
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng                                                                                  Cấp 3 

www.vscso.org/lachong 

 Bài 2 - Ăn & Ân                                              1 

       Tên  _________________________ 

       Ngày  ________________________ 

Bài Tập Tại Nhà #2 (Ăn & Ân) 

Chủ Nhật  

Tập đọc và học thuộc những chữ sau đây và đặt thành câu. 

(ví dụ:  á - nờ - ăn) (5 chữ trở lên)  (7 điểm) 

1. ăn  ________________________________________________ 

2. đồ ăn ______________________________________________ 

3. căn nhà ____________________________________________ 

4. chăn  ______________________________________________ 

5. dặn/dặn dò _________________________________________ 

6. ngắn  ______________________________________________ 

7. cắn  ______________________________________________ 

Thứ Hai 

Tập đọc và học  thuộc những chữ sau đây và đặt thành câu. (5 chữ trở 

lên)  (6 điểm) 

1. khăn  _______________________________________________ 

2. năn nỉ  _____________________________________________ 

3. mặn  _______________________________________________ 
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4. con rắn  ____________________________________________ 

5. đi săn  _____________________________________________ 

6. lặn  ______________________________________________ 

Thứ Ba 

Em nối các từ ở hai bên để thành một câu có nghĩa. (13 điểm) 

1. Mẹ mua cho em chiếc…   a.  mặn quá. 

2. Em Ngân năn nỉ …  b. gấp chăn để ngay ngắn ở 

đầu giường. 

3. Ba thích đi săn  … c.  đem giỏ đồ ăn vô nhà 

4. Chúng nó thích đi  … d.  mẹ đưa em và anh Hai đi 

sở thú. 

5. Mẹ dặn sau giờ học…   e.  nai 

6. Anh ấy rất thích ăn…   g.  khăn quàng cổ màu đỏ. 

7. Em sợ rắn  … h.  chúng em phải về nhà 

ngay. 

8. Căn nhà của em …  i. phở gà không có hành và 

ngò. 

9. Các chị phụ dì xếp…   k.  cắn. 

10. Khi ngủ dậy, Vân …   l.   lặn. 

11. Cá kho mẹ nấu  …  m.  thật lớn và đẹp. 

12. Em thích đọc …  n.  khăn tắm. 

13. Anh ấy phụ bà… p.  truyện ngắn. 
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Thứ Tư 

Em hãy đọc và viết những câu ngắn ở trên vào hàng trống dưới 

đây. (13 điểm) 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

6. ___________________________________________________ 

7. ___________________________________________________ 

8. ___________________________________________________ 

9. ___________________________________________________ 

10. ___________________________________________________ 

11. ___________________________________________________ 

12. ___________________________________________________ 

13. ___________________________________________________ 
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Thứ Năm 

Tập đọc và học thuộc những chữ sau đây và đặt thành câu.        
(5 chữ trở lên) (5 điểm) 

1. bẩn  _______________________________________________ 

2. bận ________________________________________________ 

3. cẩn thận  ___________________________________________ 

4. bàn chân  ___________________________________________ 

5. gần ______________________________________________ 

Thứ Sáu 

Tập đọc và học thuộc những chữ sau đây và đặt thành câu. 
(5 chữ trở lên) (5 điểm) 

1. giận _______________________________________________ 

2. nhẫn _______________________________________________ 

3. phấn _______________________________________________ 

4. quần áo ____________________________________________ 

5. bạn thân ____________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 


