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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #12 (Ai) 

Chủ Nhật 

Tập Đọc và Tập Viết bài “Gia Đình Thu” trong sách Lớp 3, Bài 7 

(trang 3).  
 

Thứ Hai 

I. Tập đọc và đặt câu với từ sau đây (5 điểm). 

1. Lái  _________________________________________________ 

2. Nhai ________________________________________________ 

3. Cắm trại ____________________________________________ 

4. Bài ________________________________________________ 

5. Trái cây ____________________________________________ 

 

II. Tập đọc bài trong sách lớp 3, Bài 7 (trang 4 - 5) 

 

Thứ Ba 

Tập đọc và đặt câu với từ sau đây (5 điểm).  

1. Gài ________________________________________________ 
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2. Cái ________________________________________________ 

3. Lại ________________________________________________ 

4. Chai ________________________________________________ 

5. Ngày mai ____________________________________________ 
 

Thứ Tư 

Chọn chữ cho mỗi câu (19 điểm). 

cắm trại       tai   hai mái tóc hái sai       vải        

áo dài tại sao      lại chai nước       lái   thứ hai       bàn chải      

nhai phải     trai gái dài        

1.  Hai  __________ dùng để nghe. 

2. Khi làm bài __________, em phải làm __________. 

3. Mỗi mùa hè gia đình em đi _______________ hai lần. 

4. _______________ ba không đi làm hôm nay? 

5. Em mở _______________ mời bạn uống. 

6. Ba __________ xe chở mẹ đi chợ. 

7. Mẹ mua __________ để may _______________ cho chị Mai. 
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8. Năm tới em sẽ lên lớp _______________. 

9. Mỗi chiều __________ em phải đi học bơi. 

10. Mai có _______________  dài và đen.  

11. Bà dẫn em đi __________ bí đỏ. 

12. Em dùng _______________  đánh răng. 

13. Cô bảo vào lớp học không được __________ kẹo cao su. 

14. Em dùng tay __________ để viết. 

15. Em có một anh __________ và một em __________ là anh Tài và 

 Mai. 

16. Sợi dây giày __________ quá, em cần mẹ giúp em cột/buộc. 
 

Thứ Năm (4 điểm) 

 

  

  

   

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 
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_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 

 

 

Thứ Sáu 

Ôn bài 

 

Tuần sau sẽ có chính tả và kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 

 


