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VẦN:

T ________________________________
Tên

om
m, ôm
m, ơm
m, im
m, um
u

mâm cơm
c

cây kim
k

trái khóóm

quả tiim

trái thơ
ơm

cụục gôm

con chim

n
chùm nho

tôm hùm
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Nấu cơm

TẬP ĐỌC:

Kim hay phụ mẹ làm cơm. Kim vo gạo để mẹ nấu cơm.
Mẹ làm cá, Kim rửa cà chua, rau om, trái thơm để nấu canh
chua. Hôm nay mẹ đi làm về sớm để nấu thêm món tôm hùm.
Sau bữa cơm tối, cả nhà ăm chôm chôm. Bố ôm Kim và nói:
Kim của bố giỏi lắm!”
TỪ MỚI:

làm cơm _______________________________________
vo gạo_________________________________________
nấu canh _______________________________________

ÔN LUẬT
k,

gh, ngh chỉ đi với e, ê, i

c,

g,

ng

ai

PHÂN BIỆT:

hai
hay

đi với tất cả nguyên âm khác (a, o, ô, ơ, u, ư)

nai
nay

và

mai
may

ay
tai
tay

sai
say
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BÀI LÀM Ở NHÀ
N
1. Viếtt tên gọi dưới
d
hìnhh vẽ:

(Mỗii hình 2 điểm
m, _____/18))

______________
__

________________

_______________

______________
__

________________

_______________

________________

_______________

____________
____

VN III, Tranng 37

2. Tập ráp vần:

(Mỗi chữ 1 điểm, _____/16)

x + om +

= _____________

c + om +

= ____________

m + om +

= _____________

r + om +

= ____________

t + ôm

= _____________

g + ôm +

= ____________

tr + ôm + y = _____________

c + ôm +

=_____________

s + ơm +

= _____________

t + ơm + ? = ____________

th + ơm

= _____________

d + ơm + ? = ____________

k + im +

= _____________

ch + im +

= ____________

t + im +

= _____________

ph + im

= ____________

3. Tập đọc "bài Nấu cơm".

(Mỗi câu 2 điểm, _____/8)

Trả lời các câu hỏi sau đây:
a) Kim hay phụ mẹ làm gì?
________________________________________________________
b) Kim làm gì để mẹ nấu cơm?
________________________________________________________
________________________________________________________
c) Mẹ nấu canh với những thứ gì?
________________________________________________________
d) Hôm nay mẹ nấu thêm món gì?
________________________________________________________
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3. Đặt câu cho mỗi từ sau đây:

(Mỗi câu 2 điểm, _____/8)

a) hay:
___________________________________________
___________________________________________
b) sai:
___________________________________________
___________________________________________
c) tay:
___________________________________________
___________________________________________
d) may:
___________________________________________
___________________________________________

VN III, Trang 39

Filename:
VN III, bai_9, 2011
Directory:
C:\Documents and Settings\nga\My Documents
Template:
C:\Documents and Settings\nga\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author:
nga
Keywords:
Comments:
Creation Date:
3/16/2012 5:44:00 AM
Change Number:
3
Last Saved On:
3/16/2012 6:19:00 AM
Last Saved By:
nga
Total Editing Time: 25 Minutes
Last Printed On:
3/16/2012 6:19:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 5
Number of Words:
407 (approx.)
Number of Characters: 2,320 (approx.)

