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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Bài 1: Nét thẳng 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 

Nét cơ bản 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Bài 1: Nét ngang 
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Nét cơ bản 



3 

ĐIỂM 

Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Bài 1: Nét xiên trái 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 

Nét cơ bản 



4 

ĐIỂM 

Tải miễn phí từ luyenchudep.net

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Bài 1: Nét xiên phải 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 

Nét cơ bản 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 
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Bài 2: Nét móc xuôi 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bài 2: Nét móc ngược 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 
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Bài 3: Nét móc hai đầu 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bài 3: Nét thắt chữ  ǟ 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 

Nét cơ bản 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Bài 3: Nét thắt chữ Ȫ 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 

Nét cơ bản 
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ĐIỂM 

Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 



14 

ĐIỂM 

Tải miễn phí từ luyenchudep.net

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Bài 4: Nét khuyết trên 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bài 4: Nét khuyết dưới 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Bài 5: Nét cong trái 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 

Nét cơ bản 
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Bài 5: Nét cong phải 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 

Nét cơ bản 
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Bài 5: Nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bài 6: Ôn tập 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
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Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 7: Nhóm chữ nét móc 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bé làm hoạ sĩ 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 8: Nhóm chữ nét móc 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bài 8: Nhóm chữ nét móc 
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Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 



30 

ĐIỂM 

Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 



31 

ĐIỂM 

Tải miễn phí từ luyenchudep.net

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
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Bài 8: Nhóm chữ nét móc 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 8: Nhóm chữ nét móc 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bài 8: Nhóm chữ nét móc 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét khuyết 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét khuyết 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bài 9: Nhóm chữ có nét cong kín 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Tải miễn phí từ luyenchudep.net

Bé làm hoạ sĩ 
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Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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Bé làm hoạ sĩ 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 



68 

ĐIỂM 

Tải miễn phí từ luyenchudep.net

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                            Chưa đạt 
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

Chữ thường cỡ vừa 
Bài 9: Nhóm chữ ghép 

Nhận xét: Tốt                        Đạt                                        Chưa đạt 
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Bé làm hoạ sĩ 
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

Luyện số  
0 

1 

2 

3 

4 
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Bé làm hoạ sĩ 
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

5 

6 

7 

8 

9 
Luyện tập chung  
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

9 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 8 9 
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Bé thông thái  
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Luyện tập chung  
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Bé làm hoạ sĩ 
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Trong các con số trên em yêu thích nhất là số mấy. Hãy viết 

thât đẹp ra đây nhé. 
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