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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #17 (Ui & Ưi) 

Chủ Nhật 

I. Tập đặt câu cho những từ sau đây (6 chữ trở lên) (5 điểm) 

1. bụi ________________________________________________ 

2. lui ________________________________________________ 

3. bàn ủi ____________________________________________ 

4. củi ________________________________________________ 

5. cúi ________________________________________________ 

II. Dịch những câu em đặt ở phần trên sang Anh Ngữ (5 điểm) 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              
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Thứ Hai 

I. Tập đặt câu cho những từ sau đây (6 chữ trở lên) (5 điểm) 

1. lúi húi  ______________________________________________ 

2. chùi  ________________________________________________ 

3. khui ________________________________________________ 

4. lùi ________________________________________________ 

5. mũi ________________________________________________ 

II. Dịch những câu em đặt ở phần trên sang Anh Ngữ (5 điểm) 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

Thứ Ba 

I. Tập đặt câu cho những từ sau đây (6 chữ trở lên) (6 điểm) 

1. mùi ________________________________________________ 
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2. núi ________________________________________________ 

3. phủi ________________________________________________ 

4. túi ________________________________________________ 

5. vui ________________________________________________ 

6. vui vẻ _______________________________________________ 

II. Dịch những câu em đặt ở phần trên sang Anh Ngữ (6 điểm) 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

Thứ Tư 

Em hãy dịch những câu ngắn sau đây sang Việt Ngữ (14 điểm) 
 

1. Dad sent my graduation invitation to uncle Thái (Dad’s oldest brother). 
 

_________________________________________________________________ 
 

 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng                                                                                                 Cấp 3 

www.vscso.org/lachong 

Bài 10 - Ui, Ưi       4 

2. Mom irons clothes, then she put them in the drawer. 
 

_________________________________________________________ 
 

3. When I came home from school, I smelled delicious beef noodle 

that mom cooked.  
 

_________________________________________________________ 
 

 

4. He likes to climb the mountain with his friends. 
 

_________________________________________________________ 
 

5. I wipe dust off my bedroom furniture. 
 

_________________________________________________________ 
 

 

6. Mom is very happy when dad helps her with house chores. 
 

_________________________________________________________ 
 

7. I use my nose to smell. 
 

________________________________________________________ 
 

8. I bow my head to greet my grandparents. 
 

________________________________________________________ 
 

9. I open a bottle of coke. 
 

________________________________________________________ 
 

10. I wear short to school today. 

 
___________________________________________________________________________ 
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11. I have a runny nose because I played outside too long. 
 

_________________________________________________________ 
 

12. Grandma (mom’s mother) bought two bags of candies for me and Vi. 
 

_________________________________________________________ 
 

13. It is unfortunate that he lost his new bike. 
 

_________________________________________________________ 

14.  Anh Hai backs his car into the garage. 
 

_________________________________________________________ 
 

Thứ Năm 

Chọn chữ cho mỗi câu (10 điểm) 

1. Mẹ nấu _______________ với thịt gà.  

    (mì nui, núi, mũi)  

2. Thầy hỏi:  “Ai biết ngọn _______________ nào cao nhất thế 

 giới?”    (củi, bụi, núi) 

3. Trời ban cho ta có _______________ dùng để ngửi. 

      (mùi, mũi, túi) 

4. Mai cúi đầu xuống để _______________ đóa hoa hồng.  

     (ngửi, phủi, ngữi) 

5. Người đàn bà ở đầu dây bên kia đang 

  _______________ bới om  sòm. (chửi, vui vẻ, xui) 
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6. Mai nhờ bố đem thư đi _______________. 

                  (gữi, củi, gửi)  

7. Hôm nay em rất _______________.  

(bụi, túi, vui vẻ) 

8. Tài _______________ xuống đất để nhặt cây bút chì lên. 

  (cùi, cúi, chùi) 

9. Quần của em có hai cái _______________.  

      (túi, củi, gửi) 

10. Em  _________________ con ruồi.  

(phủi, bụi, chùi) 

Thứ Sáu 

Ôn bài 

Tuần sau sẽ có kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 
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