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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #5 (En & Ên) 

Chủ Nhật 

Chọn chữ cho mỗi câu.  (16 điểm) (Choose the correct word for each sentence) 

1. Bác _____________ em nấu phở rất ngon.  (khen, khăn, khên) 

2. Em nhìn thấy con ___________ bò lên ghế. (nhẹn, nhện, nện) 

3. Bà đặt ______________  _______________ của bàn thờ. 

  (đèn cầy, bên phái) (đèn cày, bên tay phải) 

4. Em và bạn sẽ đi xin kẹo Halloween từ sáu giờ ________tám giờ. 

         (đen, đến, đền) 

5. Em ________  che _________ từ đầu đến chân mỗi khi ngủ. 

 (quen, quên)   (mên, mền, mến) 

6. Ba mẹ dạy em ________________ tin hoặc đi theo kẻ lạ. 

       (không nên, nên, không nen) 

7. Mẹ có _________ với bác sĩ vào chín giờ ngày mai. 

  (hẹn, khen, hên) 

8. Khi em ăn quá lẹ, em hay bị _______________. (nghẹn, ngẹn) 
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9. Em ________________ ba mẹ, ông bà và gia đình. 

      (quý mến, quý mền)  

10. Cô giáo la em vì em ______________ làm bài ở nhà. 

        (quen, quên, hẹn) 

11. Chị Hai chơi đàn piano, còn em thích chơi ____________. 

         (kèm, cèn, kèn) 

12. Vì sợ té, bà phải vịn tay em khi ____________ lầu. 

            (len, lên, trên) 

13. Hôm nay em _____________ lớp trễ tại vì xe của ba bị hư. 

       (đen, đến, đèn) 

14. Con quạ đen đậu _____________ cành cây. 

    (tren, trên, chên) 

 

Thứ Hai 

Tập Đọc 

 

     Mình hãy làm bánh mì sandwich. 

 

 

_________________________________________________________ 

 

      

     Lấy một lát bánh mì. 

_________________________________________________________  
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     Trét bơ lên trên lát bánh mì. 

 

____________________________________________________  
 

     

 

     Đặt một ít rau xà lách lên trên phần bơ. 

 

____________________________________________________  
 

 

   

  Đặt một ít cà chua trên phần xà lách. 

 

___________________________________________________  
 

 

  Đặt một ít thịt lên trên phần cà chua. 

 

 

_________________________________________________________ 
 

 

  Đặt một lát bánh mì khác lên trên phần 

  thịt. 

 

_________________________________________________________ 
 

 

  Bây giờ thì hãy cắn một miếng thật lớn. 

  Ngon tuyệt! 

_________________________________________________________ 
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Thứ Ba 

Trả Lời Câu Hỏi.  ( 4 điểm) 

1.  Khi làm bánh mì sandwich, mình làm gì trước tiên? 

_________________________________________________________ 

2.  Mình dùng gì để trét bơ lên bánh mì? 

_________________________________________________________ 

3.   Mình dùng gì để cắt cà chua? 

_________________________________________________________ 

4.  Để cho bánh mì giòn, mình nên: 

     a.  Chiên   c.  Xào 

     b.  Nướng   d.  Hấp 

Thứ Tư 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt 

câu hỏi cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

sên 

con sên 
 

 

nhện 

con nhện 

     

 

kiến 

con kiến 
 

 

ong 

con ong 
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đom đóm 
con đom       

đóm 
 

 

bướm 

con bướm 

Thứ Năm 

I. Điền Vào Chỗ Trống (3 điểm) 
(Giúp các em chọn những từ sau và điền vào chỗ trống cho thích hợp.) 

giăng tơ, hút mật, làm tổ 

 

Con nhện ____________________. 

 

Con kiến ____________________. 

 

Con ong ____________________. 

 

II. Đặt Câu (1 điểm) 
(Dùng hình để giúp các em đặt câu.) 

 

 

Con bướm ________________ 

________________________________

________________________________ 
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III. Chọn Chữ  (6 điểm) 
(Khoanh tròn tên của những hình sau đây.)  

 

con nhện 

con sên 

con kiến 
 

 

con nhện 

con ong 

con kiến 

     

 

con đom đóm 

con ong 

con kiến 
 

 

con bướm 

con ong 

con kiến 

     

 

con đom đóm 

con sên 

con nhện 
 

 

con bướm 

con sên 

con ong 

Thứ Sáu 

Ôn Các Từ Ngữ Vựng 

Ôn Bài Tập Tại Nhà #4 và #5 

Tuần sau sẽ có kiểm tra 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 


