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BÉ VUI BÉ HỌC – KỲ THỨ II – NĂM 2009 
Tài liệu học thi cấp 1 

 
Chỉ dẫn:  

1. Những câu hỏi ra thi sẽ nằm trong tài liệu này, ngoại trừ đánh vần. 
2. Thí sinh phải trả lời với một câu đầy đủ như câu trả lời đã cho thì mới được trọn điểm. Nếu chỉ trả lời với ý chính 

(với câu không đầy đủ) thì sẽ chỉ được một phần điểm.   
Thí dụ:  Hỏi: Ai sinh ra ba? 

  Trả lời: Ông bà nội  - Chỉ được một phần điểm 
  Trả lời: Ông nội sinh ra ba  - Được trọn điểm 

 
1. Đánh vần 
  

Các loại vần 2 và 3 âm như: hoa, còi, cuối, khoai. 
 Quy luật: chỉ đọc tên chữ và dấu 
 Thí dụ:  - HOA:  hát o a 
  - CÒI: sê o i huyền 
  - CUỐI: sê u ô i sắc 
2. Ngày tháng 
 

1. Ngày cuối tuần là thứ mấy? 
-  Ngày cuối tuần là thứ Bảy 

2. Một tuần có mấy ngày? 
- Một tuần có bảy ngày 

3. Một năm có bao nhiêu tuần lễ? 
- Một năm có 52 tuần lễ 

4. Em đi học vào những ngày nào? 
- Em đi học vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 

5. Em đi học Việt Ngữ vào ngày nào? 
- Em đi học Việt Ngữ vào ngày Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật(chỉ trả lời một) 

6. Một năm có mấy  tháng? 
- Một năm có 12 tháng 

7. Tháng 12 có lễ lớn tên là gì? 
- Tháng 12 có lễ lớn là Lễ Giáng Sinh 

8. Tháng Ba có ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam tên là lễ gì? 
- Tháng Ba có ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam  là Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 

9. Một ngày một đêm có mấy giờ? 
- Một ngày một đêm có 24 giờ 

 
3. Thiên nhiên, phương hướng:  
 

10. Mặt trời mọc ở hướng nào? 
- Mặt trời mọc ở hướng Đông 

11. Mặt trời lặn ở hướng nào? 
- Mặt trời lặn ở hướng Tây 

12. Một năm có mấy mùa? 
-  Một năm có 4 mùa 

13. Sau mùa Đông là mùa nào? 
- Sau mùa Đông là mùa Xuân 

14. Mùa nào lạnh nhất trong năm? 
- Mùa Đông lạnh nhất trong năm 

15. Vì sao ban đêm trời tối ? 
- Ban đêm trời tối vì không có mặt trời 
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16. Ánh sáng ban ngày từ đâu mà có? 

- Ánh sáng ban ngày cò từ mặt trời . 
17. Em thường thấy gì khi trời bão? 

- Khi trời bão có mưa và gió 
18. Tia sáng trên bầu trời khi trời mưa gọi là gì? 

- Tia sáng trên bầu trời khi trời mưa gọi là sét 
19. Núi và đồi, cái nào cao hơn? 

- Núi cao hơn đồi 
20. Tuyết có màu gì? 

- Tuyết màu trắng 
21. Mặt trăng hiện ra vào ban ngày hay ban đêm? 

- Mặt trăng hiện ra vào ban đêm 
22. Mùa nào nóng nhất trong năm? 

- Mùa Hạ nóng nhất trong năm 
23. Tiếng nổ lớn khi trời mưa gọi là gì? 

- Tiếng nổ lớn khi trời mưa gọi là sấm 
24. Phía Tây của California là gì? 

- Phía Tây của California là biển 
 
4. Gia đình 

 
25. Ai sinh ra ba? 

- Ông bà nội sinh ra ba 
26. Ba của mẹ em gọi là gì? 

- Ba của mẹ gọi là Ông ngoại 
27. Con lớn nhất trong nhà gọi là gì? 

- Con lớn nhất trong nhà là con trưởng 
28. Con nhỏ nhất trong nhà gọi là gì? 

- Con nhỏ nhất trong nhà gọi là con út 
29. Em gái của mẹ gọi là gì? 

- Em gái của mẹ gọi là dì 
30. Em trai của ba gọi là gì? 

- Em trai của ba gọi là chú 
31. Anh của Ba gọi là gì? 

- Anh của Ba gọi là bác 
32. Ai sinh ra mẹ? 

- Ông bà ngoại sinh ra mẹ 
33. Chị của ba gọi là gì? 

- Chị của ba gọi là cô (người miền Nam), hoặc bác (người miền Bắc) (chỉ trả lời một) 
34. Bố cũng được gọi là gì? 

- Ba 
35. Em gái của ba gọi là gì? 

- Em gái của ba gọi là cô 
36. Em gái của mẹ gọi là gì? 

- Em gái của mẹ gọi là dì 
37. Anh lớn nhất nhà gọi là gì? 

- Anh lớn nhất nhà là anh cả hoặc anh hai (chỉ trả lời một) 
38. Chị lớn nhất nhà gọi là gì? 

- Chị lớn nhất nhà là chị cả hoặc chị hai (chỉ trả lời một) 
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39. Em nhỏ nhất nhà gọi là gì? 
- Em nhỏ nhất nhà là em út 

 
5. Phong tục 
  

40. Hãy kể một phong tục ngày Tết? 
- Lì xì hoặc múa lân hoặc đốt pháo hoặc chúc Tết (chỉ kể một thứ) 

41. Hãy kể tên hai loại bánh không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết? 
- Hai loại bánh không thể thiếu  trên bà thờ là :Bánh chưng và bánh tét 

42. Ngày nào là ngày Tết Trung Thu? 
- Tết Trung Thu ngày rằm tháng Tám Âm Lịch 

43. Hãy kể một loại mứt của ngày Tết? 
- Mứt dừa hoặc mứt hột sen hoặc mứt gừng (chỉ kể một thứ) 

44. Hoa mai thường trưng bày trong ngày Tết có màu gì? 
- Hoa mai thường trưng bày trong ngày Tết có màu vàng 

45. Đồng nghĩa với “giò” là gì? 
- Đồng nghĩa với giò là chả 

46. Câu “cung chúc tân xuân” có nghĩa là gì? 
- Cung chúc tân xuân có nghĩa là chúc mừng năm mới 

47. Bánh chưng làm bằng gạo gì? 
- Bánh chưng làm bằng gạo nếp 

48. Mứt có vị gì? 
- Mứt có vị ngọt 

49. Hột dưa ngày Tết màu gì? 
- Hột dưa màu đỏ 

50. Củ dùng làm gì? 
- Củ kiệu dùng làm dưa món 

51. Hột dưa ngày Tết là hột dưa gì? 
- Hột dưa ngày tết là hột dưa hấu 

52. Bao lì xì màu gì? 
- Bao lì xì màu đỏ 

53. Ngày nào là Tết Trung Thu? 
- Tết Trung Thu là ngày rằm tháng Tám Âm Lịch 

54. Bánh Trung Thu ngọt hay mặn? 
- Bánh Trung Thu ngọt 

55. Mặt trăng ngày Tết Trung Thu hình gì? 
- Mặt trăng ngày Tết Trung Thu hình tròn 

56. Tết Trung Thu còn gọi là gì? 
- Tết Trung Thu còn gọi là Tết Nhi Đồng 

57. Bánh dẻo cứng hay mềm? 
- Bánh dẻo thì mềm 

58. Các em thiếu nhi thường làm gì vào đêm Tết Trung Thu? 
- Các em thiếu nhi thường rước đèn vào đêm Tết Trung Thu 

 
6. Màu sắc 
   

59. Trái cà chua chín màu gì? 
- Trái cà chua chín màu đỏ 

60. Lá cây màu gì? 
- Lá cây màu xanh lá cây 

61. Da người Việt Nam màu gì? 
- Người Việt Nam da vàng 
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62. Tóc người Việt Nam màu gì? 
- Tóc người Việt Nam màu đen 

63. Răng màu gì? 
- Răng màu trắng 

64. Máu có màu gì? 
- Máu màu đỏ 

65. Môi màu gì? 
- Môi màu hồng 

66. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có 3 sọc màu gì? 
- Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có ba sọc màu đỏ 

67. Đèn màu gì thì em được băng qua đường? 
- Đèn màu xanh thì được băng qua đường 

68. Quốc kỳ Hoa Kỳ  có mấy màu? Hãy kể ra. 
- Quốc kỳ Hoa Kỳ  có 3 màu, xanh, trắng, đỏ 

69. Trái chuối chín màu gì? 
- Trái chuối chín màu vàng 

70. Nước biển màu gì? 
- Nước biển màu xanh dương 

71. Cờ Việt Nam Cộng hòa có hai màu, em cho biết hai màu gì? 
- Cờ Việt Nam Cộng Hòa có màu vàng và màu đỏ 

72. Tuyết màu gì? 
- Tuyết màu Trắng 

 
8. Hương vị:   
 

73. Muối có vị gì? 
- Muối có vị mặn 

74. Đường có vị gì? 
- Đường có vị ngọt 

75. Cá có mùi gì? 
- Cá có mùi tanh 

76. Nước biển có vị gì? 
-Nước biển có vị mặn 

77. Dấm có vị gì? 
- Dấm có vị chua 

78. Nước cam có vị gì? 
- Nước cam có vị ngọt 

79. Mồ hôi có vị mặn hay ngọt? 
- Mồ hôi có vị mặn 

80. Chanh có vị ngọt hay chua? 
- Chanh có vị chua 

81. Nếu không tắm mỗi ngày, em sẽ có mùi gì? 
- Nếu không tắm mỗi ngày, em sẽ có mùi hôi 

82. Ớt có vị gì? 
- Ớt có vị cay 

83. Tương ớt ăn Phở có vị gì? 
- Tương ớt ăn phở có vị cay 

84. Nước hoa có mùi gì? 
- Nước hoa có mùi thơm 

85. Rác có mùi gì? 
 - Rác có mùi thối (thúi) 
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86. Thức ăn bị thiu, có mùi gì? 
- Thức ăn bị thiu có mùi thối hoặc hôi 
 

9. Hình thể, hình dáng 
  

87. Hình vuông có mấy cạnh dài? Mấy cạnh ngắn? 
- Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau 

88. Bánh chưng hình gì? 
- Bánh chưng hình vuông 

89. Quả cam hình gì? 
- Quả cam hình tròn 

90. Hình tam giác có mấy cạnh? 
- Hình tam giác có 3 cạnh 

91. Bánh xe đạp hình gì? 
- Bánh xe đạp hình tròn 

92. Hình ngũ giác có mấy cạnh? 
-Hình ngũ giác có năm cạnh 

93. Mập còn gọi là gì? 
- Mập còn gọi là béo 

94. Gầy còn gọi là gì? 
- Gầy còn gọi là ốm 

95. Ti vi có hình dáng như thế nào? 
- Ti Vi hình chữ nhật 

96. Trái banh có hình gì? 
- Trái banh hình tròn 

97. Em hãy nêu tên một  vật có hình tròn. 
- Bánh xe. Quả bóng tròn. Quả Địa Cầu (chi cần nêu lên một) 

98. Bánh Trung Thu hình gì? 
- Bánh Trung Thu hình vuông hoặc hình tròn 

99. Hình chữ nhật có mấy cạnh dài? 
- Hình chữ nhật có hai cạnh dài 

100.  Hình chữ nhật có mấy cạnh ngắn? 
- Hình chữ nhật có hai cạnh ngắn 

 
10. Món ăn 
  

101.  Món bún đặc biệt của Huế tên là gì?   
- Bún bò Huế 

102.  Hãy kể tên một món cháo?  
- Cháo gà, cháo trắng, cháo cá (chỉ trả lời một món) 

103.  Chả lụa còn có tên là gì? 
- Chả lụa còn có tên là giò lụa 

104.  Trong cháo trắng có thịt gì? 
- Cháo trắng không có thịt. 

105.  Tô phở tái có thịt gì? 
- Tô phở tái có thịt bò 

106.  Bún bò Huế có vị gì đặc biệt? 
- Bún bò Huế có vị cay 

107.  Chả giò được chiên hay xào? 
- Chả giò được chiên 

108.  Chả cá được chiên hay luộc? 
- Chả cá được chiên 
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109.  Sợi mì của món mì xào có màu gì? 
 - Sợi mì màu vàng 

110.  Món cà ri có vị gì? 
- Cà ri có vị cay 

111.  Chả bò làm bằng thịt gì? 
 - Chả bò làm bằng thịt bò 

112.  Cơm nấu bằng gạo nếp gọi là gì? 
- Cơm nấu bằng gạo nếp gọi là xôi 

 
11. Rau quả:  
 

113.  Ruột dưa hấu màu gì? 
- Ruột dưa hấu màu đỏ 

114.  Trái bơ có mấy hột?  
- Trái bơ có một hột 

115.  Trước khi ăn chuối phải làm gì?     
- Trước khi ăn chuối phải lột vỏ (hoặc bóc vỏ) 

116.  Trái nhãn có mấy hột? 
- Trái nhãn có một hột 

117.  Trái xoài có mấy hột? 
- Trái xoài có một hột 

118.  Trái mít có mấy hột? 
- Trái mít có nhiều hột 

119.  Trái táo đỏ có vị gì? 
- Trái táo đỏ có vị ngọt 

120.  Trái cam và trái bưởi, trái nào nhỏ hơn? 
- Trái cam nhỏ hơn trái bưởi 

121.  Trái đào có mấy hột? 
- Trái đào có một hột 

122.  Vỏ trái quít dày hay mỏng? 
- Vỏ quít mỏng 

123.  Vỏ trái bưởi dày hay mỏng? 
- Vỏ bưởi dày 

 
12. Thú vật 
 

124.  Mèo là thú rừng hay thú nhà? 
- Mèo là thú nhà 

125.  Con ngỗng và con vịt, con nào lớn hơn? 
- Con ngỗng lớn hơn con vịt 

126.  Con voi có mấy cái vòi? 
- Con voi có một cái vòi 

127.  Con rắn có mấy cái chân? 
- Con rắn không có chân. 

128.  Con giun sống ở đâu? 
- Con giun sống ở dưới đất 

129.  Con gì hay đậu lên thức ăn? 
- Con ruồi hay đậu lên thức ăn 

130.  Chó là thú rừng hay thú nhà? 
- Chó là thú nhà 

131.  Chó sói là thú rừng hay thú nhà? 
- Chó sói là thú rừng 
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132.  Con chó làm gì khi thấy người lạ? 
- Chó sủa khi thấy người lạ 

133.  Con mèo thích bắt con gì? 
- Con mèo thích bắt chuột 

134.  Con mèo kêu làm sao? 
- Mèo kêu meo meo 

  
13. Thức uống:  
 

135.  Nước cam có màu gì? 
- Nước cam màu vàng 

136.  Nước lạnh có vị gì? 
- Nước lạnh không có vị gì 

137.  Cà phê đen có màu gì? 
- Cà phê đen màu đen hay nâu 

138.  Sữa tươi dùng thường ngày là sữa của con vật gì? 
- Là sữa của con bò 

139.  Nước chanh có những vị gì? 
- Nước chanh thì chua và ngọt 

140.  Nước chanh gồm có những gì? 
- Nước chanh gồm nước, chanh và đường. 

141.  Sữa đậu nành được làm từ thứ gì? 
- Sữa đậu nành được làm từ đậu nành 

 
14. Đồ vật trong nhà 

 
142.  Cái giường dùng để làm gì? 

 - Giường dùng để ngủ 
143.  Nhà xe dùng để làm gì? 

- Nhà xe dùng để đậu xe 
144.  Khi ăn cơm, người Việt Nam dùng gì để gắp đồ ăn? 

- Người Việt Nam dùng đũa để gắp đồ ăn 
145.  Em dùng cái gì để đánh răng? 

- Em dùng bàn chải đánh răng để đánh răng 
146.  Em đánh răng với gì mỗi buổi sáng? 

- Em đánh răng với kem đánh răng. 
147.  Cái ghế dùng làm gì? 

- Ghế dùng để ngồi 
148.  Đồ dùng để làm sạch bụi trong nhà gọi là gì? 

- Gọi là máy hút bụi. 
149.  Phòng khách dùng để làm gì? 

- Phòng khách dùng để tiếp khách 
150.  Vật dùng để chỉ ngày, tháng, năm gọi là gì? 

- Lịch năm. 
151.  Nệm thường được để ở đâu? 

- Nệm được trải trên giường ngủ. 
 
15. Thân thể 

 
152.  Cơ thể người ta chia ra làm mấy phần? Hãy kể ra. 

- Cơ thể người ta chia ra làm 3 phần là: Đầu, mình và tay chân 
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153. Nhờ bộ phận nào mà người ta thấy được mọi vật? 
- Nhờ có mắt ta thấy được mọi vật. 

154.  Người ta có mấy con mắt? 
- Người ta có hai con mắt 

155.  Em dùng  bộ phận nào để biết mùi thơm? 
- Em dùng mũi để biết mùi thơm 

156.  Nhờ  phần nào của thân thể mà ta biết được nóng, lạnh, trơn, nhám? 
- Nhờ có da ta biết được nóng, lạnh, trơn, nhám 

157.  Nhờ  bộ phận nào mà ta biết được vị cay, đắng? 
- Nhờ lưỡi ta biết vị cay, đắng 

158.  Nhờ đâu  bộ phận nào mà ta nghe đươc tiếng nói, âm nhạc? 
- Nhờ có tai ta nghe được tiếng nói và âm nhạc. 

159.  Bàn chân có mấy ngón? 
- Bàn chân có năm ngón 

160.  Em có mấy cái thái dương? 
- Em có hai cái thái dương 

161.  Người ta đội nón ở đâu? 
- Người ta đội nón trên đầu 

 
16. Y phục 
 

162.  Em cài nút áo vào chỗ nào? 
 - Em cài nút áo vào khuy 

163.  Áo thun có mấy nút áo? 
- Áo thun không có nút 

164.  Em “mặc” nón hay “đội” nón? 
- Em đội nón 

165.  Khi trời mưa em dùng gì để che mưa? 
- Khi trời mưa em dùng dù, nón hoặc áo mưa để che mưa (chỉ cần trả lời một) 

166.  Quần đùi là quần ngắn hay dài? 
- Quần đùi là quần ngắn 

167.  Mùa Đông người ta thường mặc áo gì? 
- Mùa Đông người ta thường mặc áo ấm. 

168.  Mang một người trên lưng goi là bưng hay cõng? 
- Gọi là cõng 

169.  Quần tây có túi không? 
- Quần tây có túi 

170.  Quần lót có túi không ? 
- Quần lót không có túi 

171.  Nón lá làm bằng gì? 
- Nón lá làm bằng lá 

 
17. Đồng nghĩa 
 

172.  Đồng nghĩa với “đẹp” là gì? 
- Đồng nghĩa với đẹp là xinh 

173.  Đồng nghĩa với “la” là gì? 
- Đồng nghĩa với la là hét 

174.  Đồng nghĩa với “ly” là gì? 
- Đồng nghĩa với ly là cốc hoặc ca 

175.  Đồng nghĩa với “thương” là gì? 
- Đồng nghĩa với thương là yêu 
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176.  Đồng nghĩa với “chăm chỉ” là gì? 
- Đồng nghĩa với chăm chỉ là siêng năng 

177.  Đồng nghĩa với “trái banh” là gì? 
- Đồng nghĩa với trái banh là trái bóng 

178.  Đồng nghĩa với “tôi” là gì? 
- Đồng nghĩa với tôi là tui 

179. Đồng nghĩa với “trái” là gì? 
- Đồng nghĩa với trái là quả 

180.  Đồng nghĩa với “bẩn” là gì? 
- Đồng nghĩa với bẩn là dơ 

181.  Đồng nghĩa với “heo” là gì? 
- Đồng nghĩa với heo là lợn 

182.  Đồng nghĩa với “lớn” là gì? 
- Đồng nghĩa với lớn là to 

183.  Đồng nghĩa với “chân” là gì? 
- Đồng nghĩa với chân là cẳng 

184.  Đồng nghĩa với “nhỏ” là gì? 
- Đồng nghĩa với nhỏ là bé 

185.  Đồng nghĩa với “hên” là gì? 
- Đồng nghĩa với hên là may 

186.  Đồng nghĩa với “nhanh” là gì? 
- Đồng nghĩa với nhanh là lẹ 

187.  Đồng nghĩa với “nhặt lên” là gì? 
- Đồng nghĩa với nhặt lên là lượm lên 

188.  Đồng nghĩa với “dốt” là gì? 
- Đồng nghĩa với dốt là ngu 

189.  Đồng nghĩa với “trời nóng” là gì? 
- Đồng nghĩa với trời nóng là trời nực 

190.  Đồng nghĩa với “cà rem” là gì? 
- Đồng nghĩa với cà rem là kem 

191.  Đồng nghĩa với “thấp” là gì? 
- Đồng nghĩa với thấp là lùn 

 
18. Phản nghĩa 
 

192.  Phản nghĩa với “đẹp” là gì? 
- Phản nghĩa với đẹp là xấu 

193.  Phản nghĩa với “nhớ” là gì? 
- Phản nghĩa với nhớ là quên 

194. Phản nghĩa với “đen” là gì? 
- Phản nghĩa với đen là trắng 

195. Phản nghĩa với “thông minh” là gì? 
- Phản nghĩa với thông minh là ngu dốt 

196.  Phản nghĩa với “sạch” là gì? 
- Phản nghĩa với sạch là bẩn (hoặc dơ) 

197.  Phản nghĩa với “vui” là gì? 
- Phản nghĩa với vui là buồn 

198.  Phản nghĩa với “sống” là gì? 
- Phản nghĩa với sống là chết 

199.  Phản nghĩa với “chua” là gì? 
- Phản nghĩa với chua là cay  
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200.  Phản nghĩa với “cao” là gì? 
- Phản nghĩa với cao là thấp 

201.  Phản nghĩa với “sớm” là gì? 
- Phản nghĩa với sớm là muộn (trễ) 

202.  Phản nghĩa với “tối” là gì? 
- Phản nghĩa với tối là sáng 

 
19. Ca dao, tục ngữ 
 

203.  Câu tục ngữ: “Kiến tha lâu, đầy tổ” nói lên đức tính gì? 
- Đức tính kiên nhẫn 

204.  Câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” khuyên ta điều gì? 
- Chúng ta hãy đoàn kết. 

205.  Câu tục ngữ: “Cái nết đánh chết cái đẹp” có nghĩa là gì? 
- Tính nết quan trọng hơn sắc đẹp bề ngoài 

206.  Câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói lên đức tính gì? 
- Lòng biết ơn 

207.  Em hãy đọc tiếp câu tục ngữ: “Gần mực thì đen,”  
- Gần đèn thì sáng 

208.  Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Công cha như núi thái Sơn,” 
- Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

209.  Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng,” 
- Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

 
20. Cách đặt câu hỏi 

 
210.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Dạ, em học Việt Ngữ ở trường Văn Lang. 

- Em học Việt ngữ ở đâu? 
211.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Dạ, em em học lớp 2. 

- Em học lớp mấy? 
212.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Dạ, em rất thích học tiếng Việt. vì em là người Việt Nam. 

- Em có thích tiếng Việt không? Tại sao? 
213.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Nhà em ở Quận Cam. 

- Nhà em ở đâu? 
214.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em học ở trường Lincoln 

- Em học ở đâu? 
215.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em sinh ở Mỹ 

- Em sinh ở đâu? 
216.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em tên là Nam. 

- Em tên gì? 
217.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em đang học bài 

- Em đang làm gì? 
218.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Thầy Hiệu Trưởng của em tên là Khanh  

- Thầy Hiệu Trưởng của em tên gì? 
219.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em có 3 anh chị em. 

- Nhà em có mấy anh chị em? 
220.  Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Dạ biết, khu Phước Lộc Thọ ở đường Bolsa. 

- Em có biết khu Phước Lộc Thọ ở đâu không? 
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21. Học đường 
 

221.  Ai dạy cho em biết đọc, biết viết…? 
- Thầy/Cô giáo dạy cho em biết đọc, viết….. 

222.  Người có quyền lớn nhất trong trường học gọi là gì? 
- Người có quyền lớn nhất trong trường học gọi là Hiệu Trưởng. 

223.  Tài liệu chính để dạy và học gọi là gì? 
- Tài liệu chính để dạy và học gọi là sách Giáo khoa. 

224.  Ngày bắt đầu một năm học mới gọi là ngày gì? 
- Là ngày Khai trường hoặc Khai giảng. 

225.  Chức vụ của thầy giáo phụ trách về kỷ luật cho nhà trường gọi là gì? 
- Chức vụ của thầy giáo phụ trách về kỷ luật cho nhà trường gọi là Giám Thị. 

 
22. Ôn vần 
 

226.  UA - ƯA -        Ca múa, đi lễ Chùa….. Lưa thưa…. 
227.  AU, ÂU -          Máu đào, mau lẹ..... Đi câu, ngồi lâu… 
228.  IU, ÊU -            Đìu hiu, cái rìu, chịu khó….. Mếu máo, cái lều… 
229.  ƯU, AY -          Lưu trữ, cứu trợ…. Chạy nhảy, máy bay, thay đổi… 
230.  ÂY, ÂM -           Bầy cừu, trầy tay, mây bay… Áo ấm, thẩm mỹ, âm thầm… 
231.  ĂM, ĂN -          Tắm gội, ẵm em, tươi thắm…Căn nhà, con rắn. ăn phở… 
232.  AC, ĂC, ÂC -    Vác gạo, con hạc, bạc cắc…. Ăn mặc.… Giấc ngủ, gió bấc… 
233.  AP, AT, ĂT  -     Mập mạp, chắp tay…. Bãi cát, phát đạt….. Bắt tay, cắt cỏ, giặt giũ… 
234.  UÊ, UY, UI  -     Quê nhà, hoa huệ….. Khuy áo, tàu thuỷ, hoa quỳnh….. Vui vẻ… 
235.  UNG, UÂN, UÂNG - Thông dụng, hùng dũng….. Tuấn tú, chuẩn bị….. Thâm quầng.. 
236.  UÔM, UÔN, UÔNG - Cánh buồm, thuốc nhuộm….. Bánh cuốn…… Cái chuông, uống nước. 
237.  UƠ, UÔI, UÔC -  Thuở xưa, lớ quớ…… Trái chuối, con muỗi….. Thuộc bài, quốc gia… 
238.  UÔT, ƯƠM -         Tê buốt, con chuột, móng vuốt….. Bươm bướm, cườm tay 
239.  ƯƠC, ƯƠT, ƯƠI - Vườn tược, cây thước, ẩm ướt….. Vượt qua….. Hoa tươi, tiệc cưới…. 
240.  ƯƠN, ƯƠU -        Thuê mướn, ưỡn ngực….. Chai rượu, con hươu… 
241.   ƠM, ƯT, UP -     Chớm nở, nồi cơm….. Hộp mứt, chấm dứt…… Giúp đỡ, sụp đổ 

 
 
CÂU ĐỐ TRÍ THÔNG MINH. 
 
1.-  Khen ai dạ sáng như gương, 

Trời tối như mực biết ban quen mà mừng. 
Là con gì? 

- (con chó) 

2-  Con chi mào đỏ, lông mượt như tơ, 
     Sáng sớm tinh mơ gọi người thức dậy. 

Là con gì? 
- (con gà trống) 

3-  Đầu làng gươm bén hai thanh. 
      Cuối làng có ngọn cờ xanh rũ tàn. 

Là con gì? 
- (con voi) 

4- Chum trắng đựng nước mắm vàng 
Đến khi lỡ làn mở nắp ra ăn, 

Là cái gì? 
- (quả trứng) 

5- Ba mươi con nhốt một lồng, 
Mười con có mồng, hai mươi thì không. 

Là gì? 
- (một tháng có 30 ngày) 

 
 

 


