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Kính thưa quý vị phụ huynh. 
 

Hầu hết con em chúng ta sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ nên Tiếng Việt xem 
như là ngôn ngữ thứ hai của các em. Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp các em biết 
nói, nghe, hiểu, đọc và có thể viết Tiếng Việt để duy trì văn hóa Việt Nam tại đất 
người. 

 
Tuy nhiên, thời gian học Tiếng Việt của các em chỉ vỏn vẹn khoảng 40 giờ  

đồng hồ cho mỗi năm (60 phút cho mỗi tuần sinh hoạt). Nếu không có sự hợp tác 
giúp đỡ của quý vị phụ huynh thì việc học Tiếng Việt của các em không thể nào 
thành công được. Hơn nữa, bộ sách EM HỌC VẦN MAU là bộ sách Việt Ngữ mới, 
cho nên chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị phụ huynh ở nhà. 
 
 Chúng tôi kính mong quý vị hoan hỷ nhín chút thời giờ giúp các em ôn lại bài 
đã học trong lớp (1 tuần khoảng 2 lần) như: 

 

  Cách phát âm 
  Tập đọc 
  Học thuộc và hiểu nghĩa các từ ngữ 
  Kiểm tra bài tập 
  Và cuối cùng xin quý vị phụ huynh ký tên 
 

Sự hợp tác và giúp đỡ của quý vị phụ huynh là một phần quan trọng trong sự 
tiến bộ và thành công trong việc học Tiếng Việt của các em. 

Lưu Ý: Bộ sách này vẫn chưa được hoàn thiện, đang trong giai đoạn điều 
chỉnh. Vì vậy không thể tránh được những lỗi sai sót, nếu quý vị bắt gặp những lỗi 
sai hoặc có những ý kiến đóng góp xin vui lòng cho chúng tôi bíết để điều chỉnh cho 
được hoàn mỹ hơn.  

Ban Biên Tập bộ sách EM HỌC VẦN MAU xin chân thành cảm ơn sự hợp tác,  
hổ trợ và khích lệ tinh thần của quý vị trong công tác Dạy và  Học Việt Ngữ của con 
em chúng ta. 

Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc. 

 Ban Biên Tập 
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TÓM LƯỢC CÁCH PHÁT ÂM CÁC PHỤ ÂM, NGUYÊN ÂM VÀ HƯỚNG DẪN 
DẠY THEO BỘ SÁCH "EM HỌC VẦN MAU" 

 
  Hình thức phát âm và cách ráp vần của bộ sách này có phần khác so với cách chúng ta 

đánh vần theo truyền thống xưa nay.   
 

  Nếu các em quên cách phát âm thì quý vị hỏi các em cách phát âm bảng chữ cái của 
Tiếng Anh như thế nào?. Vì cách phát âm của bảng chữ cái Tiếng Việt và Tiếng Anh 
gần như giống 80%. 

 

  Trong Tiếng Việt có tất cả là 12 nguyên âm: A, Ă, Â, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y. Nhưng 
nguyên âm Ă và Â không bao giờ đi riêng mà phải đi kèm theo sau với một số phụ âm 
hoặc nguyên âm mới trở thành vần hoặc chữ. Ví dụ: Ăn, Ăng, Âm, Ân, Âu....  

 

  Có 18 phụ âm đơn: B, C, D, Đ, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y và 11 phụ âm 
kép: CH, GI, TR, TH, NG, NGH, GH, NH, KH, QU, PH. Nhưng phụ âm P và Q không 
bao giờ đi riêng mà phải ghép phụ âm P với phụ âm H thành là PH, phụ âm Q với 
nguyên âm U thành là QU. 

 

  Tất cả những phụ âm đều có âm Ờ. 
  

 Ví dụ: b=bờ, c=cờ, tr=trờ, v.v.v... cũng giống như các em học phát âm bảng chữ cái 
của Tiếng Anh.  

 

  Riêng phụ âm K phát âm là CA. Ngoài ra còn có phụ âm Y phát âm là Y DÀI 
  

  Phụ âm C (cờ) đi với các nguyên âm: A, O, Ô, Ơ, U, Ư. (Ví dụ: CA, CO, CÔ, CƠ, CU, 
CƯ) 

 

  Phụ âm K (ca) đi với các nguyên âm: E, Ê, I, Y. (Ví dụ: KE, KÊ, KI, KY) 
 
  Phụ âm GI phát âm là DI đi với các nguyên âm: A, E, Ê, O, Ô, Ơ, U, Ư. 
  (Ví dụ: GIA, GIE, GIÊ, GIO, GIÔ, GIƠ, GIU, GIƯ).  
  Trong vần GI có trường hợp ngoại lệ ghép với các vần IN, IÊT, IÊNG thì bỏ bớt một 

nguyên âm I.(Ví dụ:  
  
 GÌ:       đánh vần là GI huyền GÌ 
 GÌN: đánh vần là GI + I nờ in = GI + in => GIN huyền GÌN 
 GIÊNG: đánh vần là GI + I ê ngờ iêng = GI + IÊNG => GIÊNG 
 GIẾNG: đánh vần là GI + I ê ngờ iêng = GI + IÊNG => GIÊNG sắc GIẾNG 
 GIỀNG: đánh vần là GI + I ê ngờ iêng = GI + IÊNG => GIÊNG huyền GIỀNG 
 GIẾT: đánh vần là GI + I ê tờ iết = GI + IÊT => GIÊT sắc GIẾT 
 
  Phụ âm G và GH đều phát âm giống nhau là: GỜ 

• phụ âm G (gờ) khi đọc là GỜ ĐƠN đi với các nguyên âm: A, O, Ô, Ơ, U, Ư. (Ví dụ: 
GA, GO, GÔ, GƠ, GU, GƯ) 

• phụ âm GH (gờ) khi đọc là GỜ KÉP đi với các nguyên âm: E, Ê, I. (Ví dụ: GHE, 
GHÊ, GHI) 
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  Phụ âm NG và NGH đều phát âm giống nhau là: NGỜ 

• phụ âm NG (ngờ) khi đọc là NGỜ ĐƠN  đi với các nguyên âm: A, O, Ô, Ơ, U, Ư. 
(Ví dụ: NGA, NGO, NGÔ, NGƠ, NGU, NGƯ) 

• phụ âm NGH (ngờ) khi đọc là NGỜ KÉP đi với các nguyên âm: E, Ê, I. (Ví dụ: 
NGHE, NGHÊ, NGHI) 

  Phụ âm Q và QU đều phát âm giống nhau là: QUỜ 

• phụ âm đơn Q không bao giờ đi riêng nên kết hợp với nguyên âm U thành là phụ âm 
kép QU (quờ) đi với các nguyên âm: A, E, Ê, I, Ơ, Y. (Ví dụ: QUA, QUE, QUÊ, 
QUI, QUƠ, QUY).  

 
  Phụ âm P không bao giờ đi riêng nên kết hợp với phụ âm H thành là phụ âm kép PH 

(phờ) đi với các nguyên âm: A, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U. (Ví dụ: PHA, PHE, PHÊ, PHI, 
PHO, PHÔ, PHƠ, PHU). 

  Chỉ riêng có phụ âm Y thì dùng cho cả 2: phụ âm và nguyên âm 
 Ví dụ: dùng cho nguyên âm là chữ: Ly 
 dùng cho phụ âm là chữ: Yến 
 
  Cách phát âm cũng giống như chữ I ngắn, nhưng có một chút khác là chữ I ngắn khi 

phát âm thì ngắn hơn, còn chữ Y dài thì phát âm kéo hơi dài ra hoặc đọc là I ngắn, Y 
dài. 

  

  Các dấu trong Tiếng Việt:  
 

     
 
 

Dấu sắc Dấu huyền Dấu hỏi Dấu ngã Dấu nặng 
 
  
  Trong Tiếng Việt có nhiều chữ có thể ghép vần và phát âm chuẩn nhưng không có 

nghĩa và không thấy dùng trong văn viết. 

 Ví dụ chữ : sua, bua, trển, sốp, thốp …… 
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  Cách phát âm của nguyên âm:  
  
 Ví dụ nguyên âm Á: Chúng ta chỉ cho các em phát âm như sau: a-sắc-á. Khi các em 

biết a-sắc là ra âm Á thì hãy bảo các em quên 2 bước đầu là a-sắc mà chỉ nhớ là âm Á 
mà thôi.  

 

 Nguyên âm À: cách phát âm là: a-huyền-à. Khi các em biết a-huyền là ra âm À thì cũng 
bỏ 2 bước đầu a-huyền mà cũng chỉ nhớ là âm À mà thôi. 

 

 Cách ráp vần: 
  

 C = âm Cờ Ph = âm Phờ K = âm Ca 
 a + sắc = âm Á a + huyền = À ê + hỏi = âm Ể 
 cờ + á phờ + à ca + ể 
 c...á ph...à k...ể 
 cá phà kể  
  
  
  Khi cho các em đọc phần ráp vần thì nên cho các em đọc từ trên xuống theo hàng dọc 

đừng đọc theo hàng ngang sẽ làm các em khó nhớ.  
 

  Trong mỗi bài chúng tôi chia làm năm phần: Phần bài học ở lớp, phần tập đọc, phần bài 
tập ở nhà 1, phần bài tập ở nhà 2 và phần phụ huynh ký tên. 

 

  Khi dạy các em, nên dạy cách phát âm những phụ âm và nguyên âm, tập cho các em 
biết cách ráp phụ âm và nguyên âm, tập đọc cho các em và sau đó giải thích cách làm 
bài tập ở nhà cho các em. Cuối cùng nhắc các em nhờ phụ huynh kiểm tra bài và ký tên. 
Mỗi bài tuỳ thuộc vào sự hiểu nhanh hay chậm của các em mà giáo viên chia ra và 
hướng dẫn các em. (ví dụ: nếu các em học chậm thì buổi dạy đầu tiên của mỗi bài chỉ 
dạy phần bài học ở lớp rồi hướng dẫn các em làm bài tập ở nhà 1, qua buổi dạy lần sau 
thì ôn sơ qua rồi dạy phần tập đọc và hướng dẫn bài tập ở nhà 2. Còn nếu các em học 
nhanh thì có thể dạy hết).  

 

  Trước khi sang bài kế tiếp thì giáo viên nên kiểm tra lại những từ ngữ trong bài học 
trước để xem các em học, hiểu và biết được tới đâu mà còn điều chỉnh cách dạy cho 
phù hợp và có kết quả tốt.      

  Giáo viên nên tránh việc chỉ trích khi các em học hoặc làm sai. Nên ân cần chỉ bảo và 
giúp các em hiểu rõ lý do tại sao sai. Tuyệt đối không nên khiển trách, chỉ trích, la lớn 
sẽ làm cho các em mất đi sự tự tin, sự hứng thú học rồi đưa đến tình trạng các em sẽ 
chán và sợ học Tiếng Việt.    

  Nên thường xuyên khen thưởng các em khi làm đúng để khuyến khích và cổ vũ tinh 
thần vui tươi hào hứng cho các em.    

  Cuối giờ học nếu còn thời gian thì giáo viên nên tập cho các em một bài hát vui nho 
nhỏ để các em giảm bớt sự căng thẳng trong giờ học. 
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BÀI SỐ 1 
 

Em tập ráp vần:  uyên ươi uây 
 

uyền 

th 
thờ 

 uyền 
u-y-ê-nờ-uyên-huyền-uyền 

 th…uyền  
thuyền 

chiếc thuyền 
boat 

 

uyên 
u-y-ê-nờ-uyên 

duyên huyên quyên tuyên xuyên nguyên 

thuyên khuyên chuyên    
 

uyến 
u-y-ê-nờ-uyên-sắc-

uyến 
luyến quyến tuyến xuyến khuyến chuyến 

 

uyền 
u-y-ê-nờ-uyên-huyền-

uyền 
huyền quyền tuyền nguyền chuyền thuyền 

 

uyển 
u-y-ê-nờ-uyên-hỏi-

uyển 
huyển quyển tuyển chuyển khuyển  

 

uyễn 
u-y-ê-nờ-uyên-ngã-

uyễn 
huyễn suyễn nhuyễn nguyễn   

 

uyện 
u-y-ê-nờ-uyên-nặng-

uyện 
huyện luyện quyện chuyện truyện nguyện 
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ưởi 

b 
bờ 

 ưởi 
ư-ơ-i-ươi-hỏi-ưởi 

 b…ưởi  
bưởi 

trái bưởi 
grapefruit 

 
ươi 

ư-ơ-i-ươi 
bươi mươi tươi ngươi   

 

 

ưới 
ư-ơ-i-ươi-sắc-ưới 

bưới cưới dưới lưới rưới tưới 
  

ười 
ư-ơ-i-ươi-huyền-ười 

cười đười lười mười người  
 

ưởi 
ư-ơ-i-ươi-hỏi-ưởi 

bưởi sưởi tưởi chưởi   
 

ưỡi 
ư-ơ-i-ươi-ngã-ưỡi 

cưỡi lưỡi rưỡi    
 

ượi 
ư-ơ-i-ươi-nặng-ượi 

rượi      
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uây 

u-â-y-uây 
quây khuây     

 

uấy 
u-â-y-uây-sắc-uấy 

quấy khuấy nguấy    
 
 

uần 
u-â-y-uây-huyền-uầy 

quầy      
 
 
 

uẩy 
u-â-y-uây-hỏi-uẩy 

 
nguẩy      

 
 

uẫy 
u-â-y-uây-ngã-uẫy 

quẫy      
 
 

uậy 
u-â-y-uây-nặng-uậy 

quậy      
 
  

uấy 

kh 
khờ 

 uấy 
u-â-y-uây-sắc-uấy 

 kh…uấy  
khuấy 

stir 
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TẬP ĐỌC 
 

Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng 
Ăn dĩa rau muống, nhớ người đào ao 
Ăn một quả đào, nhớ người vun gốc 

Ăn một con ốc, nhớ người đi mò 
Khi sang đò, nhớ người chèo chống 
Khi nằm võng, nhớ người mắc dây 

Đứng mát gốc cây, nhớ người trồng trọt. 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

Có bát cơm đầy nhớ đến nhà nông 
Có bát gạo đầy, nhớ người đâm, xay, giần, sàng. 

   Ca Dao Tục Ngữ 
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BÀI TẬP Ở NHÀ 1 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Các em hãy dùng những vần đã cho sẵn điền vào chỗ trống 
cho thích hợp. 
 
1.  áo c _________ (uyển, ênh, ưới, inh) (wedding dress) 

2. con ng _______ (ười, iêng, iêu, oai) (human) 

3.  kh _______ nhủ (ung, uyên, iêm, ích) (advise) 

4. q ________ sách (uân, ông, oan, uyển) (book) 

5. tr _______ ngắn (uyện, ưng, âng, eng) (short story) 

6. q_________ rầy (oăn, iêu, uấy, ười) (bother) 

 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   

  

Tủ Sách Áo Lam 10 Gia Đình Phật Tử Quan Âm 



BÀI TẬP Ở NHÀ 2 
Ngày nộp bài 

___________ 
 

Em hãy dùng những chữ sau đây điền vào chỗ trống cho 
thích hợp. 
 
 

lười biếng (lazy) quậy phá (making trouble) 

bệnh suyễn (asthma) cầu nguyện (pray) 

kể chuyện (tell a story) sưởi ấm (warming up) 
 

1. Cu Tí ___________________________________ bị mẹ la. 

2.  Ba ____________________________________ cho bé ngủ. 

3.  Cả nhà _________________________ cho thế giới bình an. 

4.  Khoa bị __________________________________________. 

5. Nam ____________________________ học nên điểm thấp. 

6.  Ba mở lò sưởi để _____________________________ cả nhà. 

 
 
 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI SỐ 2 
 

Em tập ráp vần:  uôi oang oanh uâng  
 

uôi 
 

đ 
đờ 

 

 uôi 
u-ô-i-uôi 

 đ…uôi  
đuôi 

cái đuôi 
tail 

 
uôi 

u-ô-i-uôi đuôi nuôi nguôi    
 
 

uối 
u-ô-i-uôi-sắc-uối cuối đuối muối nuối suối chuối 

 

uồi 
u-ô-i-uôi-huyền-uồi ruồi      

 

uổi 
u-ô-i-uôi-hỏi-uổi buổi đuổi tuổi    

 

uỗi 
u-ô-i-uôi-ngã-uỗi duỗi muỗi chuỗi    

 

uội 
u-ô-i-uôi-nặng-uội cuội muội     
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oàng 
 

ch 
chờ 

 

 oàng 
o-a-ngờ-oang-huyền-oàng 

 ch…oàng  
choàng 

áo choàng 
overcoat 

 

oang 
o-a-ngờ-oang 

hoang thoang    
 

 

oáng 
o-a-ngờ-oang-sắc-oáng 

choáng toáng thoáng nhoáng  
  

oàng 
o-a-ngờ-oang-huyền-oàng 

hoàng xoàng choàng   
 

oảng 
o-a-ngờ-oang-hỏi-oảng 

hoảng loảng xoảng thoảng khoảng 
 

oãng 
o-a-ngờ-oang-ngã-oãng 

loãng     
 

oạng 
o-a-ngờ-oang-nặng-oạng 

soạng choạng    
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oanh 

o-a-nhờ-oanh 
loanh toanh khoanh   

 

oành 
o-a-nhờ-oanh-huyền-oành 

hoành     
 
 

oảnh 
o-a-nhờ-oanh-hỏi-oảnh 

ngoảnh khoảnh    
 
 
 

oạnh 
o-a-nhờ-oanh-nặng-oạnh 

hoạnh     
 
 
 
 

Ghi Chú: Các vần oáng, oãng không có chữ đi chung. 
 
 

uâng 
u- â-ngờ-uâng 

 

 

uâng 
u- â-ngờ-uâng 

khuâng      

 

  

oanh 

kh 
khờ 

 oanh 
o-a-nhờ-oanh 

 kh…oanh  
khoanh  

khoanh tay 
 crossed arms  

Tủ Sách Áo Lam 14 Gia Đình Phật Tử Quan Âm 



 

TẬP ĐỌC 
Nuôi con mới biết sự tình, 

Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa. 

Mẹ già đầu bạc như tơ, 

Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi. 

Thờ cha mẹ, ở hết lòng, 

Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường. 

Cây khô chưa dễ mọc chồi, 

Cha mẹ chưa dễ ở đời với ta. 

Non xanh bao tuổi mà già, 

Bởi vì sương gió hóa ra bạc đầu. 

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, 

Cầu cho cha mẹ sống đời với con. 

   Ca DaoTục Ngữ 

 
  

Tủ Sách Áo Lam 15 Gia Đình Phật Tử Quan Âm 



BÀI TẬP Ở NHÀ 1 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Các em hãy dùng những vần đã cho sẵn điền vào chỗ trống 
cho thích hợp. 
 
1.  trái ch _________ (uyển, uân, uối, ông) (banana) 

2. thỉnh th ________ (oai, oảng, iết, iêng) (sometimes) 

3.   h ________ loạn (oảng, oan, uây, ương) (panic) 

4. mới t __________ (uông, uôi, oăn, oanh) (brand new) 

5. con m _________ (ăng, ương, uỗi, ông) (mosquito) 

6. con r __________ (anh, oanh, ương, uồi) (fly) 

 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI TẬP Ở NHÀ 2 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Em hãy dùng những chữ sau đây điền vào chỗ trống cho 
thích hợp. 
 
 

tuổi (age) khoảnh khắc (the moment) 
pha loãng (to dilute) cuối cùng (the last or finally) 
khoảng cách (distance) ngoảnh mặt  (turn away) 
 

 

1. Ba _________________________________sữa cho em bé bú. 

2.  Bạn Tú ______________________ làm ngơ như không quen biết. 

3.  Nhi rất nhớ những ____________________ vui cùng chúng bạn. 

4.  __________________ từ nhà em đến trường là 15 killomet. 

5. Hôm nay Nga tròn 18 _________________________________. 

6.  _________________________________ bạn Nam cũng đã đến. 

 
 
 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 

Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________    
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BÀI SỐ 3 
 

Em tập ráp vần:  oác  oát oắc oắt 
 ướp oach uýt  
 

oác 
o-a-cờ-oac-sắc-oác 

  

oác 
o-a-cờ-oac-sắc-oác 

toác ngoác khoác    
 

oạc 
o-a-cờ-oac-nặng-oạc 

toạc ngoạc     
 

 

  

oát 
o-a-tờ-oat-sắc-oát 

 

oát 
o-a-tờ-oat-sắc-oát 

loát soát toát thoát   
 

oạt 
o-a-tờ-oat-nặng-oạt 

đoạt hoạt loạt soạt thoạt  
 

 

oắc 
o-ă-cờ-oăc-sắc-oắc 

 

oặc 
o-ă-cờ-oăc-nặng-oặc 

hoặc ngoặc     
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oắt 
o-ă-tờ-oăt-sắc-oắt 

 

 

oắt 
o-ă-tờ-oăt-sắc-oắt 

hoắt choắt thoắt ngoắt khoắt  
 

  

 

ướp 
ư-ơ-pờ-ươp-sắc-ướp 

 
 

ướp 
ư-ơ-pờ-ươp-sắc-ướp 

cướp mướp     
 

 
 

oach 
o-a-chờ-oach 

 

oạch 
o-a-chờ-oach-nặng-oạch 

hoạch     
 

 
 

uýt 
u-y-tờ-uyt-sắc-uýt 

 

uýt 
u-y-tờ-uyt-sắc-uýt 

buýt huýt nguýt    
 

uỵt 
u-y-tờ-uyt-nặng-uỵt 

quỵt xuỵt     
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TẬP ĐỌC 
Ở đời ai cũng có lần 

Làm cha làm mẹ mới biết ơn sinh thành 

Người xưa khó nhọc nuôi mình 

Khác gì mình đã hết tình nuôi con 

Khoác lên người chiếc áo màu lam 

Có con chim sáo sậu 

Hai chân nhảy thoan thoát 

Bầu ơi thương lấy mướp cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Tất cả đã lên kế hoạch sẵn sàng 

Chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ngày nay 

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi qua 

 
 

  

Tủ Sách Áo Lam 20 Gia Đình Phật Tử Quan Âm 



BÀI TẬP Ở NHÀ 1 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Các em hãy dùng những vần đã cho sẵn điền vào chỗ trống 
cho thích hợp. 
 
1.  áo kh_________ (iêu, oác, oanh, ươi) (coats) 

2. mở ng ________ (oặc, uôi, uyên, uây) (open parenthesis) 

3.  quả m________  (oach, oắc, ướp, oan) (melon fruit)  

4. kế h _________ (oang, iêng, oai, oạch) (planning) 

5. h _________sáo  (uýt, oắt, oác, uyên) (whistle) 

6. sinh h ________  (iêng, oạt, ích, ăng) (activity) 

 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI TẬP Ở NHÀ 2 
Ngày nộp bài 

___________ 
 

Em hãy dùng những chữ sau đây điền vào chỗ trống cho 
thích hợp. 
 
 

lối thoát (exit) xe buýt (bus) 
đoạt giải (award) thu hoạch (harvest) 
ăn cướp (robbed) kiểm soát (checking) 
 

 

1. Tất cả chúng ta cùng nhau tìm __________________________.  

2.  Chú cảnh sát đang _____________ những người từ nơi khác đến. 

3.  Cẩn thận đề phòng _______________________ khi đi ra đường. 

4.  Thư đón ___________________________ đi đến trường học. 

5. Tuấn ____________________________ nhất môn bóng đá. 

6.  Mẹ __________________________ rất nhiều rau củ quả. 

 
 
 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 

Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________    
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BÀI SỐ 4 
 

Em tập ráp vần:  oay oăng uôm uôn  
 ươm ươn  
 

oay 
o-a-y-oay 

 

oay 
o-a-y-oay 

hoay loay xoay    
 

oáy 
o-a-y-oay-sắc-oáy 

hoáy loáy xoáy khoáy   

 

 

 

oăng 
o-ă-ngờ-oăng 

 

oăng 
o-ă-ngờ-oăng 

loăng     
 

oằng 
o-ă-ngờ-oăng-huyền-oằng 

loằng ngoằng    
 

oẵng 
o-ă-ngờ-oăng-ngã-oẵng 

hoẵng     
 

  

oảy 
o-a-y-oay-hỏi-oảy 

ngoảy      
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uôm 
u-ô-mờ-uôm 

 

uốm 
u-ô-mờ-uôm-sắc-uốm 

nhuốm     
  

uồm 
u-ô-mờ-uôm-huyền-uồm 

buồm     
 

uộm 
u-ô-mờ-uôm-nặng-uộm 

luộm nhuộm thuộm   
 

 

 

uôn 
u-ô-nờ-uôn 

 

uôn 
u-ô-nờ-uôn 

buôn luôn muôn tuôn khuôn  
 

uốn 
u-ô-nờ-uông-sắc-uống 

cuốn muốn     
 

uồn 
u-ô-nờ-uôn-huyền-uồn 

buồn chuồn nguồn    
 

uộn 
u-ô-nờ-uôn-nặng-uộn 

cuộn muộn     
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ư ơm 
ư-ơ-mờ-ươm 

 

ươm 
ư-ơ-mờ-ươm bươm đươm gươm   

  

ướm 
ư-ơ-mờ-ươm-sắc-ướm bướm     

 

ườm 
ư-ơ-mờ-ươm-huyền-ườm cườm gườm lườm rườm chườm 

 

 
 
 
 
 

ươn 
ư-ơ-nờ-ươn 

 

ươn 
ư-ơ-nờ-ươn lươn     

  

ướn 
ư-ơ-nờ-ươn-sắc-ướn rướn mướn    

 

ườn 
ư-ơ-nờ-ươn-huyền-ườn sườn vườn    

 

 
 
 
 

 
  

ượm 
ư-ơ-mờ-ươm-nặng-ượm lượm đượm    

ượn 
ư-ơ-nờ-ươn-nặng-ượn lượn mượn vượn   
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TẬP ĐỌC 
. 

 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

Con ơi mẹ bảo đây này, 

Học buôn học bán cho tày người ta. 

Con đừng học thói chua ngoa, 

Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười. 

Dù no, dù đói, cho tươi, 

Khoan ăn, bớt ngủ, liệu bề lo toan. 
   Ca Dao Tục Ngữ 
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BÀI TẬP Ở NHÀ 1 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Các em hãy dùng những vần đã cho sẵn điền vào chỗ trống 
cho thích hợp. 
 
1.  x _______ tròn (uýt, oay, oang, iêu) (making circle) 

2. nh _______ tóc  (uôi, iêu, uộm, inh) (hair dying) 

3.  cái kh _______ (oắc, iêng, uân, uôn)  (the mold) 

4.  thanh g _______  (ươm, uýt, ếch, âng) (the sword) 

5. vây m ________ (uyên, oăn, oai, ượn)  (borrow) 

6. b ________ ngủ  (ung, uồn, ông, ương) (sleeping) 

 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI TẬP Ở NHÀ 2 
Ngày nộp bài 

___________ 
 

Em hãy dùng những chữ sau đây điền vào chỗ trống cho 
thích hợp. 
 
 

gió xoáy  (tornado) cánh buồm (sail) 
con chuồn chuồn (dragonfly) con bươm bướm (butterfly) 
mướn xe (rent the car) mảnh vườn (garden) 
 

1. Vườn hoa nhà Thư có rất nhiều ______________________. 

2.  Ba làm lại _______________________ cho mẹ trồng trọt. 

3.  Có ________________________ đậu trên cành cây kkô. 

4.  Có một trận _______________ làm thiệt hại nhiều ngôi nhà. 

5. Ba _____________________ lớn chở cả nhà đi du lịch. 

6.  ___________________ phiêu dạt lênh đên trên biển cả. 

 
 
 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI SỐ 5 
 

Em tập ráp vần:  uyết uốc uốt ước 
 ướt uất   
 

uyết 
u-y-ê-tờ-uyet-sắc-uyết 

 

uyết 
u-y-ê-tờ-uyêt-sắc-uyết 

huyết quyết tuyết    
 

uyệt 
u-y-ê-tờ-uyêt-nặng-uyệt 

duyệt huyệt tuyệt nguyệt   
 

 

uốc 
u-ô-cờ-uôc-sắc-uốc 

 

uốc 
u-ô-cờ-uôc-sắc-uốc 

cuốc đuốc guốc ruốc thuốc chuốc 
 

uộc 
u-ô-cờ-uôc-nặng-uộc 

buộc cuộc đuộc luộc thuộc giuộc 
 

 

 

 

 

 

uốt 
u-ô-tờ-uôt-sắc-uốt 

buốt luốt nuốt suốt tuốt  
 

uột 
u-ô-tờ-uôt-nặng-uột 

nuột ruột tuột chuột   

uốt 
u-ô-tờ-uôt-sắc-uốt 
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ước 
ư-ơ-cờ-ước-sắc-ước 

bước cước lước nước rước sước 

tước chước ngước thước trước phước 
 

ược 
ư-ơ-cờ-ươc-nặng-ược 

cược dược được lược mượt rược 
tược vược trược ngược   

 

 

 

ướt 
ư-ơ-tờ-ươt-sắc-ướt 

 

ướt 
ư-ơ-tờ-ươt-sắc-ướt 

lướt mướt sướt tướt   
 

ượt 
ư-ơ-tờ-ươt-nặng-ượt 

lượt mượt rượt tượt vượt  
 

 

 

uất 
u-â-tờ-uât-sắc-uất 

 

uất 
u-â-tờ-uât-sắc-uất 

tuất xuất truất khuất   
 

uật 
u-â-tờ-uât-nặng-uật 

luật thuật     
  

ước 
ư-ơ-cờ-ươc-sắc-ước 

Tủ Sách Áo Lam 30 Gia Đình Phật Tử Quan Âm 



TẬP ĐỌC 
Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả dập dờn 

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều 

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa 

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo 

Trời trong đầy tiếng rì rào 

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra 

Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương, 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm mai. 
   Ca Dao Tục Ngữ 
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BÀI TẬP Ở NHÀ 1 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Các em hãy dùng những vần đã cho sẵn điền vào chỗ trống 
cho thích hợp. 
 
1.   t _________ vời (uyệt, ươm, inh, ếch) (great) 

2.  quyến th______  (oang, uyến, uây, uộc) (relatives) 

3.  con ch ________ (oanh, anh, uột, iêm) (rat) 

4. n _________  lạnh (uông, ước, ênh, eng) (cold water) 

5. m __________mà (iếp, ượt, iêng, ươn) (smooth) 

6. nghệ th ________ (uật, ướp, ươm, oác) (art) 

 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI TẬP Ở NHÀ 2 
Ngày nộp bài 

___________ 
 

Em hãy dùng những chữ sau đây điền vào chỗ trống cho 
thích hợp. 
 
 

tuyết (snow) dược sĩ (pharmacist) 
thuốc (medicine) đường ruột (intestinal) 
vượt qua (overcome) luật sư (lawyer) 
 

 

1. Chị Ngân đang học ____________________________. 

2.  Mẹ cho em uống _______________ để  mau hết bệnh. 

3.  Mùa Đông ___________________ rơi phủ kín đường đi. 

4.  Chướng ngại phía trước cần phải ________________________. 

5. Ba em là ________________________________________. 

6.  Em đến văn phòng bác sĩ để khám về ______________________. 

 
 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________     
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BÀI SỐ 6 
 

Em tập ráp vần:  oao uếch uynh uých 
 oét oéo 
 
 

 

 

 

oao 
o-a-o-oao 

ngoao      
 

oáo 
o-a-o-oao-sắc-oáo 

ngoáo      
 

 
 

 

 

 

uếch 
u-ê-chờ-uêch-sắc-uếch 

tuếch khuếch    
 

uệch 
u-ê-chờ-uêch-nặng-uệch 

nguệch     
 

uynh 
u-y-nhờ-uynh 

 

uynh 
u-y-nhờ-uynh 

huynh khuynh    
 

uỳnh 
u-y-nhờ-uynh-huyền-uỳnh 

huỳnh quỳnh    
 

 

oao 
o-a-o-oao 

uếch 
u-ê-chờ-êch-sắc-uếch 
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uých 
u-y-chờ-uych-sắc-uých 

 

uých 
u-y-chờ-uych-sắc-uých 

huých     
 

uỵch 
u-y-chờ-uych-nặng-uỵch 

huỵch     
 

 

oét 
o-e-tờ-oet-sắc-oét 

 

oét 
o-e-tờ-oet-sắc-oét 

loét toét khoét    
 

oẹt 
o-e-tờ-oet-nặng-oẹt 

loẹt toẹt nhoẹt    
 

 

oéo 
o-e-o-oeo-sắc-oéo 

 

oéo 
o-e-o-oeo-sắc-oéo 

ngoéo      
 

oẻo 
o-e-o-oeo-hỏi-oẻo 

 
ngoẻo      
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TẬP ĐỌC 
 

Rủ nhau đi tắm hồ sen, 

Nước trong bóng mát, hương sen cạnh mình. 

Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh. 

Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay. 

Một cây làm chẳng nên non, 

Ba cây chum lại nên hòn núi cao. 

Trăng mờ còn tỏ hơn sao, 

Dẫu rằng núi lở, còn cao hơn đồi. 

Non kia ai đắp mà cao, 

Sông sâu ai bới, ai đào mà sâu? 

Nước non là nước non trời. 

Ai phân được nước, ai dời được non. 

   Ca Dao Tục Ngữ 
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BÀI TẬP Ở NHÀ 1 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Các em hãy dùng những vần đã cho sẵn điền vào chỗ trống 
cho thích hợp. 
 
1.  rỗng t ________  (ươn, uếch, ướt, oay) (vain) 

2.  hoa Q _________  (uỳnh, uôi, ang, anh) (name of flower 

3.  láo kh _________ (oach, uyết, oan, oét) (mendacious) 

4. cười te t _______ (oét, oắc, oang, uốn) (laughing hard) 

 

Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI TẬP Ở NHÀ 2 
Ngày nộp bài 

___________ 
 

Em hãy dùng những chữ sau đây điền vào chỗ trống cho 
thích hợp. 
 
 

ngoao ngoao (cat sound) huynh đệ (brothers) 
chị Quỳnh (person name) loét bao tử  (stomach ulcers) 
lòe loẹt (colorful) khuynh hướng (direction) 
 

 

1. Mọi người nên có một ____________________ mới để làm việc. 

2.  Chị Nga hôm nay mặc áo trông _____________________ quá. 

3.  Cô Khả bị  ________________________________________. 

4.  A! ___________________________ mới đến nhà em chơi. 

5. Nhà em có nuôi một con mèo nó kêu ______________________. 

6.  Anh em còn có nghĩa là _______________________________. 

 
 
 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________     
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BÀI SỐ 7 
 

Em tập ráp vần:  oam oăm oáp oong 
 yết  yếm yên  yểng
 yêu uya uỷu uênh 
 oen    

oam 
o-a-mờ-oam 

 

oàm 
o-a-mờ-oam-huyền-oàm 

voàm xoàm ngoàm nhoàm  
 

oạm 
o-a-mờ-oam-nặng-oạm 

ngoạm     

  
    

oăm 
o-ă-mờ-oăm 

 

oắm 
o-ă-mờ-oăm-sắc-oắm 

hoắm      
 

 

 

  oáp 
o-a-pờ-oap-sắc-oáp 

oáp 
o-a-pờ-oap-sắc-oáp 

ngoáp      
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oong 
o-ngờ-oong 

oong 
o-ngờ-oong 

toong xoong    

oòng 
o-ngờ-oong-huyền-oòng 

goòng loòng thoòng   

yểm 
y-ê-mờ-yêm-hỏi-yểm 

 

yếm 
y-ê-mờ-yêm-sắc-yếm 

 

yên 
y-ê-nờ-yên 

yến 
y-ê-nờ-yên-sắc-yến 

 yết 
y-ê-tờ-yêt-sắc-yết yểng 

y-ê-ngờ-yêng-hỏi-yểng 

yêu 
y-ê-u-yêu 

yếu 
y-ê-u-yêu-sắc-yếu 

yểu 
y-ê-u-yêu-hỏi-yểu 
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uya 
u-y-a-uya 

 

uya 
u-y-a-uya 

khuya      
 

uỷu 
u-y-uy-hỏi-uỷu 

 

uỷu 
u-y-uy-hỏi-uỷu 

khuỷu      
 

uênh 
u-ê-nhờ-uênh 

 

uênh 
u- ê-nhờ-uênh 

khuênh      
 

oen 
o-e-nờ-oen 

 

oen 
o-e-nờ-oen-  

hoen ngoen khoen    

 

oẻn 
o-e-nờ-oen-hỏi-oẻn 

ngoẻn      

 

oèn 
o-e-nờ-oen-huyền -oèn 

xoèn      
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TẬP ĐỌC 
 

LÒNG MẸ 
 
 Những khi trái nắng trở trời. 

 Em đau là mẹ đứng ngồi không yên. 

 Tìm thầy lo chạy thuốc men. 

 Vì em săn sóc ngày đêm nhọc nhằn. 

 Hết bóp trán lại xoa chân. 

 Lúc ly sữa ngọt khi ly cam sành. 

 Em sốt lòng mẹ như bình nước sôi. 

 Em nằm khấn Phật cầu trời. 

 Mong em hết bệnh mẹ cười em vui. 
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BÀI TẬP Ở NHÀ 1 
Ngày nộp bài 

___________ 
 
Các em hãy dùng những vần đã cho sẵn điền vào chỗ trống 
cho thích hợp. 
 
1.  cái x _________ (yên, oong, yêm, iết) (pan) 

2. kh __________ (uya, oăn, oắm, uyên) (midnight) 

3.  kh _______ tay (uênh, ương, oai, uỷu) (elbow) 

4. _________ trợ (yểm, yến, yêu, yết) (support) 

5. cái ________ (oam, oáp, yếm, yểng) (brassiere/bib) 

6. niêm _______ (yết, iết, iệc, uyết) (seal) 

 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI TẬP Ở NHÀ 2 
Ngày nộp bài 

___________ 
 

Em hãy dùng những chữ sau đây điền vào chỗ trống cho 
thích hợp. 
 
 

khuya (midnight) Yến (person name) 
chim yểng (name of bird) yếu (weak) 
yên ngựa (horse saddle) đôi khoen (earring) 
 

 

1.   Người lớn tuổi sức khỏe ngày càng __________________dần. 

2.  Cô giáo em tên ______________________________________. 

3.   Có con __________________________đang đậu trên cành cây. 

4.   Nam đi chơi tới ______________________ mới về đến nhà. 

5.  Mẹ mới mua cho em ____________________hình trái tim rất đẹp. 

6.   Khi ngồi trên lưng ngựa phải có _________________________. 

 
 
 
Phụ huynh kiểm tra bài tập ở nhà và ôn lại bài tập đọc cho các em. 
 
Phụ huynh ký tên:_________________________ Ngày:______________   
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BÀI SỐ 8 
 

GIÁ TRỊ THẬT SỰ 
 

 Một lần nọ, cáo và báo cãi nhau xem ai đẹp hơn. Báo khoe từng cái đốm 
trên khắp bộ da của mình. Còn cáo vốn tự hào về trí khôn của nó hơn là vẻ 
ngoài, sau cùng đã cắt ngang sự khoe khoang của báo bằng một câu nói như thế 
này: 
 
 “Có nói gì thì nói, tôi vẫn đẹp hơn anh nhiều, tôi không chỉ có vẻ đẹp bên 
ngoài, mà vẻ đẹp của tôi còn thể hiện qua trí tuệ của tôi nữa kia”. 
 

 Truyện Ngụ Ngôn 
 
Lời bàn: Giá trị thực sự của một người quan trọng hơn vẻ bên ngoài. 
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Các Em Hãy Khoanh Tròn Câu Trả Lời Đúng 
 

1. Trong truyện Giá Trị Thật Sự nói về những con vật gì? 

a. Cáo và Báo c.  Tôm và Cua 

b. Thỏ và Rùa d.  Cọp và Báo 

 
 

2. Con vật nào khoe mình có bộ da đẹp? 

a. Thỏ c. Báo 

b. Cáo d. Rùa 

 
 

3. Con vật nào tự hào rằng mình có trí khôn? 
a. Báo c. Cọp 

b. Cáo d.  Thỏ 

 
 

4. Giữa hai con vật, con nào đã cắt ngang sự khoe khoang? 

a. Cọp c.  Lừa 

b. Báo  d. Cáo 

 
 

5.  Giữa trí tuệ và vẻ đẹp bên ngoài cái nào có giá trị quan trọng thật sự? 

a. lời nói c.  trí Tuệ 

b. vẻ đẹp d.  tính cách 
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BÀI SỐ 9 
 

CÒ VÀ VẠC 
 
 Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, 
chăm chỉ học tập, được thầy yên bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, không chịu 
học hành, suốt ngày chỉ biết rút đầu trong cánh mà ngủ. Cò khuyên bảo em 
nhiều lần nhưng Vạc chẳng nghe. Nhờ siêng năng nên Cò học giỏi nhất lớp còn 
Vạc đành chịu dốt.  Sợ chúng bạn chê cười nên đêm đến Vạc mới dám bay đi 
kiếm ăn.  
 
 Ngày nay, lật cách Cò lên vẫn thấy một nhúm long màu vàng nhạt. Người 
ta bảo đấy là quyển sách của Cò. Cò chăm  học nên lúc nào sách cũng ở bên 
mình. Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre lấy sách ra đọc. 
 
    Truyện Cổ Việt Nam 
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Các Em Hãy Khoanh Tròn Câu Trả Lời Đúng 
 
 
1.  Cò và Vạc quan hệ gì với nhau 

 
a. anh em họ  c. bà con 
b. anh em  d. bạn bè 

 
 

2.  Tính nết của Cò như thế nào? 
 
a.  ngoan ngoãn, siêng năng, chăm học, được thầy yêu bạn mến. 
b.  ngoan ngoãn, khó tánh, thích ngủ 
c.  lười biếng, ham chơi, học kém 

 
 

3.  Tính nết của Vạc như thế nào? 
 
a. hiền lành, chịu học, ngoan ngoãn 
b. lười biếng, không chịu học, thích ngủ 
c. học gỉỏi, thích ăn, thích đọc sách 

 
 

4.  Vạc có điểm gì khác với Cò? 
 
a. không chịu học 
b. thích đi chơi 
c. thích đọc sách 

 
 

5.  Vì sao ban đêm Vạc mới bay đi kiếm ăn? 
 
a.  vì học thua kém 
b. vì đói 
c. vì xấu hổ sợ chúng bạn chê cười. 
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BÀI SỐ 10 

 

ĐÀN KIẾN TRẢ ƠN 

 
 Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước. Ở trên cành cây gần 
bên, có một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt 
ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua. 
 
 Ngày tháng trôi qua, chú chim ấy cũng không còn nhớ đến đàn kiến nọ. 
Loài chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cành cây sơn trà bởi vì cành cây tua 
tủa những gai nhọn hoắt. Sơn trà dùng gai làm vũ khí chống kẻ thù và khi ấy 
sơn trà che chở luôn cho cả tổ chim. 
 
 Mèo, quạ to xác nhưng khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để 
đến được gần tổ chim. Nhưng một hôm con mèo rừng xám bất chấp gai góc cứ 
tìm cách lần mò tới gần tổ chim nọ. Bỗng từ đâu có một đàn kiến dày đặc đã 
nhanh chóng tản đội hình ra khắp cành sơn trà nơi có tổ chim đang ở... 
 
 Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy ngay bởi nó nhớ có lần kiến lọt vào tai đốt 
đau nhói. 
 
 Đàn kiến bị sa vào vũng nước ngày ấy đã không quên ơn chú chim đã làm 
cầu cứu thoát mình khỏi vũng nước. 

   Truyện Ngụ Ngôn 
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Các Em Hãy Khoanh Tròn Câu Trả Lời Đúng 
 

1.  Trong truyện Đàn Kiến Trả Ơn nói về con vật nào? 
 
a. Chim và Kiến c. Chim và Mèo 
b. Mèo và Kiến d. cả 3 đều đúng 

 

2.  Chim đã làm gì để cứu Kiến thoát khỏi vũng nước? 
 
a. Kéo đàn kiến ra khỏi vũng nước 
b. Nhờ con vật khác tới giúp 
c. Nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho Kiến đi qua 
d. A và B đều đúng 

 

3.  Con gì đã bất chấp gai góc tìm cách đến gần tổ chim? 
 
a. Con Kiến c. Con Cú mèo 
b. Con Mèo d. Con quạ 

 

4.  T ại sao Mèo lại hoảng hốt bỏ chạy? 
 
a. Vì Mèo sợ Kiến lọt vào lỗ tai 
b. Vì đàn chim tấn công mèo 
c. Cả A và B đều đúng 

 

5.  Trong câu truyện này con nào nhớ ơn và trả ơn đã cứu mạng? 
 
a. Con Chim c. con  Mèo 
b. Con Quạ d. Con Kiến 
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