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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #13 (Ai) 

Chủ Nhật (6 điểm) 

 

  

 

 
  Night       PM 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 

 

 

 

  

 
      

     AM         AM 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________ 

 

 
 

Mỗi sáng Mai bắt đầu vào lớp học lúc        Mai sẽ ăn trưa 

(lunch) bốn tiếng sau đó.  Em cho 

cô biết mấy giờ Mai sẽ ăn trưa? 
 

_________________________________________________________ 
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Mỗi buổi sáng Thái rời nhà để đến trường vào lúc 

Đi bộ từ nhà đến trường sẽ mất hai mươi phút.   

Vậy mấy giờ anh ấy đến trường học? 
 

_________________________________________________________ 

Thứ Hai 

I. Em hãy nhìn hình và điền chữ vào chỗ trống (5 điểm). 
 

Giữa - middle trên/lên 

Trong - inside, within 

 

 

 

bên trái/bên phải               bên phải/bên trái 

 

 

     dưới/xuống 
 

1. Con mèo nhảy lên _______________ bàn. 

2. Con chó đang trốn ở _______________ cái bàn. 

3. Cái ghế ở _______________ của cái bàn 

4. Trái banh ở _______________ của cái bàn. 

 

5.   

      Những cái trứng ở _______________ cái rổ. 
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II.  Em hãy nhìn hình và khoanh tròn câu trả lời (3 điểm). 

 

1. 
     

 a. Hình tròn ở bên trái hình vuông. 

 b. Hình vuông ở bên trái hình tròn. 

 c. Hình tam giác ở bên trái hình vuông. 
 

2.    

         

 

 

  

         a. Con khỉ ở bên phải của con gấu. 

 b. Con gấu ở giữa con voi và con khỉ. 

 c. Con voi ở bên trái của con gấu. 

 d. Tất cả đều đúng. 

 

 

 

           

3.             

 

 

 

Em nhìn hình và cho cô biết xe của ai sẽ chạy về nhà trước và ai sẽ 

chạy về sau? 
 

_________________________________________________________ 
 

III.  Điền từ phản nghĩa vào chỗ trống (4 điểm) 

1. Phản nghĩa của chữ lên là _______________. 

2. Phản nghĩa của chữ ở ngoài là _______________. 
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3. Phản nghĩa của chữ trước là _______________. 

4. Phản nghĩa của chữ trên là _______________. 

Thứ Ba  

I. Em hãy dịch những câu ngắn sau đây sang Việt Ngữ (5 điểm). 
 

1. I have four toothbrushes in different colors. 
 

________________________________________________________ 

2. My mom has a traditional Vietnamese dress. 
 

________________________________________________________ 

3. He opened a bottle of coke for grandma (Father’s side). 
 

________________________________________________________ 

4. Grandfather (mother’s side) zipped up his jacket. 
 

________________________________________________________ 

5. I scratched grandpa’s (father’s side) back (lưng). 
 

________________________________________________________ 

II. Tập đặt câu ( 6 chữ trở lên) (5 điểm) 

1. Sợ hãi_______________________________________________ 

2. Lái ________________________________________________ 

3. Lại ________________________________________________ 
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4. Ngày mai ____________________________________________ 

5. Nhai ________________________________________________ 

 

Thứ Tư 

Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây (10 điểm) 

1.  Anh của ba em gọi là ….   ______________________________ 

2.  Vợ của chú em gọi là ….  ______________________________ 

3.  Chị của ba em gọi là ….  ______________________________ 

4.  Em gái của ba gọi là ….  ______________________________ 

5.  Anh của mẹ em gọi là …. ______________________________ 

6.  Chị của mẹ em gọi là ….  ______________________________ 

7.  Em trai của mẹ em gọi là … ______________________________ 

8.  Chồng của cô em gọi là …. ______________________________ 

9.  Vợ của bác em gọi là ….  ______________________________ 

10.  Chồng của dì em gọi là … ______________________________ 
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Thứ Năm (10 điểm) 

1. Morning ___________  2. Afternoon ___________ 

3.   Night ___________   4. Midnight  ____________ 

5. Late  ____________   6. Evening  _____________ 

7. Early  ____________   8. On time  _____________ 

9. Waste of time  _____________ 10.   Noon   _______________ 
 

Thứ Sáu 

Ôn bài 

 

 

Tuần sau sẽ có kiểm tra 

  

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 
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