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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #14 (Oi) 

Chủ Nhật 

Em tập đọc và viết mỗi chữ 5 lần (6 điểm). 

1.  Coi________________________________________________ 

2. Còi________________________________________________ 

3. Chọi_______________________________________________ 

4. Đói________________________________________________ 

5. Đòi _______________________________________________       

6. Gói________________________________________________ 
 

Thứ Hai 

Tập đọc và viết mỗi chữ 5 lần (6 điểm). 

1. Gọi________________________________________________ 

2. Giỏi________________________________________________ 
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3. Củ tỏi_______________________________________________   

4.  Thói quen____________________________________________ 

5. Hỏi________________________________________________ 

6. Khói________________________________________________ 

Thứ Ba 

Tập đọc và viết mỗi chữ 5 lần (7 điểm). 

1. Khỏi________________________________________________ 

2. Mọi ngày_____________________________________________ 

3. Mệt mỏi______________________________________________ 

4. Nói________________________________________________ 

5. Nói dối_______________________________________________  

6. Chó sói______________________________________________  

7. Con voi______________________________________________   
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Thứ Tư : 

Nhìn hình và điền chữ có vần oi vào những hàng trống sau đây (11 

điểm). 

 

 

       

 

 

 

_____________   _____________   ____________ 

 

 

 

           

 

 

_____________   _____________   ____________ 

 

 

 
  

 

 

 

_____________   ______________  ____________ 

 

 
 

_____________   ______________ 
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Thứ Năm 

Em  hãy chọn chữ cho hợp nghĩa và điền vào chỗ trống (16 điểm). 

chó sói       đói bụng           mệt mỏi       giỏi gọi       nói dói 

hỏi   thói quen      con voi          tỏi  còi    đòi 

khỏi phải      gói coi   nói   

1. Bốn con ______________________ ăn con nghé. 

2. Ba mẹ thường _______________điện thoại hỏi thăm sức khỏe 

 ông bà ngoại. 

3. Mẹ xào rau với _______________ thật ngon. 

4.  Thầy Quân thổi _______________ cho các em học sinh xếp hàng. 

5. Quân _______________ ba mẹ mua đồ chơi mới. 

6. Cô giáo _______________ , em khỏi phải làm bài tập tối nay. 

7. Nếu em học _______________ , ba mẹ sẽ đưa em đi xem phim 

 mọi da đỏ.  

8. Sau giờ làm việc ba và mẹ đều ________________.  

9. Ngày mai là chủ nhật, em _______________ đi học. 

10. Hân có _______________ đọc sách trước khi ngủ. 
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11. Em không nên _______________ ba mẹ. 

12. Chị Mai dẫn Tí đi _______________ voi ở sở thú. 

13. Rồi Tí coi _______________ trông thật to lớn đang ở trong 

 chuồng. 

14. Sau giờ học em cảm thấy hơi _______________. 

15. Mẹ _______________ em, mấy giờ em có hẹn nha sĩ ? 

16. Ngân phụ mẹ _______________ quà Giáng Sinh. 

Thứ Sáu (8 điểm).  

   

                           Lan có hẹn nha sĩ vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút 

   trưa.  Lan lái xe từ nhà đến phòng nha sĩ khoảng  

   chừng hai mươi phút.  Mấy giờ Lan phải rời nhà? 

    

   ___________________________________________. 

 

                            Nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp đến, gia đình em sẽ sum 

   họp (reunion) cùng cô chú tại Irvine, California.  Ba bảo 

   lái xe từ nhà em đến nhà cô Mai sẽ mất khoảng mười 

   chín tiếng.  Gia đình em rời nhà vào lúc năm giờ hai  

   mươi sáng thứ bảy.  Trên đường đi ba ghé McDonald 

   mất hết hai mươi lăm phút.  Vậy mấy giờ gia đình em 

   sẽ đến nơi? 
 

 

   __________________________________________________________ 
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Em hãy nhìn hình và dùng những chữ sau đây để trả lời những câu 

hỏi. 
   

 

giữa, trước, sau, trên, dưới, phải, trái 

 

1. Những cuốn sách nằm ở đâu? 
 

____________________________________________________________________________ 

2. Trái bôm/táo nằm ở đâu? 
 

____________________________________________________________________________ 

3. Trái bôm/táo và những cuốn sách nằm ở đâu ? 
 

____________________________________________________________________________ 

4. Cây bút chì nằm ở đâu ? 
  

____________________________________________________________________________ 

5. Bảng đen nằm ở đâu? 
 

____________________________________________________________________________ 

6. Cục tẩy nằm ở đâu ? 
 

____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 
*** Ghi chú: Tuần sau các em sẽ có kiểm tra 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________
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