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      Tên  ________________________ 

      Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #9 (Ôn & Ơn) 

Chủ Nhật:   

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.) 

 

Lan thích sơn màu tím. 

 

Lan sơn xích đu của mình 

màu tím. 

 

Lan sơn hàng rào của mình 

màu tím. 
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Lan sơn ống nước của mình 

màu tím. 

 

Lan sơn đôi giầy của mình 

màu tím. 

 

Lan sơn cỏ ở sân trước màu 

tím. 

 

Lan sơn cửa ra vào màu tím. 

 

Lan sơn áo của mẹ màu tím.  

Mẹ không thích sơn màu tím. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu sau đây.)(4 điểm) 

 

1. Lan thích nhất màu gì?  

 a.    Màu hồng. 

b.    Màu vàng. 

c.    Màu tím. 

2.    Vì sao mẹ Lan không thích sơn  

màu tím? 

a.    Vì mẹ không thích áo dính sơn 

b.    Vì mẹ không thích Lan. 

c.    Vì mẹ thích màu vàng 

3. Em thích nhất màu gì?  

a.    Màu đỏ. 

b.    Màu vàng. 

c.    _________________  

4.     Mình có nên sơn lên áo không? 

a.     Có vì áo sẽ đẹp hơn. 

b.     Có vì áo sẽ mới hơn.  

c.     Không, vì áo sẽ bị dơ. 

 

Thứ Hai 

Đặt câu cho những từ  sau đây (5 chữ trở lên)(10 điểm) 

1. Bồn tắm _____________________________________________ 

2. Bốn _________________________________________________ 

3. Khôn  _______________________________________________ 

4. Hỗn láo  _____________________________________________ 

5. Ồn ào  _______________________________________________ 

6. Hôn  ________________________________________________ 
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7. Lớn  ________________________________________________ 

8. Cơn gió  _____________________________________________ 

9.  Nhộn nhịp  ___________________________________________ 

10. Trốn  _______________________________________________ 

 

Thứ Ba 

Đặt câu cho những từ sau đây (5 chữ trở lên)(10 điểm) 

1. Tốn  ________________________________________________ 

2. Lộn xộn  _____________________________________________ 

3. Cãi lộn  _____________________________________________ 

4. Cám ơn  _____________________________________________ 

5. Làm ơn  _____________________________________________ 

6. Sơn  ________________________________________________ 

7. Trơn  _______________________________________________ 

8. Hơn  ________________________________________________ 
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9. Con lợn  _____________________________________________________________ 

10.  Con chồn  ___________________________________________________________ 

 

Thứ Tư 

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

 

 

con lân 

trái dưa hấu 

cành mai 

 

 

trái dưa hấu 

bánh chưng 

cành mai 

     

 

bánh chưng 

tràng pháo 

bao lì xì 

 

 

tràng pháo 

trái dưa hấu 

con lân 

     

 

tràng  pháo 

bánh chưng 

cành mai 

 

 

bánh chưng 

trái dưa hấu 

bao lì xì 
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II.     Em hãy điền vào chổ trống (3 điểm) 
 

 

Chiếc banh chưng hình ___________________ . 

_________________________________________________________ 

 

 

 Trái dưa hấu hình  _______________________ .  

 

___________________________________________________ 

  
 Bao lì xì hình  ________________________  . 

 

 

 

 

 
 

Trường sẽ nghỉ học vào ngày 24 tháng 11 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 

 


