ 

 

 

      Muôn thú ló dạng. 

 
 

_________________________________________________________ 

 

 

      Mùa xuân làm ló dạng mọi thứ. 

      Ló dạng, ló dạng, ló dạng. 
 T 

_________________________________________________________ 

 

Trả lời những câu hỏi sau đây (4 điểm) 

1.   Những con giun sống ở đâu? 

     a.   Dưới biển. 

     b.   Dưới đất. 

     c.   Trên cây. 

2.   Một năm có bao nhiêu mùa? 

     a.   Ba mùa. 

     b.   Bốn mùa. 

     c.   Năm mùa. 
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3.   Mặc trời mọc lúc nào? 

     a.   Buổi sáng 

     b.   Buổi trưa. 

     c.   Buổi chiều. 

 

4.   Hoa nở nhiều nhất vào mùa  

      nào? 

     a.   Mùa xuân 

     b.   Mùa hè. 

     c.   Mùa thu. 

     d.   Mùa đông. 

Thứ Năm 

Ngữ Vựng. 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó dựa trên những hình ảnh, đặt câu 

hỏi cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì?  v.v.) 

 

giun 

con  giun 
 

lưỡi câu 

cái lưỡi câu 

 

phao 

cái phao 

 

cần câu 

cái cần câu 

 

rọ 

cái rọ 
 

mồi 

mồi câu 

 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng                                                                                      Cấp 3 

www.vscso.org/lachong 

Bài 6 - In, Un (II)       6 

Điền Vào Chỗ Trống (3 điểm)  
(Giúp các em chọn những từ sau và điền vào chỗ trống cho thích hợp.) 

câu, đựng, móc 

 

Lưỡi câu dùng để __________ mồi. 

 

Cần câu dùng để __________ cá. 

 

Cái rọ dùng để __________ cá. 

Thứ Sáu 
(Các em hãy tập đọc và tập viết bài Chú Lùn. Sẽ  có chính tả vào tuần tới) 

Chú Lùn 

Ở quê em có chú lùn.  Chú cầm con dao cùn đi vào bụi rậm um 

tùm để đốn củi đun bếp.  Rủi ro chú dẫm vào bùn, bị lún.  Chú 

kêu cứu um sùm. 

 
(Các em hãy học thuộc các từ đồng nghĩa và phản nghĩa sau đây) 

Từ Đồng Nghĩa: 

Đủn = đẩy        Lùn = thấp 

Từ phản nghĩa: 

Lùn = cao 

Ôn Bài – tuần sau sẽ có kiểm tra 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 
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