
Bài học cho bài thi Số 1 
sông 
sông: (river); bờ sông: (river bank); lòng sông: (river bed); sông đào: 
(canal); sông ngòi: sông nói chung; sông núi: sông và núi 
 
xông 
xông vào: (to rush into); xông tới: (to rush forward) 
xông đất, xông nhà: (to be the first footer); xông đất ngày Mồng Một Tết 
xông: (to have a steam bath)   
xông: (to emit); mùi nước mắm xông lên 
xông xáo: hăng hái, bất chấp khó khăn 
 
xây  
xây: (to build); xây dựng: (to construct); xây nhà: (to build a home)  
xây xẩm: (to feel dizzy) 
 
sây 
sây sát: (scratched)  
 
xúc 
xúc: (to scoop up) múc với dụng cụ có lòng trũng; xúc đất: (to shovel); xúc 
cơm: bới cơm 
xúc động: (to be touched, affected)  
xúc phạm: (to offend someone)  
xúc giác: (touch)  
xúc xích: (sausage)  
súc 
súc: (to rinse); súc chai: (to rinse a bottle); súc miệng: (to rinse one’s 
mouth) 
súc vật, gia súc: (domestic animal)   
xã 
xã: (village); xã trưởng: (village chief)  
xã hội: (society); xã hội học: (sociology) 



xã giao: (social manners) 
 
xả 
xả: (lemongrass) 
xả: (to let go); nghỉ xả hơi: nghỉ mệt; xả quần áo: (to rinse clothes) 
xả thân: bỏ quên, hy sinh thân mình; xả láng: không hạn chế 
 

 

 

Dùng chữ thích hợp trên đây để điền vào chỗ trống. 

1. Bác Tân là người __________ nhà em ngày Mồng Một Tết năm nay. 

2. Chú Hưng là thầy giáo trung học và chú chỉ quen biết những người trong 

_________________ nhà giáo. 

3. Chúng ta nên __________ miệng sau khi ăn để tránh bị sâu răng. 

4. Những người thợ __________ tường đang nghỉ ________ hơi để ăn cơm 

trưa. 

5. Hôm nay thầy Khiêm cho cả lớp chơi ___________________ vì là ngày 

cuối cùng của niên học. 

6. Mùi thơm của trái sầu riêng ___________ lên nồng nặc cả căn nhà.  

7. Mùa hè năm ngoái, em được dịp qua Texas và ghé xem trại nuôi gia 

___________ của bác Chính. 

8. Sáng nào ông ấy cũng ăn món bánh mì với trứng và ________ xích mà 

không ngán. 

9. Năm qua ít mưa nên những ___________ ngòi ở vùng này chỉ còn là 

những con suối. 



10. Cô ca sĩ đã __________ động chảy nước mắt khi hát bài hát đầy tình cảm 

đó.  

 
Viết chính tả 
Thành phố Sài Gòn được thành lập dưới thời nhà Nguyễn từ năm 1698. 
Từ năm 1955 tới 1975, Sài Gòn là thủ đô của chính phủ tự do Việt Nam 
Cộng Hòa. 



 

Tên: _________________________                                 

 

Bài Làm Số 2 

Các em làm câu dùng những chữ sau đây để viết thành một đoạn văn.  Đoạn văn phải 

dài ít nhất 5 câu. 

Các em có thể dùng những chữ sau đây để viết các câu cho đoạn văn hay chữ khác 

theo ý thích của các em: 

• Không quen 

• sợ 

• không thích 

• chung quanh 

• giữ nhà 

Chủ đề đoạn văn:  

Tại sao chó sủa khi thấy người lạ 

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

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

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

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

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

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

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

 

Student write sentences using the above words to make a paragraph. A paragraph 

should have at least 5 sentences. 

Student may use the above words to make up a sentence or other interesting words 

you like.  

A theme for the paragraph is: Why dog bark at the stranger? 

 

 

Phụ Huynh viết Tên: ___________________ ký tên: _______________________ 
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