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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #7 (On) 

Chủ Nhật 

I. Chọn chữ cho mỗi câu (13 điểm) 

 

nhọn   tròn   con  giòn  chọn   

gọn ghẽ  trẻ con  món  ngon  đón   

dọn dẹp  còn   nón 

 

 

 

1.   Con nhím có nhiều lông __________   (porcupine) 

 

 

2.   Nhân đang nhìn ___________cá bơi trong lọ. 

 

 

3   Trăng rằm rất ______________ và sáng. 

 

4.  Em muốn ăn mì xào _______________. 

 

5.   Em ____________ mua cái ______________ màu đỏ. 

 

6.  Bà ngoại làm bò bảy ______________ rất _______________. 

 

7. Tú _________________ rất nhiều kẹo. 

 

8. _________________ rất sợ nghe tiếng chó sói tru. 
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9. Mẹ bảo em phải giữ phòng sạch sẽ và __________________. 

 

10. Anh Thân ra phi trường _________________ bạn. 

 

11.  Tú Nhi phụ bà ___________________ nhà cửa. 

Thứ Hai và Thứ Ba  

I.  Chọn câu đúng nhất. (3 điểm) 
 (em đánh dấu (X) vào ô vuông cho đúng theo bài tập đọc “Bàn Tay”:) 

 

1. Bàn tay có ngón ngắn,   (  )  Bạn bè cùng xóm. 

 ngón dài ví như    (  )  anh em một nhà. 

       (  )  Bạn học cùng trường. 

 

2. Anh em biết đoàn kết thì  (  ) không làm được việc. 

       (  ) làm việc gì cũng xong. 

       (  ) mọi việc đều dở dang. 

 

3. Anh em một nhà khôn    (  )  không đoàn kết lại. 

 ngoan thì     (  ) không giúp đỡ nhau.  

       (  ) đoàn kết và giúp đỡ nhau. 

 

II. Em hãy dịch những chữ sau đây sang Việt Ngữ và đọc thật lớn. 
(10  điểm) 

1. Still     ______________________________ 

2. Round    ______________________________ 

3. To wear a hat   ______________________________ 

4. To sleep well   ______________________________ 

5. Tasty, delicious   ______________________________ 

6. A dish of food   ______________________________ 
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7. To choose    ______________________________ 

8. Neat, neatly   ______________________________ 

9. Top, summit, peak  ______________________________ 

10. Can     ______________________________ 

Thứ Tư 

I. Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ 

vào những chữ đang đọc.) 

 

 

````     Chó con thấy một chú chuột nhỏ. 

 

 

_________________________________________________________ 

 

      

     Để yên nó nào, chó con! 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 Chó con thấy một chú ếch nhỏ. 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 Để yên nó nào, chó con!  

 

 

_________________________________________________________ 
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 Chó con thấy một chú rùa nhỏ.  

 

_________________________________________________________ 

  

 

 Để yên nó nào, chó con! 

 

_________________________________________________________ 

   

 

 Chó con thấy một quả banh nhỏ. 

 

 

_________________________________________________________ 

  

 

 Bắt lấy quả banh nào, chó con! 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Trả Lời Câu Hỏi (2 điểm) 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Chó con thấy những con  2. Chó con thấy con ếch  ở 

 vật nào?      đâu?  

  a.   Ngựa, dê, và lừa.    a.   Ở bãi biển. 

 b.   Gà, mèo, và heo.    b.   Ở cạnh hồ. 

 c.   Chuột, ếch, và rùa.    c.   Ở trong nhà. 
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Thứ Năm 

I. 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.)   

 

tròn 

hình tròn 
 

 

vuông 

hình vuông 

     
 

tam giác 

hình tam giác 
 

 

chữ nhật 

hình chữ nhật 

     
 

thoi 

hình thoi 
 

 

ngũ giác 

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

 

ba, bốn, năm 
 

Hình vuông có __________ cạnh. 

 

Hình tam giác có __________ cạnh. 

 

Hình ngũ giác có __________ cạnh. 

 

III. Phản Nghĩa (3 điểm) 
(Giúp các em  chọn những từ phản nghĩa với các từ sau đây.) 

 

_____ 1.  Tròn A. Méo 
_____ 2.  Cong B. Ngắn 
_____ 3.  Dài C. Thẳng 

Thứ Sáu 

Xin phụ huynh giúp các em ôn lại Bài 4 “On” đã học 2 tuần vừa qua 

và bài “Bàn Tay”. Tuần sau sẽ có kiểm tra 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 

 


