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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #8 – Ơn & Ôn 

Chủ Nhật 

I.       Tập đánh vần và học thuộc các từ có vần Ôn.  (Đọc trước từng chữ 

cho các em nghe,  sau đó các em đọc lại thật lớn)  

Thứ Hai 

II.      Tập đánh vần và học thuộc các từ có vần Ơn.  (Đọc trước từng chữ 

cho các em nghe, sau đó các đọc lại thật lớn) 

Thứ Ba 

Em hãy nhìn hình và điền chữ  có vần Ôn, Ơn vào chỗ trống(12 điểm). 
          

 

 

 

 

 

 

__________________      __________________  __________________

           

 

 

 

 

 

 

 

__________________     __________________  __________________ 
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__________________     __________________  __________________ 

 

 
___________________     ___________________ ___________________ 

 

Thứ Tư 

I.  Chọn từ cho thích hợp và điền vào chỗ trống (14 điểm). 

bồn tắm  lớn  bốn  gọn ghẽ  hôn  trốn 

sơn   giỡn  hơn  lộn xộn  ồn ào trơn 

hỗn láo        cám ơn 

1. Bố tắm cho Tôn ở trong _______________. 

2. Em phụ bố _______________ phòng Lan màu hồng. 

3. Bố dặn, “không được đùa _______________ bên cạnh hồ bơi.” 

4. Anh Việt _______________ _______________ em Sơn ba tuổi. 
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5. Gia đình em có _______________ người. 

6.  Sơn _______________ mẹ đã mua áo mới cho Sơn. 

7. Mẹ thấy phòng ____________________ , mẹ bảo em phải dọn cho  

 _____________________ rồi mới được chơi. 

8. Con chồn khôn _______________ sau một cây lớn. 

9. Đi cẩn thận, sàn nhà còn _______________. 

10. Chi ôm và _______________  mẹ rồi đi vào lớp. 

11. Vì ba còn ngủ, mẹ không muốn em vặn ti vi _______________. 

12. Trẻ con không được ____________________ sẽ bị ba mẹ phạt. 

 

Thứ Năm 

Em hãy dịch những câu ngắn sau đây sang Việt Ngữ (7 điểm). 

 
1.  Why are you going to school today? 

 

_________________________________________________________________ 

 

2. I am not going to school today because it is snowing. 

 

_________________________________________________________________ 

 

3. When are you going to walk the dog? 

 

_________________________________________________________________ 
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4. I am going to walk the dog tomorrow. 

 

_________________________________________________________________ 

 

5. Where is my black color pencil? 

 

_________________________________________________________________ 

 

6. Your black color pencil is in my room. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

7. When is your Birthday? 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Thứ Sáu 

Tập đọc - Bài Tập Tại Lớp trang 4 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 


