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Bài 13                                                   AU – ÂU 
 

1. Em hãy viết mỗi chữ hai (2) lần: 
 

- đau  bụng ………………………………… ………………………………… 
- thuộc làu  ………………………………… ………………………………… 
- rau sống  ………………………………… ………………………………… 
- càu nhàu  ………………………………… ………………………………… 

 
- câu cá  ………………………………… ………………………………… 
- cái chậu  ………………………………… ………………………………… 
- chim đậu  ………………………………… ………………………………… 
- dấu sắc  ………………………………… ………………………………… 

 
2. Tập đọc 

 

ÔNG BÀ Ở CÀ MAU 
 

Đã lâu, em mới về thăm ông bà ở Cà Mau. Nhà ông bà ở gần sông sâu. 
Trước hiên nhà có hàng cây cau và nhiều dây trầu. Một giàn bầu bí cạnh 
cây sầu riêng. Ngoài đồng có đàn trâu đang kéo cầy.  
 

- Nhà ông bà ở đâu? ……………………………………………………………………. 
- Nhà ông bà trồng những cây gì? ………………………………………………… 
- Trâu đang làm việc gì ngoài đồng? …………………………………………….. 

 
3. Hãy tập đặt câu hỏi và câu trả lời với các từ sau: 

 

a) nấu cơm:  
……………………………………………………………………………………………..? 
……………………………………………………………………………………………… 

b) màu đỏ 
……………………………………………………………………………………………..? 
……………………………………………………………………………………………… 
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4. Hãy sắp xếp lại các chữ sau thành câu có nghĩa: 
 

a) ai / đo / dễ / mà / sông / sâu  
……………………………………………………………………………………………… 

b) chậu / trong / chị / rau / rửa 
……………………………………………………………………………………………… 
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Bài 14                                              ÊU - IU – ƯU 
 

1. Điền vần đúng vào chỗ trống: 
 

a) th ……………. áo                 b) quả l………………… c) m………….. mô   

d) cơm th………… e) xá x…………………. e. b………… điện 

g) cấp c………….. h) cái r………………… i) r……… xanh 
 

2. Viết ba (3) chữ có vần êu – iu – ưu, rồi đặt thành câu cho mỗi chữ: 

a) êu: …………………………………………………………………………………….. 

b) iu: …………………………………………………………………………………….. 

c) ưu: …………………………………………………………………………………….. 
 

3. Nối các tiếng ở cột bên trái với các tiếng ở cột bên phải để tạo ra chữ có 
nghĩa: 
 

buồn cửu 
kêu  xỉu 
té cứu 

vĩnh hiu 
 

4. Em viết lại các câu sau đây thành câu văn có ý nghĩa: 
 

a) thư / Lan / ở / gửi / điện / bưu 

…………………………………………………………………………………………….. 

b) mặt / Tuấn / gương / thiu / buồn 

…………………………………………………………………………………………….. 

c) líu / hát / đàn / chim / lo 

…………………………………………………………………………………………….. 
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Bài 15                                              AC – ĂC – ÂC 
 

1. Chọn chữ trong ngoặc để điền vào chỗ trống: 
 

 

- (ac, ăc): m……………. nợ 

 

- độc …………. 

 

- (âc, ăc): dấu s……… 

 

- gió b………… 

 

- (ac, âc): chú b……… 

 

- b……. thang 

 

- (ăc, âc): xôi g……….. 

 

- đ…….. biệt 

 

- (ac, ăc): thùng r…….. 

 

- xúc x…….. 

 

2. Tập đọc: 

THĂM BÁC LẠC 

Em và bố vào bệnh viện thăm bác Lạc bị ốm. Bác chỉ ăn cháo đặc, nên 
trông bác hốc hác, bác lại còn hay bị nấc cục mỗi khi uống nước. Bố 
mang sữa đặc vào biếu bác. Bố nhắc nhở bác nhớ mặc cho đủ ấm. Bố và 
en về đến nhà khuya lắc.  

3. Đọc ba (3) lần bài tập đọc trên, Sau đó tìm và viết ra những chữ có các 
vần đã học trong bài 15 
 

ac: …………………………………………………………………………………….. 

ăc: …………………………………………………………………………………….. 

âc: …………………………………………………………………………………….. 
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4. Em đặt câu với những từ sau: 
 

a) nhắc:……………………………………………………………………………………… 

b) lạc:………………………………………………………………………………………… 

c) gió bấc:………………………………………………………………………………….. 
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Bài 16                                              EC – OC – ÔC 
 

1. Tập đọc: 
EM LỘC 

 

Em Lộc vừa tròn một tuổi, đã mọc được vài cái răng cửa. Em thường hay 
lẹt đẹt bước theo mẹ trong nhà. Lộc khóc và méc mẹ khi bị anh chị thọc 
lét. Lộc rất ít tóc và hay bị ộc mỗi khi bú sữa, nhưng em rất ngoan ngoãn 
và vui vẻ.  
 

- Năm nay Lộc bao nhiêu tuổi? ........................................................... 
- Khi bị thọc léc thì Lộc thế nào? ........................................................ 
- Tóc Lộc nhiều hay ít? ...................................................................... 
- Lộc là em bé như thế nào? .............................................................. 

 
2. Tìm những chữ có dấu hỏi (?) và dấu ngã (~) có nghĩa như sau: 

- trái nghĩa với thật là: ………………………………… 
- trái nghĩa với to là: …………………………………… 
- con đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường gọi là: ……………… 
- cùng nghĩa với bị té là: ………………………………. 

 

3. Em viết lại các câu sau đây thành câu văn có ý nghĩa: 
 

a) ba / tóc / nghề / hớt / em / làm ……………………………………………………. 
b) tiếng Việt / sinh / học / sách / đọc / nên ……………………………………….. 
c) nhắc / không / nhở / bạn / khi / bài / làm ……………………………………… 

 
4. Viết ba (3) chữ có vần ec – oc – ôc và đặt thành câu: 

 

a) ec: …………………………………………………………………………………….. 

b) oc: …………………………………………………………………………………….. 

c) ôc: …………………………………………………………………………………….. 
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Bài 17                                             UC – ƯC  
 

1. Viết lại cho đúng các chữ: 
 

 
cúhp ................ 
 

 
cựm ……………… 

 
crút ……………… 

 
nứch ……………. 

 
htúc ................ 
 

 
cứđ ……………… 

 
cgụ ……………… 

 
cbứ ……………. 

 

2. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 6, 7 câu nói về mùa hè: 

Gợi ý:  

a) Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm? 
b) Mặt trời mùa hè như thế nào? 
c) Cây trái trong vườn như thế nào? 
d) Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Nối các tiếng ở bên cột trái với các tiếng ở bên phải để tạo thành chữ có 
nghĩa: 
 

         mau đỏ 
đắt mắn 
múc phiền 
phúc nước 

âu lộc 
ưu sầu 

 
 
 
Giáo viên khối Lớp 2                                                                                                                                      Stage 1                                                                                                                           
LaSalle Bankstown - Vietnamese Cultural Schools Association                                                              Trang 7 



 
 

Bài 18                                             AT – ĂT - ÂT  
 

1. Em chọn chữ trong ngoặc để điền vào chỗ trống: 
 

 

(rác, rát) 
 

 

………… mặt 
 

rải ………… 
 

(khát, khác) 
 

 

……….. nước 
 

……….. nhau 
 

(mắc, mắt ) 
 

cặp ............ 
 

 

bán ............. 
 

 

(thắt, thắc) 
 

........... nút 
 

 

........... mắc 
 

 

(bật, bậc ) 
 

.......... đèn 
 

 

.......... thang 
 

 

(nhất, nhấc ) 
 

thương mẹ ............ 
 

 

.......... bao gạo 
 

 

2. Ngắt đoạn văn sau đây thành 5 câu bằng cách sử dụng dấu cho thích 

hợp: 

 

Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nắng gió hiu hiu đã 

rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. Tập đọc: 
QUẢ MĂNG CỤT 

 

Quả măng cụt tròn to như quả cam, to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân 
tím sẫm ngả sang đỏ. Cuống nó to và ngắn, quanh cuống có bốn năm cái 
tai tròn úp vào quả. 
Tách nửa vỏ trên, ruột măng cụt sẽ hiện ra trắng muốt như hoa bưởi. Có 
đến bốn, năm múi to không đều nhau, ăn vào ngọt trong miệng và tỏa 
hương thoang thoảng. 
 

a) Nói về hình dáng bên ngoải quả măng cụt: 

Quả hình gì? To bằng chừng nào?  

…………………………………………………………………………………………….. 

Quả màu gì? Cuống như thế nào?  

…………………………………………………………………………………………….. 

b) Nói về bên trong và mùi vị của quả? 

Ruột quả măng cụt màu gì? Mùi vị ra sao?  

…………………………………………………………………………………………….. 

Các múi như thế nào? Mùi vị ra sao?  

…………………………………………………………………………………………….. 
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Bài 19                                             OT – ÔT - ƠT  
 

1. Hãy viết các chữ sau đây lại cho đúng: 
 
tnọg: ………… ócth …………  tọg………..   tợv……….. 
 

tớh ............  tộm ............. btớ...........   tớ...........  
 

2. Điền dấu chấm (.) hay dấu phẩy (,) vào chỗ trống và viết cho đúng chính 

tả:  

Chiều qua  Lan nhận được thư bố  trong thư bố dặn dò hai 

chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở 

cuối thơ: “Con nhớ chấm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về  bố 

con mình có cam ngọt ăn nhé!” 

3. Sắp xếp các nhóm chữ bên dưới thành câu: 

- bắt nhốt / những kẻ / cảnh sát / trộm cắp 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- làm em / khát nước / trời / khô cổ / nắng gắt 

…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Viết mỗi vần (at, ắt, ất, ot, ốt, it) 1 chữ, sau đó chọn 2 chữ đặt thành 2 

câu. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Bài 20                                             ET – ÊT - IT  
 

1. Em hãy viết mỗi chữ 2 lần: 
 

- bánh tét: ……………………..  …………………….. 

- xem xét: ……………………..   …………………….. 

- quét nhà: ……………………..  …………………….. 

- hộp quẹt: ……………………..  …………………….. 

- mỏi mệt: ……………………..   …………………….. 

- dấu vết: ……………………..   …………………….. 

- ngày Tết: ……………………..  …………………….. 

- giống hệt: ……………………..  …………………….. 

- bịt mũi: ……………………..   …………………….. 

- dây nịt: ……………………..   …………………….. 

- con nít: ……………………..   …………………….. 

- một ít: ……………………..   ……………………..  

 

2. Chọn dấu chấm (.) hay dấu chấm hỏi (?) điền vào ô trống:  

Bé nói với mẹ: 

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà  
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Mẹ ngạc nhiên: 

- Nhưng con đã biết viết đâu  

Bé đáp: 

- Không sao mẹ ạ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc  
 

3. Viết lại những chữ sau đây cho đúng: 

chók ólc: ………… irũt …………  cạhn………..   icấg……….. 
 

4. Chọn ba chữ ở câu 1 và đặt ba câu với chữ đã chọn: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Bài 21                                                  UT – ƯT  
 

1. Em chọn dấu chấm (.) hay dấu phẩy (,) để điền vào mỗi ô trống dưới đây:  

- Mẹ ơi  đêm qua con nằm mơ  con chỉ nhớ là con bị mất 

một vật gì đó  nhưng con chưa kịp tìm thấy thì mẹ đã gọi con 

dậy rồi  thế về sau mẹ có tìm thấy không hở mẹ? 

- Ô hay  con nằm mơ thì làm sao mẹ biết được! 

- Nhưng lúc mơ  con thấy mẹ cũng ở đấy  mẹ đang tìm hộ 

con cơ mà. 

2. Điền vào chỗ trống: ut hay uc 

Trứng c…… hoa c….. m….. nước, m…… tay,  

nghi ng……, đ……… đẽo. 

3. Điền vào chỗ trống: ứt hay ưc 

- ăn ch……., giành gi………., nóng n………., v………. rác,  

s……….. mẻ, t…….. cười 

4. Tìm các chữ có tiếng chứa vần et hoặc ec 
 

- Chỉ một loại bánh để ăn Tết: …………………………………………………………. 

- Tiếng kêu của con lợn (heo): …………………………………………………………. 

- Chỉ mùi cháy: ………………………………………………………………………………. 

- Trái nghĩa với yêu: ………………………………………………………………………. 
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Bài 22                                              AP – ĂP - ÂP  
 

1. Ghép vần và điền từ vào ô trống:  
 

 át phát  úc thúc 

ph ận phận th ức thức 

 úc ………  ận ……… 
 

2. Hãy xếp các nhóm chữ thành câu có nghĩa: 

- bị nứt/ những / kia / đã / bức tường 

…………………………………………………………………………………………………… 

- đều / thế vận hội / khắp nơi / theo dõi 

…………………………………………………………………………………………………… 

- kiên nhẫn / máy móc / cần phải / lắp ráp 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Thêm dấu (?) hay dấu (~) trên các chữ in đậm trong đoạn văn sau: 

Buôi sáng mọi người đô ra đường. Ai cung muốn ngâng lên cho thấy mùi 

hối chin chay qua mặt. Rừng hồi ngào ngạt, xanh thâm trên các qua đồi 

quanh làng. Nhưng cơn gió sớm đâm mùi hồi, từ các đồi trọc Lộc Bình 

xôn xao xuống. 
 

4. Viết mỗi vần hai chữ (ut, ưt, ap, ăp, âp). Sau đó chọn hai chữ đặt hai 

câu. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Bài 23                                              OP – ÔP – ƠP  
 

1. Viết mỗi vần: op – ôp – ơp hai chữ, sau đó chọn hai chữ và đặt câu với 

hai chữ đó: 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Em viết lại các câu sau đây thành câu văn có nghĩa: 

- chất cao/ thành / hàng hóa / từng dãy / được 

…………………………………………………………………………………………………… 

- làng quê / ở / trúc được / Việt Nam / trồng nhiều 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Tìm các chữ: 

- Chỉ vật đội trên đầu để che mưa nắng: ………………………………………….. 

- Có nghĩa là ngại (không muốn) làm việc: ………………………………………… 

- Trái nghĩa với già: ……………………………………………………………………….. 

- Chỉ vật dụng để chiếu sáng: ………………………………………………………….. 

- Trái nghĩa với chê: ………………………………………………………………………. 

- Đồng nghĩa với mắc cỡ: ……………………………………………………………….. 
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Bài 24                                                   EP – ÊP   
 

1. Em hãy viết mỗi chữ hai lần: 
 

 

chép bài ……………….  …………………. 
 

tốt đẹp: ……………….  …………………. 
 

phép tắc ……………….  …………………. 
 

nhỏ hẹp: ……………….  …………………. 
 

giầy dép ……………….  …………………. 
 

lễ phép: ……………….  …………………. 
 

nhà bếp ……………….  …………………. 
 

xôi nếp: ……………….  …………………. 
 

xếp hàng ……………….  …………………. 
 

ngồi xệp: ……………….  …………………. 
 

2. Dùng chữ giải thích ý nghĩa các câu sau: 

a. Tiếng nổ lớn khi trời mưa to và có ánh sáng chói lóa: ……………………… 

b. Dùng tay làm cho bắp thịt đỡ mệt mỏi: …………………………… 

c. Ngồi cùng nhau để bàn chuyện: …………………………… 

d. Bỏ tiền chung lại với nhau: …………………………… 

e. Vỏ xe hơi còn gọi là: …………………………… 
 

3. Hãy viết ra những câu nói lễ phép khi: 

- Em rời nhà đi học: ………………………………………….. 

- Em nhận được một vật gì từ người khác : …………………………………… 

- Có khách đến nhà: ……………………………………………………………………….. 

- Cần mượn một vật gì của bạn: ……………………………………………………… 

- Làm sai điều gì với người khác: …………………………………………………… 
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Bài 25                                                   IP – UP  
 

1. Tìm các chữ: 

- Tay đưa qua đưa lại: …………………………………………………………………. 

- Cho tiêu lên thức ăn: …………………………………………………………………. 

- Xôi có màu cam: ………………………………………………………………………… 

- Chỗ đặt chân để bước lên lầu: ……………………………………………………… 

- Buồn vắng ít người: ………………………………………………………………… 

- Xe chở người bệnh: ………………………………………………………………… 

 

2. Nối các tiếng ở bên trái với các tiếng bên phải để tạo thành chữ có 

nghĩa: 

rõ   hẻm 

bít   thít 

ngỏ   rệt 

thút   lối 

 

3. Điền vào chỗ trống chữ ch hay tr: 

- …………ú mưa   - ……….uyền tin   - …….. ở hàng 

- …………ú ý   - ……….uyền cành  - ………ở về 

- đánh  ……ống   - ……….ống gậy  - leo …….èo 
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