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             Tên  _____________________ 

            Ngày _____________________ 

Bài Tập Tại Nhà #3 (Ăn & Ân) 

Chủ Nhật 

Em nối các từ ở hai bên để thành một câu có nghĩa. (12 điểm) 

1. Ba mẹ dặn em đi bộ ____  a.  dơ bẩn quá.     

2. Bàn chân của em    ____  b.  đá banh hàng tuần. 

3. Quần áo bé Ân    ____  c.  vì em làm dơ áo của chị. 

4. Ba mẹ dạy em    ____  d.  cuốn truyện này ba lần.  

5. Chị Ngân giận em    ____  e.  cẩn thận để tránh tai nạn. 

6. Chúng em vẫn chơi   ____  g. ngắn hơn bàn chân của chị. 

7. Thấy con gián bò    ____  h.  không nên gian lận (cheat). 

8. Hôm nay mẹ bận    ____  i.  nấu ăn cho Sinh Nhật bà nội. 

9. Em không đọc được   ____  k.  gần bàn, bé Tân sợ lắm. 

10. Anh ấy đã đọc    ____  l. phải ngủ sớm. 

11. Tối nay em cần    ____  m. vì em quên đeo kính cận . 

12. Bạn thân của em    ____  n.  mời em đi xem phim. 
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Thứ Hai 

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

đây. (12 điểm) 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

6. ___________________________________________________ 

7. ___________________________________________________ 

8. ___________________________________________________ 

9. ___________________________________________________ 

10. ___________________________________________________ 

11. ___________________________________________________ 

12. ___________________________________________________ 
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Thứ Ba 

Tập Đọc và Học Thuộc - Bữa Cơm Gia Đình (trang 2 – sách giáo khoa) 

(Các em sẽ có Chính Tả vào tuần tới) 

 

Thứ Tư 

Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu cho có ý 

nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm câu.  (8 điểm) 

 

1. dùng  cô phương  viết    bảng 

 lên 

   (name)          phấn  

_______________________________________________________ 

 

 

2. coi  trẻ con) thích    múa  rất 

          lân 

_______________________________________________________ 

 

 

3. giặt  ủi  hàng tuần      cho    

 gia đình  mẹ         áo quần  

 

_______________________________________________________ 

 

4. chúng em  ăn  thích  rất 

           phở  mẹ  ngon  thơm  và 

        vì  nấu    

 

_______________________________________________________ 
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5.      trường của    ở  nhi(name)  gần 

 học  nhà 

_______________________________________________________ 

 

6.     có        đỏ      em khăn  màu   chiếc 

         

       quàng cổ 

_______________________________________________________ 

 

 

7.     mua       hai   mẹ  ngàn  đồng  chiếc 

     nhẫn 

 

_______________________________________________________ 

 

8.       chân  vật  những  này  có 

  con  tám 

 

_______________________________________________________ 

Thứ năm 

Tập Đọc 

    

    

   Tân thích ăn bắp rang.  Ngon tuyệt! 

 

_______________________________________________________ 
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     Tân thích ăn pizza.  Ngon tuyệt! 

 

_____________________________________________________ 

     

     Tân thích ăn bánh mì kẹp mứt.  

     Ngon tuyệt! 

 

_______________________________________________________ 

 

      

     Tân thích ăn táo và chuối.  Ngon tuyệt!
          (bôm) 

_______________________________________________________ 

    

 

     Tân thích ăn bắp luộc.  Ngon tuyệt! 

 

_______________________________________________________ 

 

      

     Tân thích ăn cà-rốt và đậu.  Ngon    

                                             tuyệt! 

_______________________________________________________ 

 

     Tân thích ăn bánh quy.  Ngon tuyệt! 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

     Tân không thích ăn đậu đen.  Thật dễ  

                                             sợ! 

_____________________________________________________ 
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Trả Lời Câu Hỏi.  (4 điểm) 

 

1. Tân không thích ăn món gì? 2. Khi ăn bắp rang, Tân 

 a.  Bắp luộc.     a.  Dùng đũa để gắp. 

 b.  Bắp rang.     b.  Dùng tay để bốc. 

 c.  Đậu đen.     c.  Dùng thìa để múc. 

 

3. Khi ăn cà rốt và đậu, Tân  4. Em thích ăn món gì  

 a. Dùng đũa để gắp.   nhất? 

 b. Dùng tay để bốc.   ___________________ 

 c. Dùng thìa để múc.   ___________________ 

 

Thứ Sáu 

1. Ôn Các Từ Ngữ Vựng đã học từ 3 tuần nay. Các em sẽ có 

kiểm tra vào tuần tới 

 

2. Đố Vui: (1 điểm extra)   

                            Đi nằm 

   Đứng nằm 

   Ngồi nằm 

   Nằm thì ngồi. 

   Đố là cái gì? 

 

_________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 


