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LỜI TỰA 

Bộ sách Việt Ngữ Đàm Thoại được ra đời trước nhu cầu học Tiếng Việt 
một cách mau chóng với khả năng đọc và nói, dành cho học sinh không có 
điều kiện sống trong môi trường nói Tiếng Việt hàng ngày. 

Bộ sách có thể dùng trong các trường Việt Ngữ cộng đồng dành cho 
học sinh bắt đầu học Việt Ngữ ở tuổi thiếu niên. 

Trước hoàn cảnh trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ ngày càng nhiều nên việc 
học Tiếng Việt cần uyển chuyển để tạo sự hấp dẫn trong việc học. Bộ sách 
mong ước mang lại hứng thú cho học sinh bằng cách chỉ chú trọng vào ngôn 
ngữ đàm thoại và đọc, mà không đặt nặng vấn đề viết văn, từ đó giảm bớt 
chất từ chương của môn học.  

Nội dung các bài học xoay quanh những sinh hoạt thường nhật quen 
thuộc để mang lại những kiến thức tổng quát hữu dụng. Tuy nhiên, kỹ năng 
đánh vần vẫn được coi trọng và dành cho một phần đáng kể trong bài học. 
Khi đánh vần đúng thì sẽ phát âm đúng, mà phát âm là điểm khó vượt qua 
nhất cho học sinh không quen nói Tiếng Việt.  

Ngoài vấn đề kỹ thuật ngôn ngữ, bộ sách cũng không quên chú tâm 
đến nguyên tắc căn bản trong giáo dục của người Việt Nam là “Tiên học lễ 
hậu học văn” hàm chứa trong nội dung các bài học. Vì lẽ ban biên soạn tin 
rằng lễ phép và đạo đức làm người là mục tiêu cuối cùng của giáo dục, và 
việc học Tiếng Việt là một phần của giáo dục. 

 Ban biên soạn hy vọng bộ sách tạo được hứng thú cho học sinh trong 
việc học Tiếng Việt và thành thật cám ơn các trường hay cơ sở sử dụng bộ 
sách này. 

Ban biên soạn 

Trần Văn Minh     
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BÀI 1 - LESSON 1 

MUA SẮM 
Shopping 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
 
1. Tâm đi vào tiệm bán đồ chơi tìm mua búp bê. 
Người bán  Xin lỗi, cô muốn mua gì? 
Tâm   Tôi muốn mua búp bê. Chị có bán búp bê không? 
Người bán  Có, hàng búp bê ở đàng kia. 
Tâm   Chị có búp bê Barbie không? 
Người bán  Có, loại nào cũng có. 
Tâm   Cám ơn chị. 

 
Ngữ vựng – Vocabulary 

tiệm  store 
đồ chơi toy 

tìm  to look for 
mua  to buy 
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búp bê doll 
người bán salesperson 
bán  to sell 

hàng  row, line 
đàng kia over there   
loại  kind, type 

 
2.  Tâm và Mai rủ nhau đi mua sắm quần áo. 
Tâm Bạn có muốn đi mua sắm không? Tôi muốn đi mua một chiếc áo 

đầm. 
Mai Có, tôi cũng đang cần mua một đôi giày.  Cho tôi đi chung với 

bạn nhé! 
Tâm  Vậy mình cùng đi. Bạn muốn đi trung tâm thương mại nào? 
Mai  Mình đi South Coast được không? Ở đó có nhiều đồ để lựa. 
Tâm  Được, tôi cũng thích Trung Tâm South Coast. 

Ngữ vựng – Vocabulary 
mua sắm  to go shopping 
áo đầm  dress 
đôi giày  a pair of shoes 
đi chung, đi cùng    to go together 

trung tâm thương mại shopping 
center 

đồ  thing 
lựa  to choose 

 
3. Christy đi tới tiệm sách. 
Christy  Xin hỏi, cuốn sách này giá bao nhiêu? 
Người bán  Sách này giá hai mươi đồng.  
Christy  Ở đây có bán tự điển Việt – Anh không? 
Người bán  Có, tự điển ở dãy số 5 bên kia. 
Christy  Ông có bán sách giáo khoa Việt Ngữ không? 
Người bán  Có, sách giáo khoa cũng ở dãy số 5. 
Christy  Ông có bớt giá không? 
Người bán Nếu cô mua trên năm chục đồng thì sẽ được bớt mười 

phần trăm. 
Christy  Cám ơn ông. 
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Ngữ vựng – Vocabulary  
xin hỏi  I want to ask 
tự điển  dictionary 
dãy    aisle 
sách giáo khoa textbook 

trái banh  ball 
bớt giá  to discount 
trên   over 
phần trăm  percent

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 

1.  
Cô muốn mua  

hỏi 
tìm 
ăn 
làm 
học 

gì? 

 
 
Tôi muốn mua 

tìm 
ăn 
uống 
học 
nói 

một cuốn sách.  
con chó của tôi. 
cà rem. 
nước cam. 
nấu ăn. 
chuyện với anh ấy. 

 
2.  

Cuốn sách này 
Áo sơ mi này 
Cái bàn đó  

giá 
 
dài 

bao nhiêu? 
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Cái quần đó 
Anh ấy 
Anh Tài 

 
cao 
 

 
 
Cuốn sách này 
Cái quần này 
Cái bàn này 
Cái quần này 
Anh ấy  
Anh Tài 

giá 
 
dài 
 
cao 

hai mươi đồng. 
hai mươi lăm đồng. 
hai mét. 
hai mươi sáu inh. (inh: inch) 
sáu bộ. (bộ: foot) 
một mét tư. (tư: four) 

 
Ngữ vựng – Vocabulary 

inh  inch 
bộ  foot 

mét  meter 
tư  four 

 
C. HỌC VẦN – Learning Syllables 
1. Vần “ưa” 
a. Tập đọc – Reading 
  
ưa cưa chưa dưa mưa thưa xưa 
ứa cứa chứa dứa đứa hứa ngứa 
ừa bừa chừa dừa ngừa thừa vừa 
ửa cửa lửa ngửa nửa rửa thửa 
ữa bữa chữa giữa nữa rữa sữa 
ựa cựa dựa lựa ngựa tựa vựa 
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b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 
 

dưa hấu 
(watermelon) 

lời hứa 
(promise) 

trái dừa 
(coconut) 

bữa 
cơm 

(meal) 
 

 

một nửa 
(one half) 

con 
ngựa 
(horse) 

 
 
c. Practice reading the following sentences: 
 

(1) Món tráng miệng tối nay sẽ là dưa hấu. 
(2) Hưng đã không giữ lời hứa đi ngủ sớm nên bị phạt. 
(3) Hôm nay mẹ đi chợ mua một thùng dừa tươi. 
(4) Bữa cơm tối nhà em thường có ba món. 
(5) Ai đã uống một nửa ly sữa của tôi? 
(6) Cảnh sát ở đây thường cỡi ngựa đi tuần. 

 
Ngữ vựng – Vocabulary  

món tráng miệng  dessert 
đi ngủ  to go to bed 
sớm   early 
phạt   to punish 

tươi   fresh 
cảnh sát  police 
cỡi ngựa  to ride a horse 
đi tuần  to patrol    
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2. Vần “au”  
 
a. Tập đọc – Reading 
 

au cau chau đau lau nhau sau 
áu báu cháu háu kháu máu sáu 
àu càu giàu làu màu nhàu tàu 

  
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

lau chùi 
(to clean) 

phía sau 
(behind) 

 

 

con cháu 
(offspring) 

mười sáu 
(sixteen) 

giàu 
(rich) 

 
 

tàu 
(ship) 

 
c. Practice reading the following sentences: 
 

(1) Em vừa giúp ba lau chùi bàn ghế. 
(2) Những học sinh thấp đứng phía trước và những học sinh cao đứng phía 

sau. 
(3) Con cháu của ông bà nội có đến hơn ba chục người. 
(4) Ngày 15 tháng tới là sinh nhật thứ mười sáu của chị Hồng. 
(5) Ai cũng nói bác Khôi giàu vì bác có cái nhà lớn. 
(6) Những chiếc tàu lớn đang đậu ngoài khơi là tàu chở dầu. 
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Ngữ vựng – Vocabulary 
trước   front 
chục   ten 
ngoài khơi  off the coast 

chở   to transport 
dầu   (fossil) oil 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
Loại từ - Classifiers  
Things, living things or animals are classified by a noun standing in front to 
determine their categories. The most common classifiers are “cái” and “con”. 
“cái” is commonly used for things and “con” is for animals. 

1. Here are some examples: 
 

cái nhà con chó quyển sách 
cái bàn con gà quyển vở 
cái ghế con cá cuốn tự điển 
cái bình con thỏ cuốn truyện 
cái ly con mèo  
   
đứa con trai người đàn ông hoa hồng 
đứa con gái người đàn bà hoa cúc 
đứa em người chồng hoa lan 
đứa cháu người vợ hoa huệ 
 người bạn hoa đào 

 
Ngữ vựng 

con thỏ  rabbit 
tự điển  dictionary 
sách truyện  fiction 

người chồng husband 
người vợ  wife 
hoa hồng  rose 
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hoa cúc  chrysanthemum 
hoa lan  orchid 

hoa huệ  lily 
hoa đào  peach blossom 

   
2. Practice reading the following sentences: 

a) Đây là cái gì? 
b) Con chó này sủa nhiều quá. 
c) Chị có mấy quyển sách truyện? 
d) Đây là đứa con trai lớn nhất của ông ấy. 
e) Đức là người bạn thân nhất của em. 
f) Mẹ em mới mua một chậu hoa lan màu tím. 

 
Ngữ vựng – Vocabulary 

thân   close chậu hoa  flower pot

 
 
 
Đ. BÀI TẬP – Exercises 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

cưa _______ chưa ________ dưa _______  

mưa ________ thưa _________ xưa ________ 

cứa _______ chứa _________ dứa _______  

đứa _______ hứa ________ ngứa _________ 

bừa _______ chừa _________ dừa ________  

ngừa _________ thừa _________ vừa ______ 

cửa ________ lửa ________ ngửa _________  

nửa ________ rửa ________ thửa _________ 
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bữa ________ chữa __________ giữa _________  

nữa ________ rữa ________ thửa _________ 

cựa ________ dựa ________ lựa ________  

ngựa _________ tựa ________ vựa ________ 

 

2. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Trái dưa hấu mẹ mua rất ____________ và không hột. (sweet) 

b) Hưng __________ với mẹ sẽ làm hết bài tập hôm nay. 

(promises) 

c) Nhà em có hai cây ____________ ở trước sân. (coconut tree) 

d) _____________ cơm tối nhà em thường có ba món. (meal) 

e) Em uống ____________ mỗi ngày trước khi đi học. (milk) 

f) Cảnh sát ở đây thường cỡi ____________ đi tuần. (horse) 

Ngữ vựng 
hột  seed 
 

3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

cau ________ chau ________ đau ________  

lau ________ nhau _________ sau ________ 

báu ________ cháu _________ háu ________  

kháu ________ máu _________ sáu _________ 
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càu ________ giàu _________ làu ________  

màu ________ nhàu _________ tàu ________ 

 

4. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Con muốn giúp ba __________ bàn ghế. (wipe) 

b) Hôm nay em tới trường ___________ Mai. (after) 

c) Bà nội có tất cả mười hai người _____________. 

(grandchildren) 

d) Em sẽ được nghỉ học vào ngày Thứ ___________ tới. (Friday) 

e) Mẹ mới mua cho em áo sơ mi __________ xanh. (color)  

f) Những chiếc __________ lớn kia là _________ dầu. (ship) 

 

5. Điền vào chỗ trống với loại từ thích hợp – Fill in the 

blanks with appropriate classifiers 

a) Đây là _______ gì? 

b) _________ chó này sủa nhiều quá. 

c) Chị có mấy ___________ sách truyện? 

d) Đây là đứa ________ trai duy nhất của ông ấy. 

e) Đức là ___________ bạn thân nhất của em. 

f) Mẹ em mới mua một chậu _________ lan màu tím. 
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BÀI 2 - LESSON 2 

CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY 
Things To Do Everyday 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
 

1. Mai và ba nói về chuyện đi học của Mai. 
 
Mai   Thưa ba, hôm nay con nghỉ học được không? 
Ba Mai  Tại sao con không muốn đi học? 
Mai   Thưa ba, tại vì con bị nhức đầu quá. 
Ba Mai  Con uống thuốc chưa? 
Mai   Thưa ba, con không biết uống thuốc gì? 
Ba Mai  Vậy con ở nhà nghỉ cho khỏe. Ba đi lấy thuốc cho con. 
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Ngữ vựng 
tại sao  why 
đi học  to go to school 
(cảm) thấy  to feel 
nhức đầu  headache 

uống   to drink 
thuốc   medicine 
nghỉ   to take a rest 
khỏe   well 

 
2. Mẹ của Phú giúp Phú làm bài tập ở nhà. 
 

Mẹ Phú Con đã làm hết bài tập chưa? 
Phú  Dạ, con còn một bài toán chưa làm xong. 
Mẹ Phú Con có cần mẹ giúp không? 
Phú  Dạ, cần. Con không biết chia phân số này thế nào. 
Mẹ Phú Để mẹ chỉ cho. Rất dễ. Con lấy số trên ở bên này nhân với số 

dưới của bên kia. 
Phú  Con cám ơn mẹ. Con sẽ nhớ. 

Ngữ vựng 
bài tập ở nhà homework 
làm hết  to finish up 
bài toán  math problem 

làm xong  to finish 

chia   to divide 
phân số   fraction 
chỉ   to show 
nhân   to multiply

    
3. Khải và mẹ nói chuyện đi chợ Việt Nam. 

Khải   Tại sao mẹ thích đi chợ Việt Nam? 
Mẹ Khải  Tại vì đồ ăn ở chợ Việt Nam rẻ hơn chợ Mỹ. 
Khải   Con biết một lý do khác. 
Mẹ Khải  Lý do gì? Nói cho mẹ biết. 
Khải   Vì chợ Việt Nam bán đồ ăn Việt Nam. 
Mẹ Khải  Con có thích ăn đồ ăn Việt Nam không? 
Khải   Con thích chứ. Nhất là món chả giò mẹ làm. 
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Ngữ vựng 
đi chợ  to go to the market 

tại vì   because 
rẻ hơn  cheaper 
lý do   reason 

khác   different 
biết    to know 
thích chứ  really like 
nhất là  especially 

 

4. Thu và Nga nói về những việc làm trong ngày Chủ Nhật. 
Thu   Chủ Nhật bạn làm gì ở nhà? 
Nga   Tôi có rất nhiều việc để làm. 
Thu   Những việc bạn làm là gì? 
Nga Tôi giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. 
Thu   Còn tôi thì theo mẹ đi chợ mua đồ ăn. 
Nga   Có việc làm thì mệt nhưng mà vui. 

 

Ngữ vựng 
việc để làm  things to do 
dọn dẹp  to organize 
nhà cửa  home 

theo   to accompany 
nhưng … mà but 

5. Đa và Bá nói về những sinh hoạt ngày cuối tuần 
Đa  Cuối tuần này bạn làm gì ở nhà? 
Bá  Tôi có nhiều chuyện phải làm cuối tuần này. 
Đa  Bạn làm những chuyện gì? 
Bá Này nhé! Chiều Thứ Sáu tôi phải đi thư viện mượn sách. Thứ 

Bảy tôi phải đi thi tranh giải dương cầm. Chủ Nhật thì đi lễ nhà 
thờ và ăn giỗ ông nội ở nhà bác Lý. 

Đa Đâu biết bạn có nhiều việc như vậy. Tôi tính mời bạn tới nhà ăn 
sinh nhật của tôi. 

Bá  Ồ! Thật là tiếc! 
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Ngữ vựng 
sinh hoạt  activity 
cuối tuần  weekend 
này nhé  for exemple 
mượn   to borrow 
thi tranh giải to compete 

dương cầm  piano 
lễ nhà thờ   Catholic mass 
giỗ   death ceremony 
tính   to plan 
thật là tiếc  unfortunately

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 

1.   
 
Tại sao con 

 
anh 
 
chị 

đi 
 
học 
ăn 
nghỉ 
mua 

thư viện? 
sở thú? 
đàn ghi ta? 
phở?  
học hôm qua? 
đôi giày này? 

 
 
Tại vì con 

 
tôi 
 
tôi 

muốn đọc 
thích xem  
thích 
thấy 
bị nhức đầu. 
thấy 

sách. 
thú rừng. 
âm nhạc. 
phở ngon. 
 
đôi giày đẹp. 

 
Ngữ vựng 

nghỉ học    to be off from school thú rừng  wild animal 
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2.   
 
Tại sao mẹ 

anh 
chị 
em  
ông ấy 
anh ấy 

thích đi chợ Việt Nam? 
đi học võ? 
đi làm tóc? 
muốn uống nước dừa? 
hút bụi nhà? 
cần giúp rửa xe? 

 
Ngữ vựng 

học võ to learn martial arts 
làm tóc to get hair dressed 
nước dừa coconut juice 

hút bụi to vacuum 
giúp  to assist, help 
rửa xe to wash car 

 
 
Tại vì đồ ăn ở chợ Việt Nam rẻ hơn chợ Mỹ. 

đây là môn thể thao có kỷ luật. 
tôi đi dự tiệc đám cưới. 
nước dừa vừa bổ vừa ngon. 
thảm ở nhà đã quá dơ. 
xe của anh ấy lớn quá.  

 
Ngữ vựng 

rẻ hơn  cheaper 
môn thể thao sports 
kỷ luật  discipline 
dự tiệc to attend a ceremony 

đám cưới  wedding 
bổ   nutritious 
thảm   carpet 
quá dơ  too dirty 
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3.   
Chủ Nhật 
Mùa hè 
Tối mai 
Hôm nay 
 
Tết này 

bạn 
 
chúng ta 
Long 
Mai 
cô ấy 

làm  
đi chơi 
ăn 
học  
gặp  
sẽ may  

gì ở nhà? 
ở đâu? 
món gì? 
bài số mấy? 
ai ở trường? 
mấy cái áo mới? 

 
 
Hôm nay tôi  giúp mẹ nấu cơm. 

đi thăm ông bà nội. 
ăn bún bò Huế. 
học bài số mười. 
gặp Nhi ở lớp bơi lội. 
mua hai áo đầm mới.  

 
C. HỌC VẦN – Learning Syllables  
1. Vần “âu” 
a. Tập đọc – Reading 
  
âu câu châu dâu lâu nâu sâu 
ấu dấu đấu hấu nấu sấu xấu 
ầu cầu chầu đầu hầu lầu sầu 
ẩu cẩu chẩu đẩu khẩu mẩu tẩu 
ẫu mẫu ngẫu     
ậu cậu chậu đậu lậu nhậu tậu 
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b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary  
   

con trâu 
(water 

buffalo) 

châu 
chấu 

(grasshopper) 

cầu 
nguyện 
(to pray) 

 
 

 
cẩu thả 
(messy) 

 

 
người 
mẫu 

(model) 

chậu hoa 
(flower pot) 

 
ghế đẩu 

(stool) 

 
xấu xí 
(ugly) 

 
cái cầu 
(bridge) 

 
 

 
c. Practice reading the following sentences: 
 

(1) Con trâu thích ở dưới nước. 
(2) Con chó của chú Khải xấu xí nhưng dễ thương. 
(3) Cây cầu này mới xây và dài khoảng một dặm. 
(4) Ba mới mua hai chiếc ghế đẩu cho bé Tài ngồi học bài. 
(5) Mấy chị ấy muốn học làm người mẫu. 
(6) Hôm qua ba mua cho má một chậu hoa màu vàng rất đẹp. 

 
Ngữ vựng 

dễ thương  lovely 
xây  to build 

dặm  mile 
mấy  some 
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2. Vần “iu” 
a. Tập đọc – Reading 
 

iu chiu hiu riu thiu   
íu líu níu nhíu ríu tíu xíu 
ìu dìu rìu trìu    
ỉu xỉu      
ịu chịu      

  
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

cơm thiu 
(spoiled 

rice) 

 

 
lửa riu riu 
(simmer fire) 

xá xíu  
(BBQ 
pork) 

 
dìu dắt 
(to guide) 

bánh mì 
ỉu 

(old bread) 

 

 
chịu khó 
(diligent) 

 
c. Practice reading the following sentences: 
 

(1) Hôm qua cậu Hùng ăn phải cơm thiu nên bị đau bụng. 
(2) Mẹ nói em vặn lửa bếp riu riu để nồi cơm không bị khê. 
(3) Em thích ăn thịt xá xíu kẹp với bánh mì. 
(4) Ông nội đã dìu dắt ba em và các chú bác từ ngày tới Mỹ. 
(5) Mẹ dặn phải mua bánh mì giòn chứ đừng mua bánh mì ỉu. 
(6) Anh Hảo rất chịu khó học nên thường có điểm A. 
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Ngữ vựng 
ăn phải       to eat unknowingly 
đau bụng  stomach ache 
vặn   to turn 
bị khê  to be burnt 

kẹp   to fill with 
dặn   to tell 
giòn   crusty 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
 
1. Phân biệt cách dùng “mỗi”, “một” 
a.  

(1) Mẹ đi chợ mỗi Thứ Bảy. 
(2) Ông nội đi dạo mỗi ngày. 
(3) Mỗi người phải học cách chào hỏi. 
(4) Mỗi người phải mặc áo sơ mi trắng. 

b.  
(1) Một tuần có bảy ngày. 
(2) Một cơn bão lớn sắp thổi vào. 
(3) Em có một cái áo dài màu hồng. 
(4) Chú Nam đi chơi biển một mình. 

Ngữ vựng 
thổi vào  (storm) to land đi chơi biển  go to the beach 
 
2. Cách dùng “hãy, xin, nên, không nên” 
a. 

(1) Hãy đội nón khi ra nắng. 
(2) Tất cả học sinh hãy đi theo cô Hoa. 
(3) Hãy giao cái kéo này cho thầy Lý. 
(4) Hãy nhặt rác chung quanh mình trước khi ra khỏi lớp. 
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b. 
(1) Xin mọi người giữ im lặng. 
(2) Xin cho tôi một ly nước lạnh. 
(3) Xin giúp tôi một tay. 
(4) Xin nhớ tuần tới có bài thi. 

 
c. 

(1) Nên uống sữa mỗi ngày. 
(2) Nên giúp đỡ người nghèo. 
(3) Nên tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày. 
(4) Nên tập thói quen đọc sách. 

 
d. 

(1) Các em không nên ăn kẹo trong lớp. 
(2) Không nên để chân lên bàn học. 
(3) Không nên vừa ăn vừa nói. 
(4) Không nên thức khuya. 

 
Ngữ vựng 

đi theo  to follow 
giao   to hand 
nhặt rác  to pick up trash 
chung quanh around 
giữ im lặng  to keep silent 
tắm rửa  to take a bath 
giúp tôi một tay give me a hand 
người nghèo poor people 

sạch sẽ  clean 
tập   to practice 
thói quen  habit 
chân   feet 
vừa ăn vừa nói eating while 

talking 
thức khuya  to stay late
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Đ. BÀI TẬP – Exercise 
 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

câu _______ châu _________ lâu ________  

nâu ________ râu ________ sâu ________ 

cấu ________ dấu ________ đấu ________  

hấu ________ nấu ________ xấu _________ 

bầu ________ cầu ________ chầu _______  

lầu ________ sầu ________ trầu _________ 

cẩu ________ đẩu ________ khẩu __________  

mẩu ________ nhẩu _________ tẩu _________ 

mẫu ________ ngẫu ___________  

cậu _________ chậu __________ dậu _________  

đậu _________ lậu _________ tậu _________ 

 

2. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Con ________ thích ở dưới nước nhưng con bò thì không. (water 

buffalo) 

b) Con chó của chú Khải xấu xí nhưng _______________. (lovely) 

c) Cây cầu này mới xây và dài khoảng một _________. (mile)  
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d) Ba mới mua hai chiếc ______________ cho bé Tài ngồi học bài. 

(stool) 

e) Mấy chị ấy muốn học làm __________________. (fashion model) 

f) Hôm qua ba mua cho má một ________________ màu vàng. 

(flower pot) 

 

3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

chiu __________ hiu ________ riu _________ thiu __________  

líu ________ níu ________ nhíu __________  

ríu ________ tíu _________ xíu _________ 

dìu ________ rìu ________ trìu __________  

xỉu _________  

chịu __________ 

 

4. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Hôm qua cậu Hùng ăn phải cơm _______ nên bị đau bụng. 

(spoiled)  

b) Mẹ nói em vặn lửa bếp riu riu để ____________ không bị khê. 

(rice pot) 

c) Em thích ăn thịt xá xíu kẹp với _______________. (bread) 
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d) ______________ đã dìu dắt ba em và các chú bác từ ngày tới Mỹ. 

(grandpa) 

e) Mẹ dặn phải mua bánh mì __________ chứ đừng mua bánh mì 

ỉu. (crusty) 

f) Anh Hảo rất _________________ học hành nên thường có điểm 

A. (diligent) 

 

5. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Hãy đội nón khi ra __________. (sunny) 

b) Tất cả học sinh hãy ______________ cô Hoa. (follow) 

c) Xin mọi người giữ ______________. (silent) 

d) Xin giúp tôi một __________. (hand) 

e) Nên giúp đỡ người ___________. (poor) 

f) Nên ______________ sạch sẽ mỗi ngày. (take a shower) 

g) Không nên vừa ăn vừa _________. (talk) 

h) Các em không nên ăn __________ trong lớp. (candy) 
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BÀI 3 - LESSON 3 

QUẦN ÁO 
Clothes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Cuộc nói chuyện giữa Lệ và cô bán hàng  
Cô bán hàng Xin lỗi, cô cần gì? 
Lệ   Tôi cần một cái áo lạnh. 
Cô bán hàng  Cô mặc áo số mấy? 
Lệ   Tôi mặc áo số 8. 
Cô bán hàng  Cô có cần quần không? 
Lệ   Tôi cũng muốn mua một cái quần số 6. 
Cô bán hàng  Tôi sẽ tìm cho cô. 
Lệ   Cám ơn cô. 

Ngữ vựng – Vocabulary 
cần  to need 
mặc  to wear 

số  size 
tìm   to look for  
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2. Cuộc nói chuyện giữa Lệ và cô bán hàng  
 
Cô bán hàng Đây là áo và quần cho cô.  
Lệ   Cám ơn cô.  
Cô bán hàng Cô thử xem có vừa không?  
Lệ Áo thì vừa nhưng quần hơi chật. Cô lấy cho tôi quần số lớn 

hơn được không? 
Cô bán hàng Tôi có cái quần này có lẽ vừa cho cô. 
Lệ   Cái quần và áo này giá bao nhiêu? 
Cô bán hàng Giá quần là hai mươi lăm đồng và áo là hai mươi đồng. 
 

Ngữ vựng – Vocabulary 
thử  to try on 
nhưng but 
hơi   a little 
chật  tight 

có lẽ  may be 
vừa  fit 
giá  price 
bao nhiêu how much 

 

3. Cách dùng chữ “mới, vừa” – How to use “mới, vừa” 
 

a) Em mới mua đôi giày này. 
b) Tân mới có chiếc xe đạp. 
c) Chú Hòa mới đi San Diego về. 
d) Anh nó vừa ra trường tuần trước. 
e) Chúng tôi vừa đi ăn phở trưa nay. 
f) Em vừa ăn cơm tối lúc bảy giờ. 

 

Ngữ vựng – Vocabulary 
mới (vừa)  just 
xe đạp  bicycle 

đi… về to come back from 
ra trường  to graduate 
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4. Cách dùng chữ “hơi” – How to use “hơi” 
 

a) Áo này hơi rộng. 
b) Áo lạnh này hơi dày. 
c) Lớp học này hơi ồn ào. 
d) Xe hơi này kêu hơi lớn. 
e) Trời hôm nay hơi nóng. 
f) Thầy Thủ hơi khó tính. 

 
Ngữ vựng – Vocabulary 

hơi  a little (bit) 
rộng  big, loose 
dày  thick 

ồn ào  noisy 
kêu lớn to make loud noise 
khó tính difficult 

 

B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
 
1.  
Cô cần  

hỏi 
ăn 
mua 

gì? 
 

 
 
Cô mặc áo 

mặc quần 
mang giày 
mang dép 

số mấy? 
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Cái quần này 
Cái áo này 
Đôi giày này 
Áo sơ mi này 

giá bao nhiêu? 

 
Ngữ vựng – Vocabulary 

dép   sandals, flip flops giá bao nhiêu how much
  
2.  
Tôi cần mua một áo sơ mi. 

một cái nón. 
một đôi vớ. 
một cái áo lạnh. 
một cái áo mưa. 
một cái quần tây.  

 
Ngữ vựng – Vocabulary 

đôi vớ a pair of socks 
áo mưa rain coat 

quần tây slacks 

  
3.  
Cô 
Chị 
Anh 
Bác 
Các em 
Chúng ta 

thử áo này xem 
thử quần này xem 
thử đeo nhẫn vào xem 
thử nếm món này xem 
thử học xem 
thử tới đó xem 

có vừa không?  
 
 
có vừa ý không? 
có khó không? 
có gì vui không? 
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Ngữ vựng – Vocabulary 
thử   to try on 
xem   to see 
đeo nhẫn  to wear a ring 

nếm   to taste 
vừa ý   to satisfy 

 
4.  
 
Chú Hòa 
Tân 
Anh ấy 
Chúng tôi 
Chị ấy 

mới 
 
 
vừa 
 
 

đi San Diego về. 
ăn cơm xong. 
mua giày đi bộ.  
đi xem xi nê về. 
đi chợ Vons mua thịt bò. 
đi thăm bác Hùng bị bệnh.  

  
 
Áo này 
Áo lạnh này 
Lớp học này 
Trời hôm nay 
Căn phòng này 
Xe anh Tân 

hơi rộng 
dày 
ồn ào 
nóng 
tối 
nhỏ 

nên cô ấy không mua. 
 
nên bị cô giáo phạt. 
nên phải mở máy lạnh. 
nên phải bật nhiều đèn. 
nên không đủ chỗ chở anh chị. 

 
Ngữ vựng – Vocabulary 

phạt  to punish 
mở  to open 
máy lạnh air conditioner 
tối  dark 

bật  to turn on  
đủ  enough 
chỗ  space 
chở  to carry 
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C. HỌC VẦN – Learning Syllables  
1. Vần “êu” 
a. Tập đọc – Reading 
 

êu kêu nêu nghêu rêu thêu trêu 
ếu lếu mếu nếu sếu tếu vếu 
ều bều đều khều lều thều vều 
ễu phễu tễu     

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

kêu tên 
(to call name) 
 

 (em bé) 
mếu máo 

 

thêu 
(embroider) 

 

 
cái lều 

(tent) 

 
(đi học) đều đặn  

(going to school) regularly 
 

cái phễu 
(funnel) 

 

 
 
c. Practice reading the following sentences: 
 

(1) Cô giáo đang kêu tên những học sinh đoạt giải thưởng. 
(2) Em bé đang mếu máo đòi được bế kìa! 
(3) Cô Oanh mặc áo dài thêu hoa hồng đẹp quá! 
(4) Ba mua cái lều mới cho cả nhà đi cắm trại vào tháng tới. 
(5) Chúng ta phải đi học đều đặn mới có thể làm bài thi được. 
(6) Mẹ đi tìm cái phễu để rót nước ra chai nhưng không thấy. 
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Ngữ vựng – Vocabulary 
đoạt giải thưởng win the prize 
đòi   to ask, demand 
bế   to carry 

đi cắm trại  to go camping 
rót nước ra chai to pour water 

into bottle 
 
2. Vần “ưu” 
 
a. Tập đọc – Reading 
 

ưu bưu cưu hưu lưu mưu sưu 
ứu cứu      
ừu cừu trừu     
ửu cửu sửu tửu    
ữu hữu      
ựu cựu lựu tựu    

  
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

ốc bưu 
(big snail) 

 

 

về hưu 
(to retire) 

 
 

 

cứu giúp (to help) 

con cừu 
(sheep) 

 

 

trái lựu 
(pomegranate) 
 

ngày tựu 
trường 

(first day of 
shool year) 
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c. Practice reading the following sentences: 
(1) Sau trận mưa hôm qua, em thấy nhiều con ốc bưu ở ngoài công viên. 
(2) Bác Mão phụ giúp công việc nhà thờ từ ngày bác về hưu tới giờ. 
(3) Chị Hoa tham gia vào toán cứu giúp những nạn nhân bão lụt. 
(4) Người ta nuôi cừu để lấy lông làm áo. 
(5) Cô Vân vừa cho em mấy trái lựu màu đỏ. 
(6) Ngày tựu trường năm nay vui quá vì có ban nhạc hát giúp vui. 

Ngữ vựng – Vocabulary 
ngoài công viên out in the park 
tham gia  to participate 
toán   team 
nạn nhân  victim 
bão lụt  flood 

nuôi   to raise 
lông   fur 
ban nhạc  music band 
hát   to sing 
giúp vui  to entertain 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
1. Tĩnh từ về quần áo – Adjectives about clothes 
Dài  - long 
Ngắn  - short 
Rộng  -  wide, spacious, loose 
Chật  - tight, compact 
Dày  -  thick 
Mỏng -  thin 
 
2. Tĩnh từ về dáng người – Adjectives about human figure 
Cao   - high, tall 
Thấp  - low 
Mập   - fat 
Ốm (gầy) - thin, skinny 
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3. Practice reading the following sentences: 
 

(1) Quần đùi mẹ mới mua cho em hơi rộng. 
(2) Mẹ Tú không thích nó mặc quần quá chật. 
(3) Đi chơi tuyết phải mặc áo lạnh dày mới đủ ấm.   
(4) Hòa mặc áo số bốn thì vừa. 
(5) Bé John uống sữa nhiều nên mập quá! 
(6) Cô Kathy ăn ít đi vì cô muốn gầy hơn nữa. 

 

Ngữ vựng – Vocabulary 
đủ  enough 
ấm  warm 
ít đi  a little less 

nên  therefore 
hơn nữa more 

 
 
 
Đ. BÀI TẬP – Exercise 
 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 
kêu ________ nêu ________ nghêu __________  

rêu ________ thêu __________ trêu _________ 

lếu ________ mếu _________ nếu _________  

sếu ________ tếu _________ vếu _________ 

bều ________ đều ________ khều _________  

lều ________ thều _________ vều _________ 

phễu __________ tễu _________  
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2. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Cô giáo đang ________________ những học sinh đoạt giải 

thưởng. (call name) 

b) _____________ đang mếu máo đòi bế kìa! (baby) 

c) Cô Oanh mặc áo dài ___________ hoa hồng đẹp quá! 

(embroidered) 

d) Ba mua _______________ mới cho cả nhà đi cắm trại vào 

tháng tới. (tent) 

e) Chúng ta phải đi học đều đặn mới có thể làm _____________ 

được. (test)  

f) Mẹ đi tìm cái phễu để rót nước ra ___________ nhưng không 

thấy. (bottle) 

 

3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

bưu ________ cưu ________ hưu _________  

lưu ________ mưu _________ sưu _________ 

cứu _________  

cừu _________ trừu __________  

cửu _________ sửu _________  tửu _________ 

hữu _________ / cựu _________ lựu _________ tựu _________ 
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4. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Sau trận mưa hôm qua, em thấy nhiều con ốc bưu ở ngoài 

___________________. (park) 

b) Bác Mão phụ giúp công việc __________________ từ ngày bác 

về hưu tới giờ. (church) 

c) Chị Hoa tham gia vào toán cứu giúp những _______________ 

bão lụt. (victim) 

d) Người ta nuôi cừu để lấy _________ làm áo. (hair) 

e) Cô Vân vừa __________ em mấy trái lựu màu đỏ. (give) 

f) Ngày tựu trường năm nay vui quá vì có ban nhạc hát 

_________________. (entertain) 

 

5. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Quần đùi mẹ mới mua cho em hơi ____________. (loose) 

b) Mẹ Tú không thích nó mặc quần quá ____________. (tight) 

c) Đi chơi tuyết phải mặc áo lạnh _________ mới đủ ấm. (thick)   

d) Hòa mặc áo số bốn thì __________. (fit) 

e) Bé John uống sữa nhiều nên ___________ quá! (fat) 

f) Cô Kathy ăn ít đi vì cô muốn __________ hơn nữa. (skinny) 
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BÀI 4 - LESSON 4 

ĐI CHỢ 
Going To The Market 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
 
1. Hồng và mẹ đi chợ Việt Nam. 

Mẹ  Hồng có muốn đi chợ Việt Nam với mẹ không? 
Hồng  Dạ, con muốn chứ! 
Mẹ  Con muốn mua gì ở chợ? 
Hồng  Con muốn mua nhãn và xoài. 
Mẹ  Vậy con sửa soạn để mình đi ngay. 
Hồng  Dạ, con đi thay quần áo liền. 

Ngữ vựng 
nhãn  longan   
xoài   mango 
sửa soạn to prepare 

mình  we, us 
ngay  right away 
liền  right away 
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2. Mẹ và Hồng tới chợ Việt Nam. 
 
Hồng  Mình đi tới hàng trái cây trước được không? 
Mẹ  Ừ! Con muốn mua nhãn phải không? 
Hồng  Mẹ ơi, nhãn này có tươi không? 
Mẹ  Nhãn không được tươi. Con chọn trái cây khác đi. 
Hồng  Vậy con lấy trái lê được không? 
Mẹ  Ừ, con giỏi lắm. Trái lê vừa tươi vừa rẻ.  
 

Ngữ vựng 
hàng trái cây fruit section 
trước   first 
tươi   fresh 

chọn   to choose, select  
lê   pear 
vừa tươi vừa rẻ fresh and also cheap 

  
3. Mẹ và Hồng sang hàng rau. 
 
Mẹ  Mình đi tới hàng rau, con. 
Hồng  Vâng, ở đây có bán rau muống không mẹ? 
Mẹ  Chợ Việt Nam lúc nào cũng có rau muống. 
Hồng  Vậy ở đây cũng bán bầu và bí phải không mẹ? 
Mẹ  Ừ, người ta bán cả trái khổ qua nữa. 

Con có muốn ăn khổ qua không?  
Hồng  Con không thích khổ qua vì đắng quá.  

Con thích rau muống nhất. 
 

Ngữ vựng 
rau muống  water spinach 
lúc nào cũng có always have 
ở đây   here 

khổ qua  bitter melon 
đắng   bitter
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4. Hồng và người bán hàng 
 
Hồng   Ở đây có bán cà chua không ông? 
Người bán hàng Có. 
Hồng   Cà chua giá bao nhiêu một pao? 
Người bán hàng Cà chua bảy mươi chín xen một pao. 
Hồng  Ông cho tôi hai pao cà chua. Còn rau muống thì bao nhiêu 

một bó vậy ông? 
Người bán hàng Rau muống bán một đồng rưỡi một pao. Cô mua xà lách 

chưa? Hôm nay xá lách hạ giá một đồng ba cây. 
Hồng   Ông lấy cho tôi bó rau muống kia và ba cây xà lách.  
   Tổng cộng bao nhiêu tiền vậy ông? 
Người bán hàng Tổng cộng là 5 đồng bảy mươi lăm xen. 
  

Ngữ vựng 
giá  price 
pao  pound 
xen  cent 

bó  bundle 
xà lách lettuce 
tổng cộng total 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.  
 
Ông 
Bà 
Cô 
Ở đây 
Tiệm này 

có bán cà chua 
bún tươi 
xoài 
cà phê 
dù 
nón lá 

không? 
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Ngữ vựng 
bún tươi  fresh vermicelli 
xoài   mango 

dù   umbrella 
nón lá  conical leaf hat  

 
2.  
Hồng có muốn  đi chợ 

mua 
 
ăn 
 
học 

Việt Nam  
thịt bò 
bánh phở 
đồ ăn Việt Nam  
cá chiên 
thổi sáo 

không? 

 
Ngữ vựng 

bánh phở  noodle for phở 
thịt bò  beef 

cá chiên  fried fish 
thổi sáo  to play flute 

 
3.  
Cà chua 
Táo đỏ 
Rau đay 
Cam  
Trứng gà 
Lê Đại Hàn 

giá  bao nhiêu một pao? 
 
một bó? 
một bịch? 
một tá? 
một thùng? 

 
Ngữ vựng 

bó   bunch   
bịch   bag 
tá   dozen 

lê Đại Hàn  Korean pear 
thùng   box  
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4.  
 
Rau muống 
Tỏi 
Cà rốt 
Gừng 
Hành lá 
Gà đi bộ 

bán  một đồng rưỡi 
hai đồng rưỡi 
một đồng 
một đồng chín chín  
một đồng 
chín đồng bốn mươi chín 

một pao. 
 
hai pao. 
một pao. 
mười bó. 
một con. 

 
Ngữ vựng 

rưỡi   one half 
tỏi   garlic 
cà rốt   carrot 

gừng   ginger 
hành lá  green onion 
gà đi bộ  brown chicken  

  
C. HỌC VẦN – Learning Syllables 
 
1. Vần “ay” 
a. Tập đọc – Reading 
 

ay bay cay hay may nay tay 
áy cháy gáy máy ngáy nháy váy 
ày bày cày dày mày này thày 
ảy bảy chảy nhảy phảy thảy vảy 
ãy hãy nãy     
ạy cạy chạy dạy lạy vạy  
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b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 
máy bay  
(airplane) 

 
tay 

(hand) 

 

 
sách dày 
(thick book)  

 
dạ dày  
(stomach) 

 
vảy cá  

(fish scale) 
 

 

 
chạy nhanh  

(to run fast) 

 
 
c. Practice reading the following sentences: 

(1) Lân thích máy bay đồ chơi của nó nhất. 
(2) Mọi người phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn cơm. 
(3) Sách Việt ngữ lớp Năm dày hơn một trăm năm chục trang. 
(4) Ăn cơm no quá sẽ bị đau dạ dày. 
(5) Cá chép có vảy lớn nhưng cá bông lau không có vảy. 
(6) Tân và Bill chạy nhanh vào lớp học vì sợ bị trễ. 

 
Ngữ vựng 

đồ chơi  toy 
rửa tay  to wash hands 
trước khi  before 
no  full 
đau  to get hurt 

cá chép  carp 
cá bông lau  catfish 
lớp học  classroom 
sợ  to be afraid 
trễ  late 
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2. Vần “ây” 
a. Tập đọc – Reading 
 

ây cây dây đây lây mây tây 
ấy cấy đấy lấy mấy sấy thấy 
ầy bầy cầy đầy lầy thầy trầy 
ẩy bẩy đẩy mẩy rẩy sẩy tẩy 
ẫy bẫy dẫy đẫy lẫy rẫy vẫy 
ậy bậy cậy lậy nhậy sậy vậy 

  
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 
cây dừa 
(coconut 

tree) 

 
máy sấy 

tóc 
(hair dryer) 

 
thầy giáo 

(male 
teacher) 

 

mây 
(cloud) 

 

cái 
bẫy 
(trap) 

 
vẫy tay 

(to wave hand) 

 
c. Practice reading the following sentences: 

(1) Cây dừa nhà Thu thật cao và có nhiều trái. 
(2) Máy sấy tóc của má kêu to như máy hút bụi. 
(3) Thầy Nam đã dạy ở trường Lincoln này được ba năm. 
(4) Trời nhiều mây có nghĩa là sắp mưa. 
(5) Cái bẫy này chưa bao giờ bắt được chuột. 
(6) Mai vẫy tay chào mọi người trước khi lên xe buýt. 
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Ngữ vựng 
thật cao  very high     
trái cây  fruit 
kêu  to sound 
máy hút bụi  vacuum cleaner 
dạy (học)  to teach 
có nghĩa  to mean 

sắp  to be going to 
chưa bao giờ not ever 
bắt   to catch 
chuột  mouse 
xe buýt  bus 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
1. Thức ăn 

- Các loại thịt: 
-  

thịt gà 
(chicken) 
 

 

thịt heo  

(pork)  
thịt bò  
(beef) 

 

  
- Đồ biển: 

 
cá rô  
(tilapia) 

 
 

cá bông 
lau 
(catfish)  
 cá hồi        (salmon) 

 

cá thu  
(king 
mackerel) 
 cá nục (mackerel)  

 

cá chép (carp) 
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tôm 
(shrimp) 
 mực (squid) 

 
ốc 
(snail) 

 
- Rau:    

rau muống, rau đay, rau mồng 
tơi (leafy green vegetables) 
bắp cải   cabbage 
bông cải xanh  broccoli 
bông cải trắng  cauliflower 
xà lách   lettuce 
cà rốt  carrot 
giá   bean sprout 
bầu, bí  squash 
khổ qua  bitter melon 

dưa leo  cucumber 
cà chua  tomato 
ngò   cilantro 
hành lá  scallion 
hành tây  onion 
hành ta  shallot 
tỏi   garlic 
gừng   ginger 
xả   lemongrass  

 
- Trái cây:   

dưa hấu  watermelon 
cam   orange 
chanh  lemon, lime 
quít   tangerine 
bưởi   grapefruit 
táo   apple 
nho   grape 
dâu   strawberry 
lê   pear 
bơ   avocado 

nhãn   longan 
vải   lychee   
dứa (thơm) pineapple 
mít   jackfruit 
xoài   mango 
chuối  banana 
mận   plum 
ổi   guava 
dừa   coconut 
sầu riêng  durian   
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2. Practice reading the following sentences: 
a) Tôi muốn mua hai pao thịt heo và ba pao thịt gà. 
b) Cà rốt này bán bao nhiêu một pao vậy cô? 
c) Nước mắm ăn với bún chả giò gồm có chanh, tỏi, nước mắm và một ít 

nước lã. 
d) Bây giờ đã tới mùa mít nên giá mít rẻ chỉ còn khoảng tám mươi xen 

một pao. 
e) Cây ổi nhà bác Tân có rất nhiều trái và trái cũng lớn nữa.  
f) Mẹ thích uống nước dừa nên tuần nào cũng mua một thùng dừa tươi. 

 
 
 
 
Đ. BÀI TẬP – Exercise 
 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

bay ________ cay ________ hay ________  

may ________ nay _________ tay_________ 

cháy __________ gáy ________ máy ________  

ngáy _________ nháy _________ váy _________ 

bày ________ cày ________ dày ________  

mày ________ này ________ thày __________ 

bảy ________ chảy __________ nhảy ___________  

phảy ___________ thảy ___________ vảy __________ 
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hãy _________ nãy __________ 

cạy _________ chạy ___________ dạy __________  

lạy __________ vạy __________ 

 

2. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Lân thích máy bay đồ chơi của nó __________. (the most) 

b) Mọi người phải __________ tay sạch sẽ trước khi ăn cơm. 

(wash) 

c) Sách Việt ngữ lớp năm dày hơn một trăm năm chục 

_________. (page) 

d) Ăn cơm no quá sẽ bị đau ____________. (stomach)  

e) ______________ có vảy lớn nhưng cá bông lau không có vảy. 

(carp) 

f) Tân và Bill chạy nhanh vào lớp học vì sợ bị ________. (late) 

 

3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

cây _________ dây _________ đây _________  

lây _________ mây _________ tây _________ 

cấy _________ đấy _________ lấy _________  

mấy ________ sấy ________ thấy __________ 
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bầy _______ cầy ________ đầy _________  

lầy ________ thầy _________ trầy __________ 

bẩy ________ đẩy _________ mẩy _________  

rẩy ________ sẩy _________ tẩy _________ 

bẫy ________ dẫy _________ đẫy _________  

lẫy ________ rẫy _________ vẫy _________ 

bậy ________ cậy ________ lậy ________  

nhậy __________ sậy _________ vậy _________ 

 

4. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

 

a) Cây dừa nhà Thu thật cao và có nhiều __________. (fruit) 

b) Máy _____________ của má kêu to như máy hút bụi. (hair 

dryer) 

c) Thầy Nam đã dạy ở ____________ Lincoln này được ba năm. 

(school) 

d) Trời nhiều mây có nghĩa là sắp __________. (rain) 

e) Cái _________ này chưa bao giờ bắt được chuột. (trap) 

f) Mai vẫy tay chào mọi người trước khi lên xe _________. (bus) 
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5. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Tôi __________ mua hai pao thịt heo và ba pao thịt gà.  

          (want) 

b) Cà rốt này ________ bao nhiêu một pao vậy cô? (sell) 

c) __________________ ăn với bún chả giò gồm có chanh, tỏi, 

nước mắm và một ít nước lã. (fish sauce) 

d) Bây giờ đã tới mùa mít nên giá mít rẻ chỉ còn ____________ 

tám mươi xen một pao. (about) 

e) Cây ổi nhà bác Tân có rất nhiều _______ và trái cũng lớn nữa. 

(fruit) 

f) Mẹ thích ___________ nước dừa nên tuần nào cũng mua một 

thùng dừa tươi. (drink) 
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BÀI 5 - LESSON 5 
 

CẢM GIÁC 
Feelings 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Toàn và Khải gặp nhau tại một buổi liên hoan. 
 
Toàn  Bạn thấy không khí ở đây thế nào? 
Khải  Không khí ở đây vui lắm! Tôi cũng thấy vui. Bạn có thích không? 
Toàn  Thích chứ! Ban nhạc làm mọi người vui nhộn lên. 
Khải  Một buổi liên hoan thì phải ồn ào và vui nhộn như thế. 
Toàn  Tôi cũng đồng ý với bạn. 
Khải  Vậy mình đi tìm thêm bạn nói chuyện.  

Ngữ vựng 
không khí  mood 
ban nhạc  music band 
liên hoan  party 

ồn ào   noisy 
vui nhộn  exciting 
đồng ý  to agree 
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2. Mẹ hỏi Nhung về việc học ở trường. 
 
Mẹ  Tại sao con có vẻ buồn vậy? 
Nhung Con buồn vì con không làm được hết bài thi ở lớp. 
Mẹ  Lần này không được thì lần sau cố gắng thêm.  

Con không nên buồn. 
Nhung Vâng, nhưng con cảm thấy hơi tức. 
Mẹ  Thôi, mẹ dẫn con đi ăn cà rem cho quên cơn tức nhé. 
Nhung Cám ơn mẹ. Lần sau con sẽ học bài kỹ hơn. 
 

Ngữ vựng 
có vẻ buồn  seem to be sad 
bài thi  test 
lần sau  next time 
cố gắng thêm to try harder 

tức (bực) to upset with one’s self 

dẫn   to take 
quên   to forget 
kỹ (lưỡng)  careful 

 
3. Mai tới thăm bà ngoại. 
 
Mai  Kính chào bà ngoại. Hôm nay cháu tới thăm bà. 
Bà ngoại Chào cháu. Bà nhớ cháu mấy ngày nay. 
Mai  Cháu cũng nhớ bà ngoại. Bà ngoại hôm nay có vui không? 
Bà ngoại Vui lắm. Bà muốn có con cháu tới thăm bà. 
Mai  Bà có khỏe không? Mẹ cháu đang lo cho sức khỏe của bà. 
Bà ngoại Bà lớn tuổi nên thỉnh thoảng bị mệt thôi.  
Mai  Cháu mong bà ngoại được luôn khỏe mạnh. 

 
Ngữ vựng 

nhớ  to miss, remember 
lo (lắng) to worry 

lớn tuổi  old 
thỉnh thoảng sometime  
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 4. Mẹ hỏi Mai đi chơi nhà ma nhân dịp Holloween. 
 
Mẹ  Sắp tới Holloween rồi, con có muốn đi xem nhà ma không? 
Mai  Mẹ ơi, con sợ lắm.  
Mẹ  Năm nay sẽ có thêm anh Lai, anh Tuấn và chị Hà đi theo. 
Mai  Con sợ nhà ma năm ngoái.  

Mẹ tìm nhà ma khác được không? 
Mẹ  Ừ, mẹ sẽ tìm nhà ma vui hơn. 
Mai  Nhưng mà các anh chị phải đi chung với con đó nhé. 

Ngữ vựng 
nhà ma  haunted house 
sợ   to be afraid 

đi theo  to accompany 
đi chung  to go together 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.  
Bạn thấy không khí ở đây 

lớp học 
bài học 
bữa ăn 
những người đó 
trường học của chúng ta 

thế nào? 

 
Không khí ở đây 
Lớp học 
Bài học 
Bữa ăn 
Những người đó 
Trường học của chúng ta 

(thì) 
(là) 
(thì) 
có 
(thì) 
(thì) 

vui lắm! 
rộng rãi và mát mẻ. 
dài và khó hiểu. 
món cá kho ngon quá! 
vui vẻ và tốt bụng. 
lớn và đẹp. Tôi rất thích. 
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2.  
 
Tại sao con 

anh 
em 
chị 
ba 
mẹ 

buồn 
vui 
khóc 
mừng 
cười 
giận 

vậy? 

 
Ngữ vựng 

buồn   sad 
vui   happy 
khóc   to weep, cry 

mừng   to feel happy 
cười   to smile, laugh 
giận   to be sulky 

 
3.  
 
Con 
Anh 
Em 
Chị 
Ba 
Mẹ 

buồn 
vui 
khóc 
mừng 
cười 
giận 

vì con 
anh 
em  
chị 
ba 
con 

không làm được bài thi. 
quen được một người bạn mới. 
bị mất quyển sách học. 
được đi du lịch Âu Châu. 
thấy ông hề làm trò. 
không làm hết bài tập. 

 
Ngữ vựng 

quen   to know, to meet 
mất   to lose 
du lịch  to travel 
Âu Châu  Europe 

ông hề  clown 
làm trò  to do trick 
giận   to be not happy 
làm hết  to finish 
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4.  
 
Bà ngoại 
Ông ngoại 
Các anh 
Các chị 
Các bạn 
Mẹ  

có vui 
có thích 
có nhớ 
có thấy chán 
có cảm động 
có mệt 

không? 

 
Ngữ vựng 

nhớ   to remember 
chán   bored 

cảm động  touchy 
mệt   tired 

 
C. HỌC VẦN – Learning Syllables 
1. Vần “am” 
 
a. Tập đọc – Reading 
 

am cam ham kham nam tam tham 
ám bám cám nám khám nhám tám 
àm chàm đàm hàm làm nhàm vàm 
ảm cảm đảm giảm khảm nhảm thảm 
ãm hãm lãm     
ạm chạm hạm lạm phạm tạm trạm 
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b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 
 

 
trái cam  
(orange) 

 
tám mươi 

(eighty) 

 

hàm răng 
(upper or 

lower teeth)  

 
cảm cúm  

(flu) 

 
thảm  
(carpet) 

 
trạm xăng  
(gas station) 

 

c. Practice reading the following sentences: 
(1) Mẹ nói mấy trái cam đó đã bị hư rồi, phải bỏ đi. 
(2) Ba em qua Mỹ năm một ngàn chín trăm tám mươi, lúc ba mới hai 

mươi tuổi.  
(3) Muốn có hàm răng trắng thì phải đánh răng mỗi ngày.  
(4) Trời đang mưa bão, coi chừng bị cảm cúm khi ra ngoài! 
(5) Em bị mẹ la vì đã đổ nước cam ra thảm.  
(6) Anh không thể tìm được xăng ở đâu rẻ hơn ở trạm xăng này. 

 
Ngữ vựng 

hư   rotten, spoiled 
qua   to migrate to 
đánh răng      to brush one’s teeth 
coi chừng  to watch out 
ra ngoài  to go outside 

la   to reprimand 
đổ   to spill 
nước cam  orange juice 
xăng   gasoline 
rẻ hơn  cheaper 
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2. Vần “ăm” 
a. Tập đọc – Reading 
 

ăm băm căm chăm hăm năm tăm 
ắm cắm đắm khắm lắm mắm tắm 
ằm bằm cằm dằm hằm nằm rằm 
ẳm chẳm      
ẵm       
ặm dặm      

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 
năm mới 
(new year) 

 
tăm 

(toothpick) 

 
nước mắm 

(fish sauce) 

 
tắm rửa 
(to take a 

bath) 

 
nằm ngủ 
(sleeping) 

 
ẵm em 

(to carry a 
baby) 

 
c. Practice reading the following sentences: 

(1) Vào đêm giao thừa năm nay, em sẽ thức khuya để đón năm mới. 
(2) Ông ngoại dặn mẹ ghé chợ mua cho ông một hộp tăm. 
(3) Thức ăn Việt Nam phải có nước mắm mới ngon. 
(4) Mẹ nói Tý phải tắm rửa sạch sẽ mới được ăn cơm. 
(5) Bé Lan nằm ngủ trông đẹp như thiên thần. 
(6) Anh Huy không biết cách ẵm nên em bé khóc. 
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Ngữ vựng 
đêm giao thừa   new year eve night 
thức khuya  to stay late 
đón   to greet 
dặn   to tell 
ghé chợ    to stop by the market 

ngon   delicious 
sạch sẽ  clean 
trông   to look 
thiên thần  angel 
khóc   to cry 

 
3. Vần “âm” 
a. Tập đọc - Reading 
 

âm câm châm hâm lâm mâm ngâm 
ấm bấm cấm đấm giấm nấm sấm 
ầm bầm cầm đầm hầm lầm mầm 
ẩm bẩm cẩm nhẩm phẩm tẩm thẩm 
ẫm bẫm đẫm giẫm ngẫm sẫm thẫm 
ậm chậm đậm giậm nhậm rậm sậm 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 
hâm nóng 
(to heat up) 

 
bấm 

chuông  
(to ring a bell) 

 
hầm mỏ 

(mine) 
 

 
ướt đẫm  
(very wet) 

 
chậm chạp  

(slow) 

 
đỏ sậm 
(dark red) 
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c. Practice reading the following sentences: 
 

(1) Dĩa tôm hùm này cần phải được hâm nóng một chút ăn mới ngon.  
(2) Khoa hãy ra cửa trước xem có ai đang bấm chuông! 
(3) Bác Tâm hồi xưa là một thợ hầm mỏ ở tiểu bang Kentucky. 
(4) Mai đã bị ướt đẫm từ đầu đến chân vì quên mang theo áo mưa. 
(5) Hải nổi tiếng chậm chạp nhưng Tấn còn chậm hơn. 
(6) Hân thích nhất cái áo dài màu đỏ sậm nên cô mặc nó hoài. 

 
Ngữ vựng 

tôm hùm  lobster 
một chút  a little bit 
hãy ra      please come out to  
cửa trước  front door 
hồi xưa  previously 
tiểu bang  state 

từ đầu đến chân from head to toe 
quên   to forget 
áo mưa  rain coat 
nổi tiếng  to be well known 
mặc   to wear 
hoài   all the time 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
1. Từ đồng nghĩa – synonyms 
 
mập/béo   fat 

gầy/ốm   skinny 

nhỏ/bé   small, little 

to/lớn   big 

bẩn/dơ   dirty 

đẹp/xinh   beautiful, cute 
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nhanh/lẹ   fast 

cây bút/viết  pen 

quyển vở/tập  notebook 

mồm/miệng  mouth 

banh/bóng  ball 

yêu/thương  love 

hay/hoặc   or 

 
2. Practice reading the following sentences: 
 

a) Ông này mập và cao. Ông kia béo và lùn. Cả hai ông đều trông béo 
tốt. 

b) Những người trông thiếu sức khỏe thì bị gọi là ốm yếu.   
c) Muốn chơi bóng bàn giỏi thì phải nhanh tay lẹ mắt. 
d) Người ta nói “miệng” hang chứ không ai nói “mồm” hang. 
e) Anh nói “chơi bóng đá”. Tôi nói “chơi đá banh”. Cả hai ta đều nói 

cùng một chuyện.     
f) Các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. 

 
Ngữ vựng 

trông   to look 
sức khỏe  health 
bị gọi   to be called 
chơi (thể thao) to play 

bóng bàn  table tennis 
hang   cave 
cả hai  ta  both of us
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Đ. BÀI TẬP – Exercise 
 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

cam ________ ham ________ kham __________  

nam ________ tam _______ tham __________ 

bám ________ cám ________ nám ________  

khám _________ nhám _________ tám ________ 

chàm _________ đàm _______ hàm ________  

làm ________ nhàm _________ vàm ________ 

cảm ________ đảm ________ giảm _________  

khảm _________ nhảm _________ thảm _________ 

hãm _________ lãm __________ 

chạm __________ hạm ________ lạm ________  

phạm _________ tạm _______ trạm __________ 

 

2. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Mẹ thấy mấy trái cam đó đã bị _________ rồi, không nên ăn.  

         (spoiled) 

b) Ba em qua Mỹ năm _________________ chín trăm tám mươi, 

lúc ba mới hai mươi tuổi. (one thousand) 
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c) Muốn có hàm răng trắng thì phải _________ răng mỗi ngày.  

          (to brush) 

d) Trời đang _________ bão, coi chừng bị cảm cúm khi ra ngoài!  

          (rain) 

e) Em bị mẹ la vì đã ________ nước cam ra thảm. (to spill) 

f) Anh ________________ tìm được xăng ở đâu rẻ hơn ở trạm 

xăng này. (can not) 

 

3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

băm ________ căm ________ chăm __________  

hăm ________ năm ________ tăm ________ 

cắm ________ đắm ________ khắm _________  

lắm ________ mắm ________ tắm ________ 

bằm ________ cằm ________ dằm ________  

hằm ________ nằm ________ rằm ________ 

chẳm _________  

ẵm _______  

dặm ________  
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4. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks  

a) Vào đêm giao thừa năm nay, em sẽ ________________ để đón 

năm mới. (to stay up late) 

b) Ông ngoại dặn mẹ ghé chợ mua cho ông một hộp _________.  

       (toothpicks) 

c) Thức ăn Việt Nam phải có _______________ mới ngon.  

(fish sauce)  

d) Mẹ nói Tý phải tắm rửa sạch sẽ mới được ___________.   

(to have meal)  

e) Bé Lan nằm ngủ trông __________ như thiên thần. (beautiful) 

f) Anh Huy không biết cách ẵm nên em bé _________.   

(to cry)    

 

5. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

câm _______ châm _________ hâm ________  

lâm ________ mâm ________ ngâm __________ 

bấm ________ cấm ________ đấm ________  

giấm __________ nấm ________ sấm ________ 

bầm ________ cầm ________ đầm ________  

hầm ________ lầm ________ mầm _________ 
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bẩm ________ cẩm _______ nhẩm __________  

phẩm _________ tẩm ________ thẩm _________ 

bẫm _______ đẫm _______ giẫm _________  

ngẫm _________ sẫm _______ thẫm __________ 

chậm _________ đậm ________ giậm _________  

nhậm _________ rậm _______ sậm ________ 

 

6. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks  

a) Dĩa tôm hùm này cần phải được hâm nóng _____________ ăn 

mới ngon.  (a little bit)  

b) Khoa hãy ra ______________ xem có ai đang bấm chuông!  

 (front door) 

c) Bác Tâm hồi xưa là một thợ hầm mỏ ở ________________ 

Kentucky. (state) 

d) Mai đã bị ướt đẫm từ đầu đến chân vì quên mang theo 

____________. (raincoat) 

e) Hải nổi tiếng chậm chạp nhưng Tấn còn ______________. 

 (slower)   

f) Hân thích nhất cái áo dài màu đỏ sậm nên cô ___________ nó 

hoài. (to wear) 
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7. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks  

a) Ông này mập và __________. Ông kia béo và lùn. Cả hai ông 

đều trông béo tốt. (high) 

b) Những người trông sức khỏe thì bị ________ là ốm yếu.   

(to call) 

c) Muốn chơi bóng bàn giỏi thì phải nhanh ________ lẹ mắt. 

        (hand) 

d) Người ta nói “miệng” hang chứ ________________ nói “mồm” 

hang. (nobody) 

e) Anh nói “chơi bóng đá”. Tôi nói “chơi đá banh”. Cả hai ta 

đều nói __________ một chuyện.    (same) 

f) Các con hãy yêu thương ___________ như thầy đã yêu thương 

các con. (each other)  
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BÀI 6 - LESSON 6 
 

TẾT NGUYÊN ĐÁN 
Vietnamese New Year 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Mai và Hoa nói chuyện về ngày Tết. 
Mai  Tết Việt Nam là ngày nào? Hoa biết không? 
Hoa  Hoa nghe mẹ nói Tết năm nay là ngày 2 tháng 2. 
Mai  Ngày Mồng Một là thứ mấy? 
Hoa  Ngày Mồng Một là thứ Bảy. 
Mai  May quá! Mình không phải đi học và có dịp đi chơi chợ Tết rồi.  

Hoa có tính đi chợ Tết không? 
Hoa  Có chứ! Chợ Tết vui và có không khí nhộn nhịp. Ai cũng thích. 
Mai  Hoa có may áo dài mới không? 
Hoa  Năm nào mẹ Hoa cũng dẫn đi may áo dài mới.  

Mẹ nói Tết là dịp tốt để mặc áo dài.  
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Ngữ vựng 
Tết (Nguyên Đán)   Vietnamese 

New Year 
nghe to hear 
Mồng Một  the first day of 

the year 

dịp   chance 
chợ Tết  Tet market place 
(dự) tính  to plan 
nhộn nhịp  full of animation 
may   to sow, to stitch 

    
2. Ngọc và mẹ sửa soạn mua sắm cho ngày Tết. 
 
Ngọc  Mẹ sẽ mua những gì để sửa soạn cho ngày Tết vậy mẹ? 
Mẹ  Mình sẽ mua nhiều thứ lắm, như hoa đào, hoa lan để trưng nhà. 
Ngọc  Mẹ có mua bánh mứt hay trái cây không? 
Mẹ Mình sẽ mua vài hộp mứt để làm quà, trái cây và hoa đào để 

trưng nhà vào ngày Tết. 
Ngọc  Mẹ có nấu món ăn gì không mẹ? 
Mẹ Năm nay mẹ sẽ nấu bánh chưng để ăn và cũng để biếu ông bà 

nội và các bác.   
Ngọc  Con thích ăn bánh chưng với chả lụa. Mẹ có làm chả lụa không? 
Mẹ  Mẹ không biết làm chả lụa nên phải mua thôi. 
 

Ngữ vựng 
sửa soạn  to prepare 
trưng (bày)  to display 
mứt dry fruit  
quà gift 
bánh chưng rice cake 

wrapped in 
banana leaves 

biếu to offer, to give 
ngày Tết the 3 first days of 

the new year. 
There is the 
saying “ba ngày 
tết”. 
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3. Thái chúc Tết. 
Thái  Cháu chúc mừng năm mới bà nội. 
Bà nội Chúc mừng năm mới cháu. 
Thái Năm mới cháu chúc bà nội sống lâu trăm tuổi. 
Bà nội Bà chúc cháu học hành tấn tới. Đây là quà mừng tuổi cho cháu. 
Thái  Cháu cám ơn bà nội. 
--------- 
Thái  Cháu chúc mừng năm mới cậu Vinh. 
Cậu Vinh Chúc mừng năm mới cháu Thái. 
Thái  Năm mới cháu chúc cậu Vinh mọi sự may mắn. 
Cậu Vinh Cám ơn cháu. Đây là tiền lì xì cho cháu.  

Chúc cháu ăn nhiều chóng lớn. 
Thái   Cám ơn cậu Vinh nhiều.  

 
Ngữ vựng 

chúc mừng năm mới happy new 
year 

học hành   to study 
tấn tới      progressing (in studying) 

mừng tuổi to wish a happy new 
age (new year) 
may mắn  lucky 
tiền lì xì, tiền mừng tuổi  good 
luck money (for new year)   

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.  
Tết Việt Nam 
Lễ Giáng Sinh 
Mứt bí 
Mứt dừa 
Tiền lì xì của em 
Bánh chưng ông nội làm 

là ngày nào? 
 
hộp nào? 
 
cái (bao) nào? 
cái nào? 
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2.  
Em 
 
 
Tôi 

nghe nói 
 
 
nghe kể 
 
nghe thấy 

Tết năm nay 
ngày Mồng Một 
năm nay ba 
anh mới  
cô  
tiếng máy bay  

là 
có 
sẽ gói 
bị đụng xe 
là 
đang bay 

ngày 2 tháng 2.  
diễn hành Tết. 
bánh chưng tết. 
trên xa lộ. 
người rất chăm chỉ. 
trên trời. 

 
Ngữ vựng 

diễn hành  parade 
gói   to wrap, to make 
kể   to tell 
bị đụng xe to involve in a car 

accident 

xa lộ   freeway 
tiếng   sound 
máy bay  airplane 
bay   to fly 
trên trời overhead (in the air) 

 
3. 
 
Con thích  ăn 

 
 
đi xem  
chơi 
học 

bánh chưng 
bánh cuốn 
phở 
xi nê 
bóng bàn 
toán  

với 
 
 
 
 
chung với 

chả lụa. 
đậu hũ chiên. 
bò viên.  
anh Hưng. 
bạn Thu. 
chị Linh.  

 
Ngữ vựng 

đậu hũ  tofu 
chiên   fried (food) 
bò viên  beef ball 

bóng bàn  table tennis 
toán   math 
chung với  together
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4.  
 
Chúc bà nội 

cháu 
anh chị 
ông bà 
anh 
cô chú 

năm mới sống lâu trăm tuổi.  
học hành tấn tới. 
an khang thịnh vượng. 
dồi dào sức khỏe. 
vạn sự như ý. 
phát tài phát lộc. 

 
Ngữ vựng 

an khang  wellbeing  
thịnh vượng prosperous 
dồi dào  well (health) 
sức khỏe  health 

vạn sự  all things 
như ý   as expected 
phát tài  to find fortune 
phát lộc  to find fortune 

 
C. HỌC VẦN – Learning syllables 
 
1. Vần “an” 
a. Tập đọc - Reading 
 

an   ban  đan  lan  tan  than 
án  bán  cán  dán  sán  ván 
àn  bàn  đàn  màn  ngàn sàn 
ản  bản  cản  giản  nản  phản 
ãn  hãn giãn  mãn nhãn vãn 
ạn  bạn  hạn  nạn  sạn vạn 
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b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

ban ơn 
(to grant a 
favor) 
 

đan áo 
(to knit a 
sweater)  

bán hàng 
(to sell)  

tấm ván 
(wood 
plank) 

 

đàn ghi-ta 
(guitar) 

sàn nhà 
(floor) 

 
bản đồ 

(map) 

 
phản đối 
(to protest) 

 

g vv   
 
trái nhãn 

(longan) 

bạn bè 
(friend) 

tai 
nạn 

(accident) 
 

hai vạn 
(20,000) 

 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences  
 

a) Mẹ vừa đan cho em một áo lạnh thật dày cho mùa đông sắp tới. 
b) Bà bán hàng đó không nói nhiều nhưng rất lịch sự. 
c) Tháng tới ba ghi danh cho em học đàn ghi ta. 
d) Em rất thích xem bản đồ thế giới để biết các nước nằm ở đâu. 
e) Bây giờ đang là mùa nhãn nên mẹ thường mua cho em ăn. 
f) Anh Tân có nhiều bạn bè nhưng đa số đều là bạn trai.  
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Ngữ vựng 
đan   to knit 
áo lạnh  sweater 
dày   thick 
sắp tới  coming 
bà bán hàng salewoman 

lịch sự  polite 
ghi danh  to enroll 
thế giới  world 
mùa nhãn  longan season  
đa số   majority 

 
2. Vần “ân” 
 
a. Tập đọc - Reading 
 

ân cân chân dân nhân  sân 
ấn ngấn nhấn phấn tấn vấn 
ần dần  lần phần trần vần 
ẩn bẩn cẩn chẩn khẩn vẩn 
ẫn dẫn lẫn nhẫn thẫn vẫn 
ận cận giận mận nhận phận 

 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 
 

 
cái cân  

(scale) 
 
 

 
bàn chân  

(foot) 

 
sân chơi 
(playground) 
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trần nhà  

(ceiling) 

viên 
phấn  
(a piece 
of chalk) 

 

 
dơ bẩn  

(dirty) 

 
cẩn thận  

(careful) 
 
 

 
quả mận  

(plum) 

 
cái nhẫn  

(ring) 

lần đầu 
(first time) 

 
 
 

phần ăn 
(servings) 

hướng dẫn 

(to guide) 

 

c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

a) Bàn chân của ba bị sưng nên ba phải mang dép.   
b) Hôm qua ba mất cả ngày mới sơn được trần nhà của phòng khách. 
c) Em thích hộp phấn màu mà mẹ mua cho em tuần trước. 
d) Mẹ nói không nên mặc quần áo dơ bẩn để đi lễ. 
e) Chị Hoa thích cái nhẫn màu hồng nên chị đeo nó hoài. 
f) Loại mận xanh này trông như chưa chín nhưng lại ngọt hơn mận đỏ. 

 
Ngữ vựng 

bị sưng  to be swollen 
dép   thongs 
sơn   to paint 
trần nhà  ceiling 

phòng khách  living room 
đeo (nhẫn)  to wear   
mận   plum 
chín   ripe 
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge 
 
1. Phong tục Tết – New Year traditions 

• Mừng tuổi (lì xì): The first day of Tết is reserved for the nuclear 
family. Children receive a red envelope containing money from their 
elders. This tradition is called mừng tuổi (happy new age) or lì xì. 
Usually, children wear their new clothes and give their elders the 
traditional Tết greetings before receiving the money. 

• Đốt pháo: Fireworks are believed to drive away the evil. Right after 
the 12:00AM of the New Year, fireworks will be launched to celebrate 
the coming of the New Year as well as driven away the evil. 

• Múa lân: The lion dance is referred to in Vietnam as the unicorn 
dance (múa lân). The dance is performed primarily at traditional 
festivals such as Vietnamese Lunar New Year (Tết) and Vietnamese 
Mid-Autumn Festival (Tết Trung Thu), as well as during other 
occasions such as the opening of a new business. The dance is highly 
symbolic, supposedly used to ward off evil spirits.  

• Món ăn Tết 
- Đồ ngọt: mứt hột sen, mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, hột dưa... 
- Đồ mặn: bánh chưng, bánh tét, chả lụa (giò), giò thủ, củ kiệu, 

dưa món 
 
2. Từ ngữ Tết - Common New Year terms 
 
Đêm Giao Thừa: New Year’s Eve 
đón Giao Thừa:  to welcome New Year’s Eve 
Ông Táo: The Vietnamese believe that Ông Táo (Kitchen God) takes 

care of the kitchen and protects the family. A week before 
Tet, families hold a farewell ceremony for him. He then 
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ascends to heaven to make an annual report to Ngọc 
Hoàng (God) on the activities of the household during the 
past year. 

Tất Niên: end of the year. People usually celebrate “tiệc Tất Niên” on 
the evening of the last day of the old year; “30 tháng Chạp 
(âm lịch)”. This event marks the end of the year. 

Mồng Một, Mồng Hai, Mồng Ba:  first three days of the year 
 
3. Practice reading the following sentences: 
 

a) Sáng mồng Một em phải ăn mặc thật đẹp để đi mừng tuổi ông bà. 
b) Năm nay thành phố Westminster cho phép đốt pháo ở chợ tết. 
c) Buổi liên hoan đầu năm của giáo xứ sẽ có múa lân. 
d) Tết sắp đến, em muốn được ăn mứt dừa. 
e) Tết nào ông bà nội cũng gói bánh chưng cho con cháu. 
f) Năm nào nhà em cũng ăn tiệc tất niên vào đêm giao thừa.  

 
Ngữ vựng 

ăn mặc  to dress 
cho phép  to permit 

giáo xứ  parish 
gói   to wrap 

 
Ghi chú: When the days are single numbers, e.g., 2, 5, 7…, we say 
“mùng/mồng” hai, “mùng/mồng” năm, “mùng/mồng” bảy. But when the 
days are in double digits, do not use “mùng/mồng”, just use the numbers, 
i.e., “ngày mười hai, ngày mười bốn, ngày ba mươi.” 
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Đ. BÀI TẬP – Exercise 
 

1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

ban ơn _______________ _______________ _______________ 

đan áo _______________ _______________ _______________ 

bán hàng _______________ _______________ _______________ 

tấm ván _______________ _______________ _______________ 

đàn ghi ta _______________ _______________ _______________ 

sàn nhà _______________ _______________ _______________ 

bản đồ _______________ _______________ _______________ 

phản đối _______________ _______________ _______________ 

trái nhãn _______________ _______________ _______________ 

bạn bè _______________ _______________ _______________ 

tai nạn _______________ _______________ _______________ 

hai vạn _______________ _______________ _______________ 

 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Mẹ đan cho em cái gì?     (áo lạnh) 

__________________________________________________________ 
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b) Bà bán hàng đó thế nào?    (lịch sự) 

__________________________________________________________ 

c) Ba ghi danh cho em học gì vào tháng tới?  (đàn ghi ta) 

__________________________________________________________ 

d) Em xem bản đồ để làm gì?   (các nước ở đâu) 

__________________________________________________________ 

e) Tại sao mẹ mua nhãn cho em ăn?   (mùa nhãn) 

__________________________________________________________ 

f) Đa số bạn bè của anh Tân thế nào?  (bạn trai) 

__________________________________________________________ 

 

3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

cái cân _______________ _______________ _______________ 

bàn chân _______________ _______________ _______________ 

sân chơi _______________ _______________ _______________ 

trần nhà _______________ _______________ _______________ 

viên phấn _______________ _______________ _______________ 

dơ bẩn _______________ _______________ _______________ 

cẩn thận _______________ _______________ _______________ 
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quả mận _______________ _______________ _______________ 

cái nhẫn _______________ _______________ _______________ 

lần đầu _______________ _______________ _______________ 

phần ăn _______________ _______________ _______________ 

hướng dẫn _______________ _______________ _______________ 

 

4. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Tại sao ba phải mang dép?   (bàn chân bị sưng) 

__________________________________________________________ 

b) Ba làm gì hôm qua?     (sơn trần nhà) 

__________________________________________________________ 

c) Mẹ mua cho em cái gì tuần trước?   (hộp phấn màu) 

__________________________________________________________ 

d) Mẹ nói em không nên mặc quần áo thế nào để đi lễ?

 (quần áo dơ bẩn) 

__________________________________________________________ 

e) Chị Hoa thích cái gì?   (cái nhẫn màu hồng) 

__________________________________________________________ 
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f) Trong hai loại mận xanh và đỏ, mận nào ngọt hơn?  (mận 

xanh) 

__________________________________________________________ 

 

5. Dịch ra Tiếng Việt những câu chúc Tết – Translate to 

Vietnamese the new year wishes 

Happy new year  

__________________________________________________________ 

Live to a hundred years old. 

__________________________________________________________ 

Everything as you wish 

__________________________________________________________ 

Good health 

__________________________________________________________ 

Good fortune 

__________________________________________________________ 

Wellbeing and prosperous 

__________________________________________________________ 
 

 

 



VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 2 
 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 2 79 

BÀI 7 - LESSON 7 

 
SINH HOẠT GIA ĐÌNH 

Vietnamese Family Activities 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Mike và Jason nói chuyện về gia đình. 
Mike  Gia đình bạn có mấy người? 
Jason  Gia đình tôi có bốn người: ba má tôi, em gái tôi và tôi. 

Gia đình bạn thì sao? 
Mike  Gia đình tôi có bốn người: ba má tôi, bà nội và tôi. 
Jason  Ba má của bạn làm nghề gì? 
Mike  Ba tôi làm kỹ sư, còn má tôi làm y tá. 
Jason  Ba tôi thì làm thầy giáo và má tôi làm nghề buôn bán. 

Ngữ vựng 
nghề   occupation 
kỹ sư   engineer 

y tá   nurse 
nghề buôn bán merchant 
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2. Sử hỏi thăm Nam về chú Thu.  
Nam  Bạn có biết tin tức gì về chú Thu không? 
Sử  Có, tôi biết. Chú Thu có gia đình chưa? 
Nam  Rồi, chú ấy đã lấy vợ hai năm rồi. 
Sử  Chú ấy có con chưa? 
Nam  Có, chú mới có một đứa con trai. 
Sử  Con chú Thu mấy tuổi rồi? 
Nam  Con chú được mười một tháng tuổi. 
Sử  Bây giờ chú Thu ở đâu? 
Nam  Chú Thu ở gần nhà tôi, chỉ cách nhà tôi hai căn.   
 

Ngữ vựng 
hỏi thăm  to inquire 
tin tức  information 
lấy vợ   to get married 

cách nhà tôi hai căn two houses 
from mine 

  
3. Bảo và mẹ nói chuyện về việc làm ở nhà. 
Mẹ   Bảo có dọn dẹp phòng sạch sẽ chưa? 
Bảo  Dạ, con đã dọn dẹp phòng xong rồi. 
Mẹ  Con thu dọn quần áo dơ đưa cho mẹ giặt. 
Bảo  Vâng, con sẽ làm ngay. 
Mẹ  Xong việc mình ăn cơm tối nghe con. 
Bảo  Hôm nay bữa ăn có gì vậy mẹ? 
Mẹ  Hôm nay mình ăn cà ri gà. 
Bảo  Con thích cà ri gà lắm. Con sẽ ra ăn ngay. 
 

Ngữ vựng 
dọn dẹp  cleanup 
thu dọn  to gather, collect 

giặt   to wash 
cơm tối  dinner 



VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 2 
 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 2 81 

4. Bảo và mẹ nói chuyện về bữa ăn. 
 
Mẹ  Các con thấy món ăn thế nào?  
Bảo  Con thích món cá kho tộ. Cá kho thơm quá! 
Hoa  Con thích món rau muống xào và món đậu hũ chiên. 
Bảo  Mẹ kho cá bằng gì vậy mẹ? 
Mẹ   Mẹ kho cá bằng chảo. 
Hoa  Mẹ xào rau muống bằng gì vậy mẹ? 
Mẹ  Mẹ xào rau muống cũng bằng chảo. 
Bảo  Tại sao mẹ làm món gì cũng bằng chảo vậy mẹ? 
Mẹ Tùy món chứ, các món khác như món canh thì phải nấu bằng 

nồi lớn và kho thịt thì dùng nồi nhỏ. 
 

Ngữ vựng 
món  dish 
kho  salty main dish 
rau muống  water spinach 
xào  stir fried 
đậu hũ  tofu 

chiên  to deep-fry 
chảo  wok, frying pan 
tùy món chứ depend on which 

dish 
nồi  pot 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.  
 
Ông ấy 
 
 
 
 

làm  
học 
hát 
ăn 
đọc 

nghề 
môn (học) 
bài hát 
món 
sách 

gì vậy (anh)? 
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Mẹ  
 
Ba 

mặc 
nấu 
mua 
sửa 
nghe 

áo màu 
món 
cá 
máy 
nhạc 

 
vậy (mẹ)? 
 
vậy (ba)? 

 
Ghi chú - Notes:  

- “Vậy” is used to show concern in the question and, more 
important, to soften the question as the asking person just wishes 
to know, not as a demand to know. For a younger person to ask an 
elder, this practice is more important, otherwise, he will be 
considered insolent (hỗn láo).  

- The subject follows “vậy” is optional. 
 
2.  
 
Mẹ 
Anh 
Các anh 
 
Chú Tư 
Xe này 
Cái mền này 
Anh ấy 

kho cá 
đi học 
sẽ chở cái xô pha này 
đi qua New York chơi 
về thăm bà nội 
chạy  
làm 
đánh đàn ghi ta  

bằng gì 
 
 

vậy mẹ? 
vậy? 
 
 
 
mà êm vậy? 
mà ấm vậy? 
mà nghe rõ vậy? 
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3. 
Em đang đói bụng 
Em đang buồn ngủ 
Xe của chú Vinh bị hư 
Em thích ăn cà ri gà 
Bà nội không thích lạnh 
Gia đình bác Hải thích nắng ấm 
Những con kiến biết trời mưa 
sắp tới 
Ông nội bị lãng tai  

nên  em phải ăn bây giờ. 
em phải đi ngủ bây giờ. 
chú phải mượn xe của ba. 
mẹ phải đi chợ mua gà. 
bà rất ghét mùa đông. 
đã dọn nhà về California. 
đang chạy lên chỗ cao. 
 
phải nói lớn ông mới 
nghe.  

 
Ngữ vựng 

buồn ngủ  sleepy 
hư   broken 
ghét   to hate 

nắng ấm  sunny 
dọn nhà  to move  
lãng tai  hard of hearing 

C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “ăn” 
a. Tập đọc – Reading 

ăn căn chăn khăn lăn ngăn 
ắn bắn cắn chắn nắn ngắn 
ằn cằn hằn lằn nhằn vằn 
ẳn hẳn lẳn    
ẵn chẵn đẵn nhẵn sẵn  
ặn cặn chặn dặn lặn mặn 
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b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

căn nhà  
(house) 

cái chăn  
(blanket) 

 
 

săn bắn 
(to hunt) 

quần ngắn  
(shorts) 

ngựa vằn  
(zebra) 

 
 

 

sẵn sàng  
(ready) 

số chẵn  
(even number) 

mặt trời 
lặn 

(sunset) 
 

vị mặn  
(saltiness) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Có phải căn nhà màu vàng kia là nhà của chị không? 
(2) Đây là cái chăn yêu quý của em và em đã có nó từ hồi 3 tuổi. 
(3) Hồi xưa người da đỏ thường săn bò rừng bằng giáo hay cung tên.  
(4) Thời tiết ở Hawaii quá nóng nên người ta thường mặc quần ngắn ra 

đường. 
(5) Ngựa vằn có bộ lông rất đặc biệt vì không con nào giống con nào. 
(6) Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu lên đường. 
(7) Hai, bốn, sáu, tám là những số chẵn và một, ba, năm, bảy là những số 

lẻ. 
(8) Buổi tối bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn. 
(9) Xúc xích hiệu này mặn quá đến nỗi em chỉ ăn được nửa cái. 
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Ngữ vựng 
người da đỏ  Indian 
bò rừng  buffalo 
giáo   lance, spear 
cung tên  bow and arrow 
thời tiết  weather 
ra đường  outside 

đặc biệt  special 
chuẩn bị  to prepare 
lên đường   to depart 
số lẻ   odd number 
xúc xích  sausage 
quá đến nỗi  too… to

 
2. Vần “ac, ăc, âc” 
a. Tập đọc – Reading 
 

ác bác các giác rác thác 
ạc bạc lạc khạc ngạc nhạc 
ắc bắc cắc chắc lắc sắc 
ặc đặc giặc mặc rặc sặc 
ấc bấc giấc khấc nhấc tấc 
ậc bậc     

 

b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

tê giác 
(rhino) 

 

cái thác 
(waterfall) 

 
 

 

thùng rác 
(trash can) 

 
 

lạc đà 
(camel) 

 
 
 

đi lạc 
(to go 
astray) 

 

màu sắc 
(color) 
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mặc quần 
áo 

(to wear clothes) 
 

giấc ngủ 
(sleep) 

 
 

bậc thang 
(step of a stair) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Trước khi ra về, xin mọi người vui lòng nhặt hết rác ở chỗ của mình.   
(2) Mỗi lần lên xe là ba mở nhạc Việt Nam và tiếng nhạc làm em buồn 

ngủ. 
(3) Năm nay gió Bắc thổi về hơi sớm làm cả nhà bị cảm vì chưa kịp chuẩn 

bị áo ấm. 
(4) Mẹ dặn mỗi khi ra đường phải ăn mặc sạch sẽ và tránh bước vào 

những vũng nước. 
(5) Tới ngày cuối tuần em mới có một giấc ngủ thoải mái vì không phải 

thức dậy sớm đi học. 
(6) Vì những bậc thang này hơi cao nên chị Tâm bị vấp té. 
(7) Chị Mai mặc chiếc áo dài có màu sắc sặc sỡ vì là dịp Tết Nguyên 

Đán.      
(8) Hôm qua ba chở cả gia đình lên chơi nhà bác Ba nhưng bị lạc đường. 
(9) Sở thú ở đây nổi tiếng vì có hai con tê giác hai sừng. 

 
Ngữ vựng 

nhặt  to pick up 
buồn ngủ to become sleepy 
gió bắc north wind 
bị cảm to catch a cold 
dặn  to advise 
ăn mặc to dress 

vũng nước water puddle 
dịp  chance, time 
sặc sỡ colorful 
lạc đường to get lost, astray 
nổi tiếng well known  
sừng  horn 
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
1. Đồ vật trong nhà 
 

ghế xô 
pha 

(sopha) 

giường 
(bed) 

tủ sách 
(bookshelf) 

lò sưởi 
(fireplace) 

máy lạnh 
(air 

conditioner) 

thảm 
(carpet) 

cầu thang 
(stair) 

cửa sổ 
(window) 

nhà xe 
(garage) 

tủ lạnh 
(refrigerator) 

lò nướng 
(oven) 

 
 

bếp 
(stove) 

 
2. Practice reading the following sentences: 

a) Ba vừa mua một bộ xô pha mới cho phòng khách. 
b) Em muốn có một tủ sách ở trong phòng ngủ của em. 
c) Ba muốn thay thảm mới cho nhà nhưng mẹ chưa muốn. 
d) Hai đứa bé con cô Hoa thích chạy lên chạy xuống cầu thang. 
e) Mẹ nói tủ lạnh ở nhà đã quá cũ cần phải thay cái mới. 
f) Thỉnh thoảng mẹ mới dùng lò nướng để nướng gà. 

Ngữ vựng 
bộ   set 
phòng khách living room    
phòng ngủ  bedroom 
thay   to replace 

chạy lên chạy xuống  run up and down 
thỉnh thoảng sometimes 
dùng   to use 
nướng  to bake 
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Đ. BÀI TẬP – Exercise 
 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

căn nhà ______________ ______________ _____________ 

cái chăn ______________ ______________ _____________ 

săn bắn ______________ ______________ _____________ 

quần ngắn ______________ ______________ _____________ 

ngựa vằn ______________ ______________ _____________ 

sẵn sàng ______________ ______________ _____________ 

số chẵn ______________ ______________ _____________ 

lặn ______________ ______________ _____________ 

vị mặn ______________ ______________ _____________ 

 

 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Căn nhà của chị màu gì?    (màu vàng) 

__________________________________________________________ 

b) Em có cái chăn này từ hồi nào?   (từ hồi 3 tuổi) 

__________________________________________________________ 
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c) Hồi xưa người da đỏ săn bò rừng bằng gì?    (bằng cung tên) 

__________________________________________________________ 

d) Tại sao người ta thường mặc quần ngắn ra đường ở Hawaii?  

(thời tiết quá nóng) 

__________________________________________________________ 

e) Tại sao bộ lông của ngựa vằn đặc biệt?  

   (không con nào giống con nào) 

__________________________________________________________ 

f) Người ta làm gì sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng?   

(lên đường) 

__________________________________________________________ 

g) Những số nào là số chẵn?    (hai, bốn, sáu, tám) 

__________________________________________________________ 

h) Buổi tối bắt đầu khi nào?    (mặt trời lặn) 

__________________________________________________________ 

i) Tại sao em không ăn hết miếng xúc xích được? (quá mặn) 

__________________________________________________________ 
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3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 
 

tê giác _______________ _______________ _______________ 

cái thác _______________ _______________ _______________ 

thùng rác _______________ _______________ _______________ 

lạc đà _______________ _______________ _______________ 

đi lạc _______________ _______________ _______________ 

màu sắc _______________ _______________ _______________ 

mặc áo _______________ _______________ _______________ 

giấc ngủ _______________ _______________ _______________ 

bậc thang _______________ _______________ _______________ 

 

4. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Mọi người nên làm gì trước khi ra về?   (nhặt rác) 

__________________________________________________________ 

b) Em cảm thấy thế nào khi nghe nhạc Việt Nam? (buồn ngủ) 

__________________________________________________________ 

c) Tại sao cả nhà em bị cảm?   (gió Bắc thổi về sớm) 

__________________________________________________________ 
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d) Mẹ em dặn thế nào khi ra đường?   (ăn mặc sạch sẽ) 

__________________________________________________________ 

e) Tại sao cuối tuần em mới được ngủ thoải mái?  

(không phải thức dậy sớm) 

__________________________________________________________ 

h) Tại sao chị Tâm bị vấp té?   (bậc thang hơi cao) 

__________________________________________________________ 

i) Tại sao chị Mai mặc áo dài sặc sỡ?  (Tết Nguyên Đán) 

__________________________________________________________ 

k) Ba bị gì khi chở cả gia đình lên chơi nhà bác Ba? (lạc đường) 

__________________________________________________________ 

l) Tại sao sở thú này nổi tiếng?  (có hai con tê giác hai sừng) 

__________________________________________________________ 

 

5. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Cái __________________ này ngồi thật thoải mái.  (sopha) 

b) Chú Đại vừa ở Việt Nam qua nên chú cần mua 

_____________ mới. (bed) 

c) Nhà mới của bác Thái có tới hai cái ___________________.

 (fireplace) 
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d) Thời tiết bây giờ nóng quá nên tôi phải mở _______________ 

cả ngày.       (air conditioner) 

e) Phòng ngủ của em có sáng trưng vì có hai ____________ lớn.  

        (window) 

f) _________________ nhà cô Cúc lúc nào cũng đầy đồ ăn.  

(refrigerator) 
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BÀI 8 - LESSON 8 
 

THỨC ĂN 

Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Gia đình nói chuyện về việc đi ăn tối. 
 
Ba  Tối nay mình đi ăn tiệm. Các con muốn ăn ở tiệm nào? 
Hoa  Con muốn ăn pi-da (pizza). 
Trí  Con muốn ăn ở nhà hàng Việt Nam. Đồ ăn Việt Nam ngon hơn. 
Hoa Ba ơi! Con không muốn ăn nhà hàng Việt Nam. 
Ba Tại sao con không thích ăn nhà hàng Việt Nam? 
Hoa Tại vì con không thích ăn đồ biển.  
Ba Nhà hàng Việt Nam có nhiều món thịt như phở hay cơm thịt 

nướng rất ngon.  
Hoa À! Con quên. Vậy mình đi ăn nhà hàng Việt Nam đi. 
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Ngữ vựng 
đi ăn tiệm  going out to eat 
tiệm ăn, nhà hàng restaurant 
ngon    delicious 

đồ biển   seafood 
thịt nướng   BBQ meat 
quên    to forget 

 
2. Tại nhà hàng 
 
Tiếp viên Xin gửi quý khách thực đơn. Quý khách muốn uống nước gì?  
Ba  Cho tôi xin một bình trà nóng và mấy ly nước lạnh. 
  Các con xem thực đơn tìm món ăn đi. 
Hoa  Ba ơi! Con muốn ăn phở gà. 
Trí  Con muốn ăn phở tái. 
Mẹ  Em ăn phở gà giống bé Hoa. 
Ba  Còn ba ăn phở bò đặc biệt. 
Tiếp viên Quý khách đã sẵn sàng đặt món ăn chưa? 
Ba Cho tôi hai tô phở gà, một tô lớn và một tô nhỏ, tô nhỏ không 

hành, thêm một tô phở tái cỡ vừa, không hành và một tô phở 
đặc biệt lớn với đủ thứ. 

Tiếp viên Quý khách có muốn uống thêm gì không? 
Ba  Cho tôi một ly sữa đậu nành và một ly rau má. 
 

Ngữ vựng 
tiếp viên  waiter 
quý khách  customer 
thực đơn  menu 
bình trà nóng hot pot of tea 
tô   bowl 
phở gà phở soup of chicken 
phở bò      phở soup of beef 

phở tái: phở with medium rare beef 
không hành no onion 
cỡ vừa (phải) medium size 
đặc biệt  special 
sữa đậu nành soybeen milk 
rau má drink made of rau má 
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3. Gia đình vào tiệm bán bánh mì. 
 
Mẹ Mình vào tiệm bánh mì mua bánh mì thịt. Các con có muốn ăn 

bánh mì không? 
Hoa  Con muốn ăn bánh mì chả. 
Trí  Con không muốn ăn bánh mì. Con muốn ăn xôi gấc với chả lụa. 
Ba Còn anh muốn ăn bánh mì thịt nguội và thêm một ly cà phê sữa 

đá nữa. 
Mẹ Tiệm bánh mì này bán đủ loại thức ăn và nước uống. Các con 

muốn uống nước gì? 
Hoa Thưa mẹ, con muốn uống sinh tố bơ. 
Trí Thưa mẹ, con muốn uống nước mía. 
 

Ngữ vựng 
bánh mì thịt (nguội)  pork 

sandwich 
bánh mì chả     “chả lụa” sandwich 
xôi gấc         cooked red sweet rice  

cà phê sữa đá iced coffee with 
milk 

sinh tố bơ        avocado smoothie 
nước mía  sugarcane juice

 

B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
 
1.  
Chị (có) biết tiệm phở Hòa Bình ở đâu  

nhà hàng Kim Lan ở đâu 
nhà chị Lan ở đâu 
bà nội thích ăn món gì 
anh Giao học lớp mấy 
mấy giờ anh Tú tới   

không? 
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Có/Biết, tiệm phở Hòa Bình nằm trên đường Lincoln. 
bà nội thích ăn món canh cua rau đay. 
khoảng 9 giờ anh ấy tới. 

Không 
(biết), 

tôi không biết tiệm phở Hòa Bình nằm ở đâu. 
em không biết bà nội thích ăn món gì. 
em không biết mấy giờ anh ấy tới.  

 
2.  
 
Cho tôi xin 

 
mượn 
hỏi 
hỏi 
đi nhờ 

một tô phở tái. 
một ly nước cam. 
cây viết của chị. 
nhà thờ nằm ở đâu. 
tiệm bánh mì nằm ở đâu. 
xe của anh được không? 

 
3. 
Con 
 
 
Anh 
 
 
 
Chúng ta 

ăn canh chua cá 
ăn bún bò Huế 
uống sữa đậu nành 
giúp tôi làm bài tập 
mua giùm tôi ly sinh tố bơ 
lái xe gắn máy 
chụp cho tôi tấm hình 
cùng hát 
đi chung một xe 
cùng mặc áo màu xanh 

được không? 
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Ngữ vựng 
đi nhờ xe  to ride with 
mua giùm tôi buy for me 
xe gắn máy  motorcycle 
chụp hình  to take picture 

hình   picture 
cùng hát  sing together 
đi chung xe  to carpool 

 
C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “áp, ắp, ấp” 
a. Tập đọc – Reading 
 

áp áp cáp đáp ngáp tháp 
ạp chạp đạp hạp rạp sạp 
ắp bắp cắp chắp đắp sắp 
ặp bặp cặp chặp lặp  
ấp cấp hấp lấp thấp vấp 
ập cập dập đập mập tập 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

ngáp 
(to yawn) 

 

 

tháng 
Chạp 

(December) 

 
trái bắp 

(corn) 

 
ăn cắp 
(to steal) 

 

 

chắp tay 
(to clasp 
hands) 

 

 

cái cặp 
(school bag) 
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vấp té 
(to trip) 

 

 

 
mập mạp 

(fat) 
 

 

tập thể 
dục  

(to exercise) 

 
 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Thấy bạn ngáp hoài thì chắc là tối qua đi ngủ trễ phải không? 
(2) Tháng Chạp là tháng Mười Hai ta và thường rơi vào tháng Một tây. 
(3) Bây giờ là mùa bắp nên ngoài chợ bán rẻ một đồng bốn trái. 
(4) Từ hai, ba năm nay chưa từng có vụ ăn cắp nào xảy ra ở khu phố này. 
(5) Xin mọi người giữ yên lặng và chắp tay cầu nguyện trong một phút. 
(6) Chiếc cặp của thầy Lân đã phai màu và trông có vẻ cũ lắm. 
(7) Lề đường đang được sửa chữa nên phải coi chừng vấp té.  
(8) Dạo này chú Hải trông mập mạp hẳn lên. 
(9) Ở trường em, ngày nào cũng có nửa tiếng đồng hồ tập thể dục. 

 
Ngữ vựng 

hoài   all the time 
chắc là  for sure 
ta, âm lịch  lunar calendar 
tây, dương lịch western calendar 
mùa bắp      corn harvest season 
rẻ   cheap 
chưa từng  not ever 
xảy ra   to happen 

yên lặng  quiet 
cầu nguyện  to pray 
phai màu  to discolor 
lề đường  sidewalk 
sửa chữa  to repair 
dạo này  recently 
mập mạp    to gain weight clearly 
tập thể dục  to exercise
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2. Vần “at, ăt, ât” 
a. Tập đọc – Reading 
 

át bát cát hát khát mát 
ạt bạt đạt hạt nhạt phạt 
ắt bắt cắt dắt đắt mắt 
ặt chặt đặt giặt mặt nhặt 
ất cất chất hất mất nhất 
ật chật giật mật nhật thật 

 
 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

hát 
(to sing) 

 
 

 

bị phạt 
(to be punished) 

bắt nạt 
(to bully) 

bắt tay 
(to 

shake 
hands) 

cặp mắt 
(a pair of 

eyes) 

 

giặt quần 
áo 

(to wash 
clothes) 

 
rửa mặt 
(to wash 

one’s face) 
 

 

bất ngờ 
(suddenly) 

 
 

 

mật ong 
(honey) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Chị Thảo là người hát hay nhất của ca đoàn vì chị đã tập hát từ nhỏ. 
(2) Bé Lai xả rác đầy nhà nên bị phạt phải nhặt hết rác trước khi ăn cơm. 
(3) Anh lớn không được bắt nạt em nhỏ và em nhỏ phải nghe lời anh lớn. 
(4) Các ông ấy vui mừng bắt tay nhau như lâu ngày không gặp. 
(5) Ông nội đã ngoài tám mươi tuổi nhưng cặp mắt vẫn còn sáng. 
(6) Anh Tân có bổn phận phải giặt quần áo cho các em mỗi tuần. 
(7) Công việc của Khải mỗi buổi sáng là đánh răng, rửa mặt và ăn sáng 

trước khi đi học. 
(8) Con bão đã tới bất ngờ làm nhiều cột điện bị đổ và nhiều tai nạn xảy 

ra. 
(9) Mẹ nói bánh này làm bằng mật ong nên thơm hơn bánh làm bằng 

đường. 
 

Ngữ vựng 
ca đoàn  choir 
xả rác  to throw trash 
đầy nhà  all over the house 
nhặt   to pick up 
lâu ngày  many days 
ngoài tám mươi over eighty 

(mắt) sáng  clear sighted 
đánh răng  to brush teeth 
cột điện      light pole 
đổ   to fall 
tai nạn  accident 
xảy ra  to happen 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
1. Các món ăn Việt Nam 
 

- Phở tái, phở chín, phở gà 
- Bún mọc, bún riêu, bún bò Huế, bún thịt nướng 
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- Bánh cuốn, bánh mì, bánh bao, bánh bò 
- Canh rau đay, canh chua cá, canh khổ qua 
- Rau xào, rau luộc 
- Thịt kho, cá kho, tôm kho 
- Mì xào, cơm chiên 
- Chả giò, gỏi cuốn 
- Xôi gấc, xôi đậu đen, xôi đậu xanh, xôi đậu phộng, xôi vò 
- Nước mía, nước sinh tố, nước rau má, sữa đậu nành 

 
2. Practice reading the following sentences: 
 

a) Bún riêu là loại bún nước nấu với cua hay tôm. 
b) Bánh cuốn là món ăn bắt nguồn từ làng Thanh Trì ở miền bắc Việt 

Nam. 
c) Món canh là một món xúp được ăn chung với cơm rất đặc biệt của 

Việt Nam. 
d) Món kho là món mặn chính trong bữa ăn của người Việt Nam. 
e) Chả giò đã trở thành món ăn nổi tiếng thế giới của Việt Nam. 
f) Trong các loại xôi, em thích xôi vò nhất vì nó vừa ngọt vừa bùi. 

 
Ngữ vựng 

nấu  to cook 
tôm  shrimp 
bắt nguồn to originate from 
ăn chung to eat together with 

nổi tiếng well known 
thế giới world 
bùi  fatty after taste 
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Đ. BÀI TẬP – Exercise 
 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

ngáp ______________ ______________ _____________ 

tháng Chạp ______________ ______________ _____________ 

trái bắp ______________ ______________ _____________ 

ăn cắp ______________ ______________ ______________ 

chắp tay ______________ ______________ ______________ 

cái cặp ______________ ______________ ______________ 

vấp té ______________ ______________ ______________ 

mập mạp ______________ ______________ ______________ 

tập thể dục ______________ ______________ ______________ 

 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Tại sao bạn ngáp hoài vậy?  (tối qua đi ngủ trễ) 

__________________________________________________________ 

b) Tháng Chạp năm nay rơi vào tháng mấy tây?    

(tháng Một tây) 

__________________________________________________________ 
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c) Chợ bán bắp bao nhiêu một trái?   (một đồng bốn trái) 

__________________________________________________________ 

d) Hai năm nay có vụ ăn cắp nào xảy ra ở đây không?  

(chưa từng có) 

__________________________________________________________ 

e) Mọi người đang làm gì thế? (cầu nguyện) 

__________________________________________________________ 

f) Chiếc cặp của thầy Lân thế nào?  (đã phai màu và cũ) 

__________________________________________________________ 

g) Tại sao Linh bị vấp té?   (lề đường đang được sửa chữa).  

__________________________________________________________ 

h) Dạo này chú Hải trông thế nào?  (mập mạp) 

__________________________________________________________ 

i) Mỗi ngày em có mấy tiếng tập thể dục?  (nửa tiếng) 

__________________________________________________________ 
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3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

 

hát ______________ ______________ ______________ 

bị phạt ______________ ______________ ______________ 

bắt nạt ______________ ______________ ______________ 

bắt tay ______________ ______________ ______________ 

cặp mắt ______________ ______________ ______________ 

giặt quần áo ______________ ______________ ______________ 

rửa mặt ______________ ______________ ______________ 

bất ngờ ______________ ______________ ______________ 

mật ong ______________ ______________ ______________ 

 

4. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

 

a) Tại sao chị Thảo là người hát hay nhất của ca đoàn?    

(đã tập hát từ nhỏ) 

__________________________________________________________ 

b) Tại sao bé Lai bị phạt?    (xả rác đầy nhà) 

__________________________________________________________ 
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c) Anh lớn phải thế nào đối với em nhỏ?   

(không được bắt nạt) 

__________________________________________________________ 

d) Vì sao các ông ấy vui mừng gặp nhau?   

(lâu ngày không gặp) 

__________________________________________________________ 

e) Cặp mắt ông nội thế nào?    (vẫn sáng) 

__________________________________________________________ 

f) Bổn phận của anh Tân là gì?   (giặt quần áo cho các em) 

__________________________________________________________ 

g) Việc làm của Khải mỗi buổi sáng trước khi đi học là gì? 

     (đánh răng, rửa mặt và ăn sáng)  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

h) Cơn bão bất ngờ đã gây ra chuyện gì?   

(nhiều cột đèn bị đổ) 

__________________________________________________________ 

i) Bánh làm bằng mật ong thế nào?  

(ngon hơn bánh làm bằng đường)  

__________________________________________________________ 
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5. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

• Phở nấu bằng thịt gà gọi là ___________________. 

• Phở có thịt bò nửa sống nửa chín gọi là __________________. 

• Canh rau đay thường được nấu với _____________. (con gì?) 

• Canh khổ qua có vị _______________.  

• Rau luộc là rau được nấu trong ___________.  

• Thịt kho và cá kho có cùng vị _____________. 

• Người ta thường chiên cơm bằng ____________. (vật gì?) 

• Món chả giò được làm bằng thịt ___________.  

• Xôi gấc có màu __________.  

• Nước rau má là nước vắt từ rau má pha với ____________.  

• Sữa đậu nành được làm từ ___________________. 
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BÀI 9 - LESSON 9 
 

THỜI TIẾT 

Weather 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Gia đình nói chuyện về trời mưa. 
Mẹ Hôm nay trời sẽ mưa. Các con phải mang theo áo mưa và áo ấm 

đó nhé! 
Hoa Vâng mẹ, con đã bỏ sẵn áo mưa vào ba lô rồi. 
Trí Mẹ ơi, con mang theo nón được không?  
Mẹ Mang theo nón vẫn bị mưa ướt. Con mang thêm cái dù nhỏ đi. 
Trí Vâng, con mang theo cái dù nhỏ này. 
Mẹ Mẹ dặn kỹ này! Nếu trời mưa lớn thì đừng đi bộ về nhà. Gọi điện 

thoại cho mẹ ra đón nhé! 
Hoa, Trí Vâng, chúng con sẽ nhớ. Chào ba mẹ chúng con đi học. 
Ba Này Hoa! Con bỏ quên áo ấm kìa! 
Hoa Cám ơn ba, chúng con đi học. 
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Ngữ vựng 
trời mưa  rain 
mang theo  to carry along 
áo mưa  rain coat 
áo ấm  warm coat 
ba lô  backpack 
nón  hat 

bị mưa ướt - to get wet by the rain 
dù  umbrella 
dặn (dò)  to advice 
gọi điện thoại to call (by phone) 
đón  to pick up 
bỏ quên  to forget

 
2. Tâm và Kevin nói chuyện về thời tiết. 
Tâm Bài học hôm nay về thời tiết hơi khó hiểu phải không? 
Kevin Tôi thấy cũng dễ hiểu. Bạn thấy khó chỗ nào? 
Tâm Tôi lấy thí dụ một điều nhé! Như mưa đá chẳng hạn, làm sao có 

nước đá ở trên trời rơi xuống được? 
Kevin Ừ, bạn nói đúng đấy! Tôi cũng chưa hiểu rõ chuyện này. 
Tâm Một chuyện khác nữa nhé. Như sấm sét, thầy Hùng nói do hai 

dòng điện trên mây và dưới đất gặp nhau. Nếu dưới đất có điện 
thì tại sao mình không bị điện giựt? 

Kevin Ừ, bạn nói cũng đúng đấy! Như mình đứng ở đây này, có thấy 
điện đâu? 

Tâm Có lẽ mình chưa học nhiều về khoa học nên chưa hiểu. 
Kevin Chắc vậy. Ngày mai mình hỏi thầy Hùng để biết thêm. 

Ngữ vựng 
một điều  one thing  
mưa đá  hail 
làm sao  how 
nước đá  ice cube 
trên trời  from the sky 
rơi  to fall 
sấm sét thunder and lightning 

dòng điện  electrical current 
mây  cloud 
gặp nhau   to meet each other 
bị điện giựt   to get electrical shock 
khoa học  science 
giải thích  to explain 
kỹ lưỡng  thoroughly 
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3. Chuyến đi cắm trại 

 

Ba Tuần tới trời sẽ nắng đẹp và mát mẻ, ba muốn cả nhà đi cắm 
trại. 

Mẹ  Nếu muốn đi cắm trại thì mình phải sửa soạn nhiều thứ trước. 
Hoa  Mình đi cắm trại ở đâu vậy ba? 
Ba Ba đã đặt chỗ ở Big Bear Lake rồi. Gia đình mình sẽ đi chung 

với gia đình chú An. 
Trí Hồ Big Bear có cá không ba? Con thích đi câu cá. 
Ba Big Bear là hồ lớn và có nhiều trò chơi khác nữa như bơi lội, 

chèo thuyền hay trượt nước. 
Hoa Ba ơi, ở vùng Big Bear có suối không ba? 
Ba Có chứ, nhưng mình phải đi bộ vào trong rừng mới thấy. Rừng 

Big Bear có nhiều cây thông lớn rất đẹp. 
Trí Vậy mình phải cắm trại lâu mới đi chơi hết mọi nơi. 
Ba Đi cắm trại là ngủ trong lều ngoài trời nên mình sẽ không ở lâu 

được đâu vì cần phải tắm rửa. 
 

Ngữ vựng 
nắng đẹp  sunny 
mát mẻ  cool 
đi cắm trại  to go camping 
sửa soạn  to prepare 
đặt chỗ  to reserve 
đi chung  to go together 
đi câu cá  to go fishing 
trò chơi  game 

chèo thuyền to row a boat 
trượt nước  water skiing 
suối  stream 
rừng  forest 
cây thông  pine tree 
lều  tent 
ngoài trời  outdoor 
tắm rửa  to take a shower 
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B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.  
Con 
Bạn 
 
Anh 
Chúng ta 
Các bạn 
Các anh 
Chúng ta 

mang thêm cái dù nhỏ 
nên thức dậy sớm  
đi nhanh lên 
đói bụng thì ăn 
hãy đứng lên 
hãy sửa soạn nhanh lên 
đi tới đó trước 
nên khởi hành sớm 

đi. 

 
Ngữ vựng 

thức dậy  to wake up 
đi nhanh lên to hurry up 
đói bụng  to be hungry 

đứng lên  to stand up 
sửa soạn  to prepare 
khởi hành  to start 

 
2.  
Có ai biết 

mang theo 
hiểu 
thích ăn 
muốn đi 
thấy 
đi cắm trại 
ăn 

áo mưa của ba ở đâu không? 
viết màu đỏ không? 
anh ấy nói gì không? 
bánh bông lan không? 
ăn phở không?  
điện thoại cầm tay của tôi ở đâu không?   
ở Yosemite bao giờ chưa? 
khế ngọt bao giờ chưa?  

Ngữ vựng 
bánh bông lan pound cake 
điện thoại cầm tay cell phone 

đi cắm trại  to go camping 
khế   starfruit 
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3.  
Nếu trời mưa lớn  

không làm bài tập này 
John cao hơn 
mùa đông mưa nhiều  
anh chưa hiểu bài 
ngày mai có mưa 
các em không hiểu 
chúng ta tới trễ 

thì đừng đi bộ về nhà. 
sẽ không làm bài thi được.  
John sẽ thi vào đội bóng rổ. 
trên núi sẽ có nhiều tuyết. 
nên làm thêm bài tập 
má sẽ tới trường đón con. 
phải hỏi nhé! 
sẽ phải đi chuyến xe lửa sau. 

Ngữ vựng 
thi   to take the exam đội bóng rổ  basketball team 
 
4.  

Bảo cần tìm sách lịch sử 
Ngân xem ti vi khuya 
Trời mưa bão lớn 
Đêm nay trời trong 
Bờ biển ở đây đẹp 
Em không mang theo áo mưa 
Khí hậu ở đây mát mẻ 
Anh ấy mới vào học Việt Ngữ 

nên phải đi thư viện. 
đã thức dậy trễ. 
đường sá bị ngập lụt.  
ta có thể thấy nhiều sao. 
lúc nào cũng đông người. 
đã bị ướt như chuột lột. 
ai cũng muốn đến ở. 
chỉ nói được một ít Tiếng Việt. 

 
Ngữ vựng 

lịch sử  history 
thư viện  library 
khuya   late at night 
đường sá  streets 
ngập lụt  flooded 

trời trong  clear sky 
bờ biển  beach 
lúc nào  anytime 
đông người  crowded 
mới   just 
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C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “em, êm” 
a. Tập đọc – Reading 
 

em đem kem nem tem xem 
ém chém kém lém ném tém 
èm gièm hèm kèm rèm thèm 
ẻm, ẽm, ẹm hẻm kẻm kẽm lẹm  
êm chêm nêm rêm thêm  
ếm, ễm, ệm đếm nếm chễm đệm nệm 

 
 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 
tem 
(stamp) 
 
 

 
cà rem 
(ice cream) 

 
ném banh 
(to throw a 
ball) 

thèm ăn 
(to crave for 
food) 

 
ngõ hẻm 

(alley) 

 

 
thêm vào 

(to add to) 

dây kẽm gai 
(barb wire) 

 

đếm số 
(to count the 
numbers) 

tấm nệm 
(mattress) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 
(1) Ba rất quý bộ tem này vì là của ông nội đem từ Việt Nam sang. 
(2) Cô Lan không cho bé Thanh ăn nhiều cà rem vì sợ bé bị sún răng. 
(3) Người cầu thủ số 5 đứng ở vị trí thật xa nhưng đã ném trái banh vào rổ.  
(4) Hôm nay em thèm ăn xoài nên ba đã phải lái xe xuống chợ Việt Nam để 

mua xoài cho em. 
(5) Nhà của ông ấy ở trong ngõ hẻm nên hơi khó tìm. 
(6) Cho tôi một tô phở đặc biệt và thêm vào một chút nước béo. 
(7) Hồi nhỏ tôi thường chui qua hàng rào kẽm gai đó để bắt dế. 
(8) Tôi đã đếm tất cả số người ở đây rồi. Tổng cộng là sáu mươi người. 
(9) Em Bình đòi ba mua cho nệm mới vì Bình bị đau lưng khi nằm nệm cũ. 
 

Ngữ vựng 
quý   to treasure 
bộ  set  
sún răng to lose teeth 
cầu thủ player 
vị trí  position, place 
hơi khó a little hard 

tìm  to find 
nước béo fat (water) 
chui  to slip 
tổng cộng total 
đòi  to ask, demand 
đau lưng backache 

 
2. Vần “en, ên” 
a. Tập đọc – Reading 
 

en chen đen ghen men quen 
én chén lén nén vén xén 
èn bèn đèn ghèn hèn kèn 
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ẻn, ẽn, ẹn lẻn dè xẻn bẽn lẽn hẹn nghẹn 
ên bên hên lên nên trên 
ến bến đến hến mến nến 
ền bền đền mền nền rền 
ển, ện hổn hển bện tóc nện chó vện 

(chó có vằn) 
 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

làm quen 
(to make 
friends) 

 
cái kèn 
(trumpet) 

 
đèn ngủ 

(table lamps) 

bên phải 
(right hand 

side) 

con sên 
(slug) 

bến xe 
lửa 

(train 
station) 

yêu mến 
(love) 

cái mền 
(blanket) 

chim én 
 (swallow) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Chị Nhàn là người tôi mới quen vào mùa hè vừa qua trong một buổi 
tiệc ngoài trời. 

(2) Chú Nam học thổi kèn sắc xô đã lâu nhưng vẫn chưa rành. 
(3) Phòng của Bích cần thêm đèn để học bài vào ban tối. 
(4) Ba cất cái thang dài ở bên phải của ga ra đàng sau nhà. 
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(5) Cứ mỗi sau một đêm mưa thì thấy sên bò ra đầy sân. 
(6) Ba đã ra bến xe đò ở dưới phố để đón bác Phát từ San Jose xuống 

chơi. 
(7) Các bạn yêu mến của tôi ơi! Tôi thành thật xin lỗi các bạn. 
(8) Anh Tâm nói đi cắm trại phải mang theo túi ngủ chứ không mang 

mền vì không đủ ấm. 
(9) Chim én bay lượn vào buổi sáng và buổi chiều là để bắt muỗi hay 

những côn trùng nhỏ bay trong không khí.   
 

Ngữ vựng 
kèn sắc xô  saxophone 
cất   to store 
rành   fluently, good at 
cất   to store 
ga ra   garage 
đàng sau nhà in the backyard 

đêm mưa  raining night 
bò ra   to crawl out 
túi ngủ  sleeping bag 
bay lượn  to fly and glide 
muỗi   mosquito 
côn trùng  insect 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
1. Thời tiết và thiên nhiên 
 
trời nóng it’s hot trời lạnh it’s cold  

trời mát it’s cool trời sáng morning time 

trời tối night time trời trong it’s clear (sky) 

mưa gió rain (and wind) mưa bão hard rain  

mưa đá hail mặt trời sun 

mặt trăng moon trăng tròn full moon 

trăng khuyết sickle or half moon ngôi sao star 

sấm thunder sét (chớp) lightning 
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gió wind mây cloud 

bão storm tuyết snow 

lũ lụt flood sương mù fog 

động đất earthquake rừng forest 

hồ lake biển sea 

sông river núi mountain 

đồi hill suối stream 

thác waterfall đảo island 

 
2. Practice reading the following sentences: 
 

a) Hôm nay trời nóng nên cả nhà muốn đi biển. 
b) Mới có năm giờ mà trời đã tối rồi. 
c) Mấy bữa nay trời mưa bão nên Mai được nghỉ học. 
d) Trăng tròn và sáng vào ngày rằm mỗi tháng. 
e) Trời mưa lớn tối qua đã gây lũ lụt cho cả vùng này. 
f) Tôi muốn dẫn các bạn đi xem một cái thác rất đẹp ở gần đây. 

 
Ngữ vựng 

cả nhà  the whole family 
đi biển to go to the 

beach 
mấy bữa nay just last few days 
ngày rằm the 15th of lunar 

calendar month 

gây   to cause 
lũ lụt   flood 
vùng   area 
dẫn   to lead 
ở gần đây  nearby
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Đ. BÀI TẬP – Exercise 
1. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

 

tem ______________ ______________ ______________ 

cà rem ______________ ______________ ______________ 

ném banh ______________ ______________ ______________ 

thèm ăn ______________ ______________ ______________ 

ngõ hẻm ______________ ______________ ______________ 

thêm vào ______________ ______________ ______________ 

dây kẽm gai ______________ ______________ ______________ 

đếm số ______________ ______________ ______________ 

tấm nệm ______________ ______________ ______________ 

 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Tại sao ba rất quý bộ tem này?   

(của ông nội đem từ Việt Nam sang) 

__________________________________________________________ 

b) Tại sao cô Lan không cho bé Thanh ăn nhiều cà rem?  

(sợ bé bị sún răng) 
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__________________________________________________________ 

c) Người cầu thủ số mấy đã ném trái banh vào rổ?  (5)  

__________________________________________________________ 

d) Ba đi đâu để mua xoài cho em?   (chợ Việt Nam) 

__________________________________________________________ 

e) Tại sao nhà của ông ấy khó tìm?  (ở trong ngõ hẻm) 

__________________________________________________________ 

f) Ông muốn ăn phở gì?    

(phở đặc biệt và cho thêm bánh phở) 

__________________________________________________________ 

g) Nhà ai bên trong hàng rào kẽm gai đó ai vậy?   (trại lính) 

__________________________________________________________ 

h) Số người anh đếm là bao nhiêu?   (sáu mươi) 

__________________________________________________________ 

i) Tại sao em Bình đòi ba mua cho nệm mới?  (bị đau lưng) 

__________________________________________________________ 
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3. Viết lại chữ cho sẵn – Rewrite the words 

làm quen _______________ _______________ _______________ 

cái kèn _______________ _______________ _______________ 

đèn ngủ _______________ _______________ _______________ 

bên phải _______________ _______________ _______________ 

con sên _______________ _______________ _______________ 

bến xe lửa _______________ _______________ _______________ 

yêu mến _______________ _______________ _______________ 

cái mền _______________ _______________ _______________ 

chim én _______________ _______________ _______________ 

 

4. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Anh quen chị Nhàn hồi nào?  (mùa hè vừa qua) 

__________________________________________________________ 

b) Chú Nam đang học thổi kèn gì thế?    (kèn sắc xô)  

__________________________________________________________ 

c) Bích cần thêm đèn trong phòng ngủ để làm gì?   

(học bài vào ban tối) 

__________________________________________________________ 
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d) Ba để cái thang ở đâu vậy ba?   

(bên phải của ga ra sau nhà) 

__________________________________________________________ 

e) Con gì thường bò ra sân sau cơn mưa?   (sên) 

__________________________________________________________ 

f) Ba đi đón ai ở San Jose xuống vậy ba?   (bác Phát) 

__________________________________________________________ 

g) Tại sao Vân được nhiều người yêu mến nhất trong lớp?  

(hiền lành) 

__________________________________________________________ 

h) Anh Tâm dặn phải mang theo gì để ngủ khi đi cắm trại?  

         (túi ngủ) 

__________________________________________________________ 

i) Chim én bay lượn để làm gì?    (bắt muỗi)   

__________________________________________________________ 

 

5. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

(1) Trời tối khi _________________ lặn. (sun) 

(2) Mặt __________________ hiện ra vào ban đêm. (moon) 

(3) Ba thức dậy trước khi trời ______________ để đi làm. (morning) 
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(4) Mưa __________ đã làm đổ cây dừa sau nhà. (wind) 

(5) Trên núi Big Bear có nhiều ___________ thông rất đẹp. (forest) 

(6) ___________ Hawaii có khí hậu giống như Việt Nam. (island) 

(7) Bờ biển thường có __________________ vào buổi sáng. (fog) 

(8) Nhà của Lai ở bên kia ngọn __________ này. (hill) 

(9) Ngày mai trăng sẽ ____________________.  (full) 

(10) Tiểu bang có nhiều ___________ cao. (mountain) 
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BÀI 10 – LESSON 10  

NGHỈ HÈ 

Vacation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Tom và Long nói chuyện về chuyến đi nghỉ hè sắp tới. 
 
Tom  Sắp hết niên học rồi, bạn có tính đi chơi đâu không? 
Long Tôi nghĩ có lẽ cũng giống như năm ngoái. Gia đình tôi đi cắm 

trại ở Yosemite. Còn bạn thì sao? 
Tom Năm ngoái gia đình tôi lên chơi nhà bác Tâm ở tiểu bang 

Washington. Nhưng năm nay ba má tôi chưa biết đi đâu. 
Long  Bạn có đi cắm trại bao giờ chưa? Cắm trại vui lắm! 
Tom  Tôi chưa đi cắm trại bao giờ. Ba má tôi sợ rắn rết. 
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Long Rừng ở Mỹ rất sạch và không có nhiều côn trùng.  
Tom Tôi nghe nói ở rừng núi có gấu và chó sói. 
Long Có gấu và chó sói nhưng rất ít khi thấy được chúng. 
  

Ngữ vựng 
đi chơi  to take a trip 
sắp    to be going to 
niên học  school year 
có lẽ   may be 
cũng giống  also the same 
năm ngoái  last year 
tiểu bang  state 

biết   to know 
sợ   to be afraid of 
rắn rết     snake and centipede 
côn trùng  insect 
gấu   bear 
chó sói  wolf 
ít khi   seldom 

 
2. Gia đình Tom nói chuyện về chuyến đi nghỉ hè. 
 
Tom  Năm nay gia đình mình có đi chơi vào mùa hè không ba? 
Ba  Có chứ! Con muốn đi chơi đâu? 
Tom  Mình đi cắm trại được không ba? 
Ba Được, ba cũng muốn đi cắm trại cho biết vì mình chưa đi bao 

giờ. 
Tom Con muốn gia đình mình đi cắm trại ở Yosemite. Bạn con nói 

thắng cảnh ở đó rất đẹp. 
Ba  Con có sợ mấy con gấu không? 
Tom  Con không sợ. Con biết rừng bây giờ không còn nhiều gấu. 
Ba Con có dám ngủ trong lều ngoài trời không? Ban đêm sương 

xuống rất lạnh. 
Tom  Mình đi chơi vào mùa hè đâu có lạnh ba. 
Ba  Con có muốn đi chèo thuyền ở hồ không? 
Tom  Muốn chứ ba! Con chưa đi chèo thuyền bao giờ. 
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Ngữ vựng 
chưa bao giờ not ever 
thắng cảnh  landscape 
dám   to dare 

lều   tent 
ngoài trời  out in the open 
sương   dew 

 
3. Hân và Thu nói chuyện về chuyến đi nghỉ hè bằng cách lái xe. 
 
Hân  Mùa hè này mình muốn đi chơi nhưng không biết đi đâu. 
Thu Thu đi chơi hàng năm. Thu thích nhất là lái xe đi vòng quanh 

nước Mỹ. 
Hân Làm sao Thu biết chỗ nào để đi tới? 
Thu Dễ lắm! Hân tìm đọc sách nói về du lịch bằng xe. Sách chỉ rõ 

mọi thắng cảnh và cái hay của mỗi nơi. 
Hân Lái xe có mệt không? 
Thu Lái xe mệt chứ! Nhưng mà vui! Khi mệt thì mình dừng lại nghỉ. 
Hân Lỡ xe bị hư giữa đường thì sao? 
Thu Thu chưa bị hư xe giữa đường bao giờ. Trước khi đi, mình phải 

sửa xe cho tốt. Nhất là nên có hai xe đi với nhau để có thể giúp 
đỡ lẫn nhau. 

Hân Cám ơn Thu cho biết. Vậy Thu cho Hân đi theo chuyến nghỉ hè 
với Thu Nhé! 

Thu Được chứ! Có thêm người đi cùng sẽ vui hơn.  
 

Ngữ vựng 
lái xe  to drive 
vòng quanh  around 
chỗ nào  which place 
du lịch  travel  
thắng cảnh     beautiful nature sight 

dừng lại  to stop 
lỡ  in case 
bị hư  to be broken 
sửa  to fix, repair 
nhất là  especially 
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B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
 
1.  
Bạn có 
 

đi  
 
 
 
ăn 
học 
nghe 
uống 

cắm trại 
chơi Disneyland 
trượt tuyết 
du lịch Âu Châu  
bún chả Hà Nội 
vẽ 
bản nhạc này 
nước dừa 

bao giờ chưa? 

 
Ngữ vựng 

đi trượt tuyết  to go skiing 
du lịch   to travel 
Âu Châu   Europe 

vẽ   to paint, draw 
bản nhạc  song 
nước dừa  coconut juice

  
b.  
 
Lái xe 
Làm việc nhiều 
Học nhiều 
Đi chơi biển 
Đi nghỉ hè 
Uống sữa nhiều 
Đi bộ nhiều 
Bị lạc đường 

có mệt 
 
 
có vui 
 
có mập 
có mỏi chân 
có lo 

không? 
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Ngữ vựng 
lái xe   to drive 
làm việc  to work 
đi chơi biển        to go to the beach 
nghỉ hè  to go on vacation 

mỏi chân  leg fatigue 
lạc đường  to go astray 
lo   to be worried 

 

c.  

Làm sao Thu biết chỗ nào 
tôi biết bài học nào 
cô ấy biết anh tên gì 
tôi hiểu anh muốn gì 
tôi biết trời mưa 
tôi biết ông ấy là ba anh 
anh biết bánh mì ở đây ngon 
tôi tìm được cô ấy  

để đi tới? 
học? 
gọi? 
cho? 
mang dù theo? 
chào? 
mua? 
đưa món đồ này? 

 
C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “im, in” 
a. Tập đọc – Reading 
 
 
im chim ghim phim rim tim 
ím bím chím nhím phím tím 
ìm chìm dìm kìm lìm tìm 
ỉm chỉm mỉm tỉm   
ĩm, ịm mĩm lịm    
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in, ín tin xin chín kín tín 
ìn gìn kìn mìn nghìn nhìn 
ỉn, ịn xỉn nhịn mịn rịn xịn 

 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

im lặng 
(quiet) 

 
 

trái tim 
(heart) 

chìm 
(to sink) 

cái kìm 
(a pair of 

pliers) 

 

mỉm cười 
(to smile) 

lòng tin 
(trust) 

(cà chua) 
chín 
(ripe) 

 

một nghìn 
(one 

thousand) 

nhịn ăn 
 (to go without 

food) 

 
 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Chị Liên thường đi thư viện học bài vì ở đó im lặng hơn ở nhà.  
(2) Mẹ nói em phải có trái tim thương người và quan tâm đến người khác.  
(3) Ba nói ba suýt chết hồi đi vượt biên vì tàu của ba bị chìm ngoài biển 

khơi.  
(4) Ba sai em đi tìm cho ba cái kìm màu xanh mà ba mới mua tuần trước. 
(5) Khi được người ta hỏi, cậu ấy chỉ mỉm cười mà không nói câu nào. 
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(6) Ông ấy tin rằng cậu con trai của ông sẽ thi đậu vào trường hải quân.  
(7) Mẹ vừa đi chợ mua những trái cà chua thật chín để nấu bún riêu. 
(8) Mùa hè này ba hứa đưa em đi coi khu rừng núi có những cây thông 

sống hàng nghìn năm. 
(9) Chúng mình nên nhịn ăn (và) để bụng cho bữa tiệc tối nay vì nghe nói 

có rất nhiều món hấp dẫn. 
 

Ngữ vựng 
quan tâm  to concern 
suýt   almost 
hồi   at the time, when 
vượt biên to escape from 

Vietnam by boat 
chìm   to sink 
biển khơi  open sea 

sai (bảo)  to order, ask 
thi đậu  to pass the exam 
hải quân  navy 
hứa   to promise 
để bụng to leave empty stomach 
bữa tiệc  feast, party 
hấp dẫn enticing, interesting  

   
2. Vần “ep, êp, ip”  
 
a. Tập đọc – Reading 
 
ép chép dép kép khép phép 
ẹp  dẹp đẹp hẹp kẹp nẹp 
ếp  bếp nếp sếp xếp  
ệp rệp     
íp chíp híp nhíp   
ịp bịp dịp kịp nhịp  
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b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

ghi chép 
(to write) 

 
 

lễ phép 
(polite) 

dẹp lép 
(thin) 

kẹp tóc 
(hairpin) 

 

 

gạo nếp 
(sweet rice) 

con rệp 
(bed bug) 

cái nhíp 
(tweezers) 

bếp 
(stove) 

 

 

dịp Tết 
 (Tet 

occasion) 

 
 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Bắc muốn ghi chép lại tất cả những lời ông tổng thống sắp sửa nói. 
(2) Ai cũng khen Dung là một đứa trẻ lễ phép. 
(3) Nam đã vô tình đạp dẹp lép bánh bông lan của Thi làm rơi trên sàn 

nhà.  
(4) Chị Hoa hỏi có ai thấy kẹp tóc của chị ở đâu không. 
(5) Mẹ vừa đi chợ mua gạo nếp để nấu xôi gấc cho bà ngoại. 
(6) Hôm qua anh Vinh bị rệp cắn vào đùi sưng lên một cục. 
(7) Học đi tìm cái nhíp để nhổ tóc trắng cho ông nội. 
(8) Mẹ muốn mua bếp mới để nấu cơm nhanh hơn. 
(9) Vào dịp Tết, người ta thường dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ để năm mới 

được nhiều may mắn.  
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Ngữ vựng 
lời   word 
tổng thống  president 
sắp sửa  to be going to 
khen   to admire 
vô tình  unintendedly 
đạp   to step on 

bánh bông lan pound cake 
sưng   to swell 
cục   bump 
nhổ   to pull up 
dọn dẹp    to organize, clean up 
may mắn  luck 

  
3. Vần “et, êt, it” 
a. Tập đọc – Reading 
 

ét khét mét hét mét sét 
ẹt đẹt kẹt ngẹt tẹt vẹt 
ết  chết hết kết nết vết 
ệt  bệt hệt mệt sệt vệt 
ít hít mít nít tít vít 
ịt bịt nịt tịt thịt vịt 

 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

mùi khét 
(burning 
smell) 

 

ba mét 
(three 

meters) 

mũi tẹt 
(flat nose) 

kẹt xe 
(traffic 
jam) 

 

mệt mỏi 
(tired) 

trái mít 
(jackfruit) 
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hai lít 
(two liters) 

 
 

thịt bò 
(beef) 

vịt trời 
 (wild duck) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

(1) Cô Hoa có tính hay quên nên mỗi lần cô kho cá là bị khét. 
(2) Bác Tạo nói nhà của bà nội ở Việt Nam rộng năm mét nhưng dài tới 

hai mươi mét. 
(3) Trong nhà em, ai cũng có mũi cao nhưng chỉ có mình em có mũi tẹt. 
(4) Anh không nên lái xe ngang Los Angeles vào lúc 8 giờ sáng vì kẹt xe 

dữ lắm. 
(5) Hôm nay tôi thấy người hơi mệt vì tối qua thức khuya quá. 
(6) Trái mít chị mua hôm qua ngon ghê, vừa chín tới và thật thơm. 
(7) Mỗi khi có nước ngọt bán xeo (sale) là bác Tâm đi mua tới cả chục bình 

(nước ngọt) hai lít.  
(8) Cả tuần trước, ngày nào cũng ăn thịt nên tuần này mẹ đổi sang cho 

ăn cá. 
(9) Cứ chiều chiều thì lại thấy cả đàn vịt trời cỡ hàng trăm con bay ngang 

đây.  
 

Ngữ vựng 
tính (tình)  mentality 
kho   to cook slowly 
dữ lắm  very much 
thức khuya  to stay late 
ngon ghê  very delicious 
vừa chín tới  just ripe enough 

nước ngọt  soda 
đổi sang  to switch to 
cứ chiều chiều every afternoon 
đàn   flock 
cỡ   around 
bay ngang  to fly over
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General knowledge  
1. Cách dùng “mấy, vài, khoảng” 
 
Tập đọc - Reading 

(1) Bác Lý có mấy cái máy vi tính nhưng máy nào cũng bị hư. 
(2) Còn mấy ngày nữa là tới nghỉ hè nên không ai muốn học.  
(3) Chỉ có vài người ở đây thôi mà ồn ào như cái chợ. 
(4) Lúc nào trong túi cũng cần phải có vài đồng để tiêu xài. 
(5) Khoảng 10 giờ tôi sẽ trở lại. 
(6) Nhà anh Ninh cách nhà tôi khoảng hai dặm. 

 
Ghi chú – Notes: “mấy” and “vài” are interchangeable 
 

Ngữ vựng 
máy vi tính  computer 
hư      broken, not working 
ồn ào   noisy 
đồng   dollar 

tiêu xài  to spend 
trở lại   to return 
cách     apart from, distanced from 
dặm   mile 

  
2. Cách dùng “trong, ngoài, trên, dưới, giữa” 
 
Tập đọc - Reading 

(1) Mọi người nên ở trong lớp chờ cho cơn mưa tạnh. 
(2) Con chó sủa dữ dội vì bị nhốt ở trong chuồng. 
(3) Người đang đứng nói chuyện ngoài sân là ba của tôi. 
(4) Bên ngoài trường học đó là một khu phố đông người. 
(5) Hãy để bình bông này trên bàn ở phòng khách. 
(6) Đừng làm mất mấy tờ giấy nằm ở trên chồng sách đó. 
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(7) Có nhiều con dế ở bên dưới đống lá cây khô kia. 
(8) Chúng ta hãy ngồi nghỉ dưới bóng cây một lát cho khỏe. 
(9) Tên cướp đã trốn vào giữa đám đông nên cảnh sát không bắt được. 
(10) Tôi nghe nói hàng cây cổ thụ ở giữa đường đã sống cả trăm 

năm. 
 

Ngữ vựng 
(mưa) tạnh   rain stops 
sủa    to bark 
dữ dội   excessively 
nhốt   to be confined 
chuồng   cage 
khu phố   town 
đông người   crowded 
bình bông   flower pot 
phòng khách  living room 

làm mất   to lose 
chồng    heap 
con dế   cricket 
lá cây khô   dry leaves 
ngồi nghỉ         to sit down and rest 
bóng cây   tree shade 
bắt    to catch 
cây cổ thụ   big old tree 

 
 

 

Đ. BÀI TẬP – Exercise 
1. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Chị Liên thường đi ________________ học bài vì ở đó im lặng 

hơn ở nhà. (library) 

b) Mẹ nói em phải có trái tim thương người và quan tâm đến 

_________________.  (other people)  
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c) Ba nói ba suýt chết hồi đi vượt biên vì ___________ của ba bị 

chìm ngoài biển khơi.  (boat) 

d) Ba sai em đi tìm cho ba cái kìm màu xanh mà ba mới 

___________ tuần trước.  (buy) 

e) Khi được người ta __________, cậu ấy chỉ mỉm cười mà không 

nói câu nào. (ask) 

f) Ông ấy tin rằng cậu con trai của ông sẽ _______________ vào 

trường hải quân. (pass the exam)  

g) Mẹ vừa đi chợ mua những trái _______________ thật chín để 

nấu bún riêu.  (tomato) 

h) Mùa hè này ba hứa đưa em đi coi khu rừng núi có những 

_______________ sống hàng nghìn năm. (pine tree) 

i) Chúng mình nên nhịn ăn (và) để bụng cho bữa tiệc tối nay vì 

nghe nói có rất nhiều _____________ hấp dẫn.   (dish) 

 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

 
a) Tại sao chị Liên thường đi thư viện học bài?  (im lặng)  

__________________________________________________________ 
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b) Mẹ nói với em thế nào?  (có trái tim thương người)  

__________________________________________________________ 

c) Tạo sao ba em suýt chết hồi đi vượt biên?(tàu của ba bị chìm)  

__________________________________________________________ 

d) Ba em sai em đi tìm cái gì?  (cái kìm màu xanh) 

__________________________________________________________ 

e) Khi được người ta hỏi thì cậu ấy làm gì?  (chỉ mỉm cười) 

__________________________________________________________ 

f) Ông ấy tin cậu con trai của ông sẽ thi đậu vào đâu?  

(trường hải quân)  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

g) Mẹ đi chợ mua cà chua chín để làm gì?  (nấu bún riêu) 

__________________________________________________________ 

h) Mùa hè này ba em sẽ đưa em đâu?   

(coi khu rừng núi có những cây thông sống hàng nghìn năm) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

i) Bữa tiệc tối nay có gì hấp dẫn?  (nhiều món ăn) 

__________________________________________________________ 
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3. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Bắc muốn ghi chép lại tất cả những gì ông 

__________________ sắp sửa nói. (president) 

b) Ai cũng khen Dung là một ______________ lễ phép. (kid)  

c) Nam đã vô tình đạp dẹp lép bánh _______________ của Thi 

làm rơi trên sàn nhà.  (pound cake) 

d) Chị Hoa hỏi có ai thấy _______________ của chị ở đâu không.  

       (hairpin) 

e) Mẹ vừa ______________ mua gạo nếp để nấu xôi gấc cho bà 

ngoại. (go to the market) 

f) Hôm qua anh Vinh bị rệp cắn vào __________ sưng lên một 

cục. (thigh) 

g) Học đi tìm cái nhíp để nhổ _________________ cho ông nội.  

        (white hair) 

h) Mẹ muốn mua _________ mới để nấu cơm nhanh hơn. 

        (stove)  

i) Vào dịp Tết, người ta thường dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ để 

năm mới được nhiều ________________.  (luck) 

 

4. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 
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Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Bắc muốn ghi chép những gì?    

(lời ông tổng thống sắp sửa nói) 

__________________________________________________________ 

b) Người ta khen Dung thế nào?  (một đứa trẻ lễ phép) 

__________________________________________________________ 

c) Nam đã vô tình đạp lên cái gì?  (bánh bông lan của Thi làm rơi 

trên sàn nhà)  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

d) Chị Hoa đang tìm cái gì?  (kẹp tóc của chị) 

__________________________________________________________ 

e) Mẹ đi chợ mua gạo nếp để làm gì? (nấu xôi gấc cho bà 

ngoại) 

__________________________________________________________ 

f) Hôm qua anh Vinh bị rệp cắn ở đâu?  (vào đùi) 

__________________________________________________________ 

g) Học đi tìm cái nhíp để làm gì?  (nhổ tóc trắng cho ông nội) 

__________________________________________________________ 

h) Tại sao mẹ muốn mua bếp mới? (để nấu cơm nhanh hơn) 
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__________________________________________________________ 

i) Vào dịp Tết, tại sao người ta dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ?  

(để năm mới được nhiều may mắn)  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

a) Cô Hoa có tính hay quên nên mỗi lần cô kho cá là bị 

___________. (burned) 

b) Bác Tạo nói nhà của bà nội ở Việt Nam __________ năm mét 

nhưng dài tới hai mươi mét.  (wide) 

c) Trong nhà em, _____________ cũng có mũi cao nhưng chỉ có 

mình em có mũi tẹt. (everybody) 

d) Anh không nên _______________ Los Angeles vào lúc 8 giờ 

sáng vì kẹt xe dữ lắm. (drive by) 

e) Hôm nay tôi thấy người hơi mệt vì _____________ thức khuya 

quá. (last night) 

f) Trái mít chị mua hôm qua ngon ghê, vừa chín tới và thật 

____________. (fragrant) 
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g) Mỗi khi có _________________ bán xeo (sale) là bác Tâm đi 

mua tới cả chục bình (nước ngọt) hai lít.  (soda drink) 

h) Cả tuần trước, ngày nào cũng ăn thịt nên tuần này mẹ đổi 

sang cho ăn ________. (fish)  

i) Cứ chiều chiều thì lại thấy cả đàn vịt trời cỡ hàng trăm con 

_________________ đây.  (fly by) 

 

6. Trả lời câu hỏi dựa theo phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Trả lời với một câu đầy đủ. 

a) Tại sao cô Hoa kho cá hay bị khét?  (có tính hay quên) 
__________________________________________________________ 

b) Nhà của bà nội ở Việt Nam dài bao nhiêu mét?   

(hai mươi mét) 

__________________________________________________________ 

c) Ai trong nhà em có mũi cao?  (ai cũng có mũi cao) 

__________________________________________________________ 

d) Đường sá trên Los Angeles có hay kẹt xe không?  

(kẹt xe dữ lắm) 

__________________________________________________________ 

e) Anh có khỏe không?    
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(tôi thấy người hơi mệt vì tối qua thức khuya) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

f) Các chị ăn mít có ngon không?  (thật ngon và thơm) 

__________________________________________________________ 

g) Mỗi khi có nước ngọt bán xeo (sale), bác Tâm đi mua bao 

nhiêu bình?  (cả chục bình) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

h) Tại sao mẹ cho ăn cá tuần này?  (tuần trước đã ăn thịt) 

__________________________________________________________ 

i) Mỗi ngày có đàn chim gì bay ngang đây vậy? (đàn vịt trời)  

__________________________________________________________ 

 

7. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

 

a) Bác Lý có mấy cái máy vi tính nhưng máy nào cũng bị 

____________.   (broken) 

b) Còn mấy ngày nữa là tới nghỉ hè nên _______________ muốn 

học. (nobody)  
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c) Chỉ có vài người ở đây thôi mà ___________ như cái chợ. 

         (noisy) 

d) Lúc nào trong __________ cũng cần phải có vài đồng để tiêu 

xài.   (pocket) 

e) Khoảng 10 giờ tôi sẽ ________________. (return) 

f) Nhà anh Ninh cách nhà tôi khoảng hai ___________. (miles) 

 

8. Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks 

(1) Có _______________ 10 người tới tham dự buổi họp. (about) 

(2) Nhà bác Chính có ______________ con chó lớn nhưng chúng 

rất hiền.      (some) 

(3) Ba thức dậy trước khi trời ______________ để đi làm. (morning) 

(4) Người mặc áo đỏ ____________ phòng khách là bạn gái của anh 

Hùng. (in) 

(5) Cái áo bỏ quên ___________ sân tối qua đã bị ướt. (outside)  

(6) Ly nước cam __________ bàn là của anh đó! (on) 

(7) Chúng ta nên ngồi __________ bóng cây cho mát. (under) 

(8) Tòa nhà nhỏ nằm __________ hai tòa nhà lớn kia là thư viện.  

         (between) 
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