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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #16 (Ơi) 

Chủ Nhật 

Đặt Câu (6 chữ trở lên) (10 điểm) 

1. bơi/bơi lội ____________________________________________ 

2. bởi vì  _______________________________________________ 

3. con dơi_______________________________________________ 

4. đồ chơi_______________________________________________ 

5. cởi  _________________________________________________ 

6. đợi _________________________________________________ 

7. gởi__________________________________________________ 

8. hơi__________________________________________________ 

9. mới ________________________________________________ 

10. mời _________________________________________________ 
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Thứ Hai 

Đặt Câu (6 chữ trở lên) (12 điểm) 

1. Trời _________________________________________________ 

2. Rời _________________________________________________ 

3. Thế giới _____________________________________________ 

4. Nơi_________________________________________________ 

5. Với ________________________________________________ 

6. Rơi  _________________________________________________ 

7. Sân chơi _____________________________________________ 

8. Nghỉ ngơi_____________________________________________ 

9. Phơi_________________________________________________ 

10. Tới _________________________________________________ 

11. Trả lời_______________________________________________ 

12. Xới _________________________________________________ 
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Thứ Ba 

Em nối các từ ở hai bên để thành một câu có ý nghĩa (16 điểm) 

1. Hồi nãy mẹ và em có ghé_____ a. trái táo với anh Khôi. 

2. Sáng nay mẹ nấu nồi  _____ b. nhìn rất tội.  

3. Em té bị trầy _____   c. quét nhà thay vì dùng máy  

        hút bụi (vacuum).  

4. Gió thổi làm _____   d. thối lại cho tôi năm đồng hai                       

mươi xu (cent). 

5. Thu chia đôi _____   e. vì anh ấy đã làm bạn té. 

6. Ông ngoại thường đội _____ ê. tiệm McDonald sau giờ học  

piano. 

7. Ông bồi bàn _____   g. cái gối ngủ êm ghê. 

8. Sau khi cắt tóc, mẹ giúp _____ h. mũ mỗi khi trời lạnh. 

9. Tôn xin lỗi Phú _____   i. xôi đậu xanh thật thơm ngon. 

10. Mấy em mồ côi (orphaned) _____ k. đầu gối. 

11. Ba vội vã ăn cơm tối _____  l. lá rơi vô hồ cá. 

12. Khi trời tối em sợ _____  m. vẫn phải đứng đợi xe buýt   

        để đi học. 

13. Bà may cho Tú _____   n. rồi đưa em đi đá banh. 

14. Đôi khi mẹ dùng chổi để _____ o. ở nhà một mình. 

15. Chị em có nhiều _____  p. đôi giày rất đẹp. 

16. Dù trời mưa anh Khôi _____ q.  em gội đầu. 
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Thứ Tư 

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

1. Em lỡ làm __________ cái chén trên sàn nhà.  (rồi, rơi, rời) 

2. Mỗi lần em tắm, em phải _____________________.  

     (xới cơm, đội mũ, gội đầu). 

3. Mẹ không dám __________ nón vì sợ hư tóc. (đội, đợi, đòi) 

4. Em _______________ len vì trời hơi nóng.  

 (mang giày, đội nón, cởi áo) 

5. _______________ của em bị chảy máu. (đôi môi, cái còi, củ tỏi) 

6. Ông       ghế nghĩ __________ sau khi đi bộ.  

  (ngơi, ngồi, phơi) 

7. Mẹ __________ bỏ gà vào __________ nước __________.  

  (nồi, sôi, xới, mới) 

8. Đôi khi chị Thảo không có thì giờ __________ với em. (chơi, nơi) 

9. Ba đợi gần tối __________ chạy bộ vì trời nóng. (rồi, trời) 

10. Vào mùa đông trờì sẽ __________ sớm.  (tôi, tới, tối) 

11. Mẹ mua áo quần ___________ cho em.  (mới, môi) 

12. Em nhận được thiệp ___________ sinh nhật của bạn.  

          (mời, mới, tới) 
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13. Mẹ __________ cơm vào chén, rồi mời ông bà nội dùng cơm.   

     (hơi, gởi, xới) 

14. Đêm đêm con __________ bay ra khỏi hang để tìm mồi.   

         (dơi, mời, rời)  

15. Mẹ thường hay __________ nhà vào lúc 6 giờ để đi làm mỗi buổi  sáng. 

       (rời, dơi, đồi) 

16. Hôm nay trời nóng qúa, Thọ rủ Tú đi    (bơi, ngồi, rời) 

Thứ Năm 

Tìm chữ đồng nghĩa (7 điểm) 

1. Đợi  _____   a. Tại vì 

2. Chọi _____   b. Nơi 

3. Xem _____   c.  Gửi 

4. Đến _____   d. Chờ 

5.  Chỗ _____   e. Tới 

6. Bởi vì _____   ê. Coi 

7. Gởi _____   g. Ném 

Thứ Sáu 

Ôn Bài 

 

 
Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 
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