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Sơ lược về tác giả 
 
Thạc sĩ Lê Ngọc Tiết, sinh năm 1954 tại Sadec, Việt Nam. Ông là cựu sinh viên Y Khoa 
Đại Học Đường Sài Gòn, cựu giảng viên tiếng Anh, tiếng Pháp và công nghệ sinh học tại 
Đại học Đồng Tháp và là cựu học sinh trường Lasan Mossard Thủ Đức và trường Lasan 
Taberd Sài Gòn. 

 
Bộ sách này được viết đề làm quà tặng, không mua, bán. 

 
LỜI NÓI ĐẦU 

  
Đây là quyển sách thứ nhất trong bộ sách tự học “Xây dựng một nền tảng vững chắc 
trong học tiếng Anh” với 5 quyển: 
Quyển 1: Nhập môn phiên âm quốc tế trước khi học tiếng Anh 
Quyển 2: Bắt đầu học tiếng Anh (Từ vựng, ngữ pháp, chính tả) 
Quyển 3: Rèn luyện kỹ năng đọc, nghe qua các bản tường trình tiếng Anh đặc biệt của 
VOA 
Quyển 4: Rèn luyện kỹ năng đọc, nghe qua các chủ đề về đời sống tại Việt Nam và Hoa 
Kỳ 
Quyển 5: Thực hành nói tiếng Anh 
 
Như tất cả chúng ta đều biết, trở ngại chính của người Việt khi học tiếng Anh như một 
ngoại ngữ là cách phát âm của tiếng Anh. Qua quyển sách thứ nhất này tác giả có mong 
muốn khiêm nhường là phần nào giúp giải quyết vấn đề hóc búa này. Do đó, mục tiêu 
chính của quyển sách thứ nhất này là giúp cho học viên sau khi học xong sách sẽ có được 
kỹ năng cơ bản là đọc đúng tất cả các từ tiếng Anh dựa vào phiên âm quốc tế (PAQT) 
hoàn chỉnh có trong từ điển. Ngoài ra học viên cũng có khả năng chuyển PAQT hoàn 
chỉnh sang PAQT tắt. Khả năng này giúp ích rất nhiều cho việc học từ vựng về mặt thời 
gian và phương pháp trong suốt quá trình học bộ sách này. 
 
Có hai điểm chính cần nhấn mạnh về quyển sách thứ nhất sách này. 
 
Một là sự tương tự giữa cách phát âm của các ký hiệu phiên âm quốc tế và cách phát âm 
theo tiếng Việt được trình bày trong quyển sách này làm phát sinh ra một cách khá miễn 
cưỡng các cụm từ tiếng Việt bất thường như “giữa a và e”, “ờ nhanh nhẹ”, “ờ nhanh 
mạnh” v.v...Ý nghĩa, cách phát âm và cách sử dụng các cụm từ tiếng Việt này cần được 
giải thích rõ ràng qua sự trợ giúp của một giáo viên dạy tiếng Anh.  
 
Hai là vai trò cực kỳ quan trọng của người giáo viên hướng dẫn. Giáo viên này phải lưu 
loát tiếng Anh, đặc biệt là cách phát âm tiếng Anh. Người này cũng phải lưu loát tiếng 
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Việt. Ngoài hai tiêu chí quan trọng trên, nắm vững kiến thức về phiên âm quốc tế cũng là 
một kỹ năng tối cần thiết khác. 
  
Phát âm đúng tiếng Anh là điều không hề dễ dàng đối với nhiều người Việt khi học tiếng 
Anh. Do đó, tác giả rất kỳ vọng là quyển sách thứ nhất này sẽ giúp các học viên nắm 
vững được những phần cốt lõi trong cách phát âm đúng các từ tiếng Anh. 
 
Tác giả. 
 
 
 

NỘI DUNG 
 

 
 GIAI ĐOẠN 1: CÁCH HỌC TỪ VỰNG QUA SỬ DỤNG KÝ HIỆU PHIÊN ÂM 
QUỐC TẾ (PAQT) HOÀN CHỈNH  

1. Cách viết và phát âm 46 ký hiệu PAQT tương tự như tiếng Việt 
2. Các ví dụ liên quan đến 46 ký hiệu PAQT 
3. Hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh với PAQT 
4. Úng dụng với 192 từ mới  

• Từ mới được học viên chép và học thuộc lòng như thế nào  
• Bài kiểm tra 
• Danh sách 192 từ mới cho phần ứng dụng với PAQT hoàn chỉnh 

 
GIAI ĐOẠN 2: CÁCH HỌC TỪ VỰNG QUA SỬ DỤNG KÝ HIỆU PHIÊN ÂM 
QUỐC TẾ HOÀN CHỈNH VÀ PAQT TẮT 

1. Cách viết và phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt qua một ví dụ                                        
2. Ứng dụng với 490 từ mới 
• Bài kiểm tra vấn đáp 
• Danh sách 490 từ ứng dụng với dạng viết PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt, dạng 

nói của PAQT tắt, từ loại và nghĩa tiếng Việt 
• BÀI DẠY VÀ HỌC CỤ THỂ PHẦN NHẬP MÔN PHIÊN ÂM QUỐC TẾ 
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NHẬP MÔN PHIÊN ÂM QUỐC TẾ ĐỂ BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG ANH 
 
GIAI ĐOẠN 1: CÁCH HỌC TỪ VỰNG QUA SỬ DỤNG KÝ HIỆU PHIÊN ÂM 
QUỐC TẾ (PAQT) HOÀN CHỈNH  

1. Cách viết và phát âm 46 ký hiệu PAQT tương tự như tiếng Việt  
Ký hiệu PAQT  Cách phát âm tương tự như tiếng Việt  

1. /æ/ 
2. /e/ 
3. /ə/ 
4. /ʌ/ 
5. /ɪ/  
6. /i/ 
7. /ɒ/ 
8. /ʊ/ 
9. /u/       
10. /ɑː/ 
11. /ɜː/ 
12. /i:/ 
13. /ɔː/ 
14. /u:/ 
15. /aɪ/ 
16. /aʊ/ 
17. /eə/ 
18. /eɪ/ 
19. /əʊ/ 
20. /ɪə/ 
21. /ɔɪ/ 
22. /ʊə/ 
23. /b/ 
24. /j/ 
25. /d/ 
26. /f/ 
27. /g/ 

giữa a và e 
e 
ờ nhanh nhẹ 
ờ nhanh mạnh (ớ) 
i nhanh 
i cuối từ hay i thường nhanh 
o nhanh 
u nhanh 
u thường nhanh 
a kéo dài 
ờ kéo dài 
i kéo dài 
o kéo dài 
u kéo dài 
ai 
ao 
e-ờ 
ây 
âu 
ia-ờ 
oi 
ua-ờ 
bờ (nhẹ) 
dờ 
đờ 
phờ 
gờ 
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28. /h/ 
29. /k/ 
30. /l/ 
31. /m/ 
32. /n/ 
33. /ŋ/ 
34. /p/ 
35. /w/ 
36. /r/ 
37. /s/ 
38. /ʃ/ 
39. /t/ 
40. /v/ 
41. /z/ 
42. /ʒ/ 
43. /ð/ 
44. /θ/ 
45. /dʒ/ 
46. /tʃ/ 

 

hờ 
cờ 
lờ 
mờ 
nờ 
nờ kéo dài 
“pờ” (mạnh) 
quờ 
rờ 
xờ (nhẹ) 
sờ (mạnh) 
tờ 
vờ 
“zờ” nhẹ 
“zờ” mạnh 
“đờ thè lưỡi” 
“thờ thè lưỡi” 
“tchờ” trong John 
“tchờ” trong teacher 
 

Trong một buổi học, học viên chép 10 ký hiệu PAQT với cách phát âm tương tự như 
tiếng Việt vào tập dành cho từ mới. Một ký hiệu PAQT và cách phát âm tương ứng được 
chép vào MỘT trang giấy tập. Học viên phải học thuộc lòng 10 ký hiệu PAQT và cách 
phát âm tương ứng này, sẳn sàng cho bài kiểm tra viết vào đầu buổi học tiếp theo trong 
tập bài tập. 
CHÚ Ý: 46 ký hiệu PAQT bao gổm: 
         - 14 âm nguyên âm đơn (monophthongs) với: 
             + 9 âm nguyên âm đơn ngắn: /æ/, /e/, /ə/, /ʌ/, /ɪ/, /i/, /ɒ/, /ʊ/ và /u/; 
             + 5 âm nguyên âm đơn dài: /ɑː/, /ɜː/, /i:/, /ɔː/ và /u:/; 
         - 8 âm nguyên âm đôi (diphthongs): /aɪ/, /aʊ/, /eə/, /eɪ/, /əʊ/, /ɪə/, /ɔɪ/ và /ʊə/; 
         - 24 âm phụ âm: /b/, /j/, /d/, /f/, /g/, /h/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /w/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, 
/v/, /z/, /ʒ/, /ð/, /θ/, /dʒ/ và /tʃ/.       
2. Các ví dụ liên quan đến 46 ký hiệu PAQT  
Chú ý: Từ điển được sử dụng trong suốt quá trình học là quyển MACMILLAN School 
DICTIONARY (English-Vietnamese) 

1. Hat /hæt/ (nón) 
2. Bet /bet/ (cá độ) 
3. But /bət/ (nhưng) 
4. But /bʌt/ (nhưng) 
5. Sit /sɪt/ (ngồi) 
6. Happy /’hæpi/ (hạnh phúc) hoặc Create /kri’eɪt/ (tạo ra) 
7. Not /nɒt/ (không) 
8. Book /bʊk/ (sách) 
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9. Casual /’ kæʒuəl/ (tình cờ) 
10. Father /’fɑːðə/ (cha) 
11. Fur /fɜː/ (bộ lông thú) 
12. Seat /siːt/ (chỗ ngồi) 
13. Door /dɔ:/ (cánh cửa) 
14. Too /tuː/ (cũng vậy) 
15. My /maɪ/ (của tôi) 
16. How /haʊ/ (ra sao) 
17. Bear /beə/ (gấu) 
18. Say /seɪ/ (nói) 
19. Road /rəʊd/ (con đường) 
20. Near /nɪə/ (gần) 
21. Toy /tɔɪ/ (đồ chơi) 
22. Poor /pʊə/ (nghèo) 
23. Bank /bæŋk/ (ngân hàng) 
24. Yes /jes/ (vâng) 
25. Door /dɔː/ (cửa) 
26. Friend /frend/ (bạn) 
27. Gift /gɪft/ (quà) 
28. House /haʊs/ (nhà) 
29. Key /kiː/ (chìa khoá) 
30. Low /ləʊ/ (thấp) 
31. Moon /muːn/ (mặt trăng) 
32. No /nəʊ/ (không) 
33. Sing /sɪŋ/ (hát) 
34. Pencil /’pens(ə)l/ (viết chì) 
35. White /waɪt/ (màu trắng) 
36. Red /red/ (màu đỏ) 
37. Sole /səʊl/ (lòng bàn chân) 
38. Shoe /ʃu:/ (chiếc giày) 
39. Tea /tiː/ (trà) 
40. Voice /vɔɪs/ (giọng nói) 
41. Zoo /zuː/ (sở thú) 
42. Measure /’meʒə/ (đo) 
43. This /ðɪs/ (đây) 
44. Thanks /θæŋks/ (cám ơn) 
45. John /dʒɒn/ (tên người nam) 
46. Teacher /’tiːtʃə/ (giáo viên) 

Trong một buổi học, học viên chép 12 ví dụ với ký hiệu PAQT tương ứng và nghĩa tiếng 
Việt vào tập dành cho từ mới. 12 ví dụ này cùng với PAQT và nghĩa tiếng Việt phải được 
học thuộc lòng, sẳn sàng cho bài kiểm tra viết vào đầu buổi học tiếp theo trong tập dành 
cho bài tập. 

3. Hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh với PAQT 
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1. a /eɪ/ 
2. b /bi:/   
3. c /si:/ 
4. d /di:/ 
5. e /i:/  
6. f /ef/ 
7. g /dʒi:/ 
8. h /eɪtʃ/ 
9. i /aɪ/ 
10. j /dʒeɪ/ 
11. k /keɪ/ 
12. l /el/ 
13. m /em/ 
14. n /en/ 
15. /əʊ/ 
16. p /pi:/ 
17. q /kju:/ 
18. r /ɑː/ 
19. s /es/ 
20. t /ti:/ 
21. u /ju:/ 
22. v /vi:/ 
23. w /’dʌb(ə)l-ju:/ 
24. x /eks/ 
25. y /waɪ/ 
26. z /zed/ or /zi:/ 

Trong một buổi học, học viên chép 13 chữ cái với ký hiệu PAQT tương ứng vào tập dành 
cho từ mới. 13 chữ cái này cùng với PAQT phải được học thuộc lòng, sẳn sàng cho bài 
kiểm tra vào đầu buổi học tiếp theo trong tập dành cho bài tập. 
4. Úng dụng với 192 từ mới (8 tuần)  
4.1. Từ mới được học viên chép và học thuộc lòng như thế nào  
Trong một buổi học, trước khi cho học viên chép, giáo viên đánh vần và đọc PAQT hoàn 
chỉnh của 12 từ mới 2 lần. Học viên được yêu cầu lặp lại sau giáo viên bằng cách đọc 
thầm nho nhỏ. Mục tiêu là tập cho học viên cách đánh vần và phát âm PAQT hoàn chỉnh 
qua lời đọc của giáo viên. Đối với từ có từ 2 vần trở lên, giáo viên chỉ học viên cách phân 
vần “cơ học” dựa vào PAQT hoàn chỉnh để dễ phát âm từ.  
Học viên học thuộc lòng các từ này với từ loại, ký hiệu PAQT hoàn chỉnh và nghĩa tiếng 
Việt, sẳn sàng cho bài kiểm tra viết vào đầu buổi học tiếp theo trong tập dành cho bài tập.  
 4.2. Bài kiểm tra 
- Giáo viên đọc 12 từ mới bằng tiếng Anh; 
- Dựa vào lời đọc của giáo viên, học viên viết ra các từ này với ký hiệu PAQT hoàn 
chỉnh, từ loại và nghĩa tiếng Việt vào tập dành cho bài tập. Bài kiểm tra sau đó được học 
viên tự sửa tại lớp. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lên kết quả của từng người.  
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Danh sách 192 từ mới cho phần ứng dụng với PAQT hoàn chỉnh 

 
(n.): Noun;  
(adj.): Adjective 
 

1. Action /’ækʃ(ə)n/ (n.): Tác động; hành động 
2. Agriculture /’ægrɪ,kʌltʃə/ (n.): Nền nông nghiệp 
3. Animal /’ænɪm(ə)l/ (n.): Động vật 
4. Ankle /’æŋk(ə)l/ (n.): Mắt cá chân 
5. Area /’eəriə/ (n.): Khu vực 
6. Arm /ɑːm/ (n.): Cánh tay  
7. Armpit /’ɑːm,pɪt/ (n.): Nách 
8. Aunt /ɑːnt/ (n.): Cô, dì 
9. Bachelor /’bætʃələ/ (n.): Người nam độc thân 
10. Back /bæk/ (n.): Lưng 
11. Balance /’bæləns/ (n.): Thăng bằng 
12. Barley /’bɑːli/ (n.): Lúa mạch 
13. Beak /biːk/ (n.): Mỏ chim 
14. Bean /biːn/ (n.): Đậu 
15. Biceps /’baɪseps/ (n.): Cơ 2 đầu 
16. Bill /bɪl/ (n.): Mỏ chim 
17. Bird /bɜːd/ (n.): Chim  
18. Black /blæk/ (adj.): Đen  
19. Blue /blu:/ (adj.): Xanh dương  
20. Bluff /blʌf/ (n.): Dốc đứng 
21. Body /’bɒdi/ (n.): Cơ thể 
22. Brain /breɪn/ (n.): Não 
23. Breast /brest/ (n.): Ức 
24. Breeze /briːz/ (n.): Gió nhẹ 
25. Brother /’brʌðə/ (n.): Anh, em trai 
26. Brown /braʊn/ (adj.): Nâu 
27. Building /’bɪldɪŋ/ (n.): Toà nhà 
28. Cabbage /’kæbɪdʒ/ (n.): Bắp cải 
29. Calf /kɑːf/ (n.): Bắp chân 
30. Cereal /’sɪəriəl/ (n.): Ngũ cốc 
31. Cerebellum /,serə’beləm/ (n.): Tiểu não 
32. Chest /tʃest/ (n.): Lồng ngực 
33. Child /tʃaɪld/ (n.): Trẻ con 
34. Chin /tʃɪn/ (n.): Cằm 
35. Claw /klɔː/ (n): Móng vuốt  
36. Clear /klɪə/ (adj.): Rõ ràng 
37. Cab /kæb/ (n.): Xe taxi 
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38. Cock /kɒk/ (n.): Gà trống 
39. Cockerel /’kɒk(ə)rəl/ (n.): Gà trống tơ 
40. Cold /kəʊld/ (adj.): Lạnh 
41. Cool /kuːl/ (adj.): Mát 
42. Corn /kɔːn/ (n.): Bắp 
43. Cousin /’kʌz(ə)n/ (n.): Anh, chị, em họ 
44. Crane /kreɪn/ (n.): Sếu 
45. Crimson /’krɪmz(ə)n/(adj.): Đỏ thắm 
46. Crop /krɒp/ (n.): Cây trồng; vụ mùa 
47. Daughter /’dɔːtə/ (n.): Con gái 
48. Day /deɪ/ (n.): Ngày 
49. Deforestation /dɪ,fɒrɪs’teɪʃ(ə)n/ (n.): Nạn phá rừng 
50. Different /’dɪfrənt/ (adj.): Khác nhau 
51. Duck /dʌk/ (n.): Vịt mái 
52. Eagle /’iːg(ə)l/ (n.): Đại bàng 
53. Ear /ɪə/ (n.): Tai 
54. Egret /’i:grət/ (n.): Con diệc bạch 
55. Elbow /’elbəʊ/ (n.): Khuỷu tay 
56. Erosion /ɪ’rəʊʒ(ə)n/ (n.): Sự xói mòn 
57. Eye /aɪ/ (n.): Mắt 
58. Eyebrow /’aɪbraʊ/ (n.): Lông mày 
59. Eyelashes /’aɪlæʃ/ (n.): Lông mi  
60. Face /feɪs/ (n.): Mặt 
61. Falcon /’fɔːlkən/ (n.): Chim ưng 
62. Father /’fɑːðə/ (n.): Cha 
63. Feather /’feðə/ (n.): Lông vũ 
64. Filtration /fɪl’treɪʃ(ə)n/ (n.) : Sự lọc 
65. Fingernail /’fɪŋgə,neɪl/ (n.): Móng tay 
66. Flamingo /flə’mɪŋgəʊ/ (n.): Hồng hạc 
67. Flood /flʌd/(n.): Lũ lụt  
68. Foot /fʊt/ (n.): Bàn chân 
69. Forearm /’fɔːrɑːm/ (n.): Cẳng tay 
70. Forehead /’fɒrɪd/ (n.): Trán 
71. Forest /’fɒrɪst/ (n.): Rừng 
72. Front /frʌnt/ (n.): Mặt trước 
73. Funnel /’fʌn(ə)l/ (n.) : Cái quặng 
74. Goose /guːs/ (n.): Ngỗng 
75. Grain /greɪn/ (n.): Hạt 
76. Grandfather /’grændfɑːðə/ (n.): Ông nội/ngoại 
77. Green /gri:n/ (adj.): Xanh lá cây 
78. Grey /greɪ/ (adj.): Xám 
79. Habitat /’hæbɪtæt/ (n.): Nơi ở 
80. Hair /heə/ (n.): Tóc, lông 
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81. Hand /hænd/ (n.): Bàn tay 
82. Hawk /hɔːk/ (n.): Diều hâu 
83. Head /hed/ (n.): Đầu 
84. Heel /hiːl/ (n.): Gót 
85. Hen /hen/ (n.): Gà mái 
86. Hot /hɒt/ (adj.): Nóng; cay 
87. Human /’hjuːmən/ (adj.): Thuộc về con người 
88. Husband /’hʌzbənd/ (n.): Chồng 
89. Indigo /’ɪndɪgəʊ/ (adj.): Màu chàm 
90. Insoluble /ɪn’sɒljʊb(ə)l/ (adj.) : Không hoà tan được 
91. Instep /’ɪnstep/ (n.): Mu bàn chân 
92. Jaw /dʒɔː/ (n.): Hàm 
93. Kiwi /’kiːwiː/ (n.): Chim ki-wi 
94. Knee /niː/ (n.): Đầu gối 
95. Knuckle /’nʌk(ə)l/ (n.): Đốt ngón tay 
96. Land /lænd/ (n.): Đất liền 
97. Leg /leg/ (n.): Chân 
98. Lettuce /’letɪs/ (n.): Rau diếp 
99. Lip /lɪp/ (n.): Môi 
100. Loss /lɒs/ (n.): Sự mất đi 
101. Maize /meɪz/ (n.): Bắp 
102. Millet /’mɪlɪt/ (n.): Cây kê 
103. Mixture /’mɪkstʃə/ (n.) : Hỗn hợp 
104. Mother /’mʌðə/  (n.): Mẹ 
105. Mouth /maʊθ/ (n.): Miệng 
106. Neck /nek/ (n.): Cổ 
107. Nephew /’nefju:/ (n.): Cháu họ trai 
108. Niece /ni:s/ (n.): Cháu họ gái 
109. Night /naɪt/ (n.): Đêm 
110. Nitrogen /’naɪtrədʒ(ə)n/ (n.): Ni-tơ 
111. Nose /nəʊz/ (n.): Mũi 
112. Nostril /’nɒstrəl/ (n.): Lỗ mũi 
113. Nutrient /’njuːtriənt/ (n.): Chất dinh dưỡng 
114. Oats /əʊts/ (n.): Yến mạch (số nhiều) 
115. Orange /’ɒrɪndʒ/ (adj.): Màu cam 
116. Ostrich /’ɒstrɪtʃ/ (n.): Đà điểu  
117. Owl /aʊl/ (n.): Cú mèo 
118. Oxygen /’ɒksɪdʒ(ə)n/ (n.): Ôxi 
119. Pak choi /,pæk’tʃɔɪ/ (n. phr.): Cải thìa 
120. Palm /pɑːm/ (n.): Lòng bàn tay 
121. Parrot /’pærət/ (n.): Két 
122. Part /pɑːt/ (n.): Bộ phận 
123. Peacock /’pi:,kɒk/ (n.): Công trống 
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124. Pelican /’pelɪkən/ (n.): Chim bồ nông 
125. Penguin /’peŋgwɪn/ (n.): Chim cánh cụt 
126. Pigeon /’pɪdʒ(ə)n/ (n.): Bồ câu 
127. Pink /pɪŋk/ (adj.): Hồng 
128. Purple /’pɜ:p(ə)l/ (adj.): Tím 
129. Rain /reɪn/ (n.) : Mưa 
130. Red /red/ (adj.): Đỏ 
131. Relative /’relətɪv/ (n.): Bà con 
132. Residue /’rezɪ,djuː/ (n.) : Chất cặn 
133. Rice /raɪs/ (n.): Gạo 
134. Rock /rɒk/: Viên đá 
135. Root /ru:t/: Rễ cây 
136. Rose /rəʊz/ (adj.): Hồng 
137. Rotation /rəʊ’teɪʃ(ə)n/ (n.): Sự luân phiên 
138. Rye /raɪ/ (n.): Lúa mạch hạt to 
139. Sea /siː/ (n.): Biển 
140. Seagull /’siːgʌl/ (n.): Chim mồng biển 
141. Shin /ʃɪn/ (n.): Cẳng chân 
142. Shoulder /’ʃəʊldə/ (n.): Vai 
143. Sister /’sɪstə/ (n.): Chị/em gái 
144. Sole /səʊl/ (n.): Lòng bàn chân 
145. Son /sʌn/ (n.): Con trai 
146. Stomach /’stʌmək/ (n.): Dạ dày 
147. Swallow /’swɒləʊ/ (n.): Chim én 
148. Swan /swɒn/ (n.): Thiên nga 
149. Tail /teɪl/ (n.): Đuôi 
150. Talon /’tælən/ (n.): Móng, vuốt chim săn mồi 
151. Temple /’temp(ə)l/ (n.): Thái dương 
152. Thigh /θaɪ/ (n.): Đùi 
153. Throat /θrəʊt/ (n.): Họng 
154. Thumb /θʌm/ (n.): Ngón tay cái 
155. Timber /’tɪmbə/ (n.): Gỗ gia dụng 
156. Toe /təʊ/ (n.): Ngón chân 
157. Toenail /’təʊ,neɪl/ (n.): Móng chân 
158. Tomato /tə’meɪtəʊ/ (n.): Cà chua 
159. Tooth /tuːθ/ (n.): Răng 
160. Tree /tri:/ (n.): Cây 
161. Triceps /’traɪseps/ (n.): Cơ 3 đầu 
162. Turkey /’tɜːki/ (n.): Gà lôi, gà tây 
163. Turn /tɜːn/ (n.): Phiên, lượt 
164. Turpentine /’tɜːpən,taɪn/ (n.): Nhựa thông 
165. Turret /’tʌrɪt/ (n.): Tháp canh trên lâu đài 
166. Tweezers /’twi:zəz/ (n.): Cái nhíp, cái kẹp  
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167. Twilight /’twaɪ,laɪt/ (n.): Lúc chạng vạng 
168. Twist /twɪst/ (n.):  Đột chuyển 
169. Tycoon /,taɪ’ku:n/ (n.): Nhà tài phiệt 
170. Type /taɪp/ (n.): Loại 
171. Typewriter /’taɪp,raɪtə/ (n.): Máy đánh chữ 
172. Typhoid /’taɪfɔɪd/ (n.): Bệnh thương hàn 
173. Typhoon /taɪ’fu:n/ (n.): Bảo nhiệt đới 
174. Typist /’taɪpɪst/ (n.): Nhân viên đánh máy 
175. Tyrant /’taɪrənt/ (n.): Nhà độc tài 
176. Tyre /’taɪə/ (n.): Lốp xe 
177. Umpire /’ʌmpaɪə/ (n.): Trọng tài quần vợt, bóng chày... 
178. Understanding /,ʌndə’stændɪŋ/ (n.): Sự thông cảm 
179. Underworld /’ʌndə,wɜːld/ (n.): Thế giới ngầm 
180. Unemployment /,ʌnɪm’plɔɪmənt/ (n.): Nạn thất nghiệp 
181. Uniform /’ju:nɪ,fɔ:m/ (n.): Đồng phục 
182. Union /’ju:njən/  (n.): Liên hiệp 
183. Unity /’ju:nəti/ (n.): Sự đoàn kết 
184. Universe /’ju:nɪ,vɜːs/ (n.): Vũ trụ 
185. Violet /’vaɪələt/  (adj.): Tím 
186. Vulture /’vʌltʃə/ (n.): Kền kền 
187. Waist /weɪst/ (n.): Vùng thắt lưng.  
188. Warm /wɔːm/ (adj.): Ấm 
189. Wheat /wiːt/ (n.): Lúa mì 
190. White /waɪt/ (adj.): Trắng 
191. Wing /wɪŋ/ (n.): Cánh 
192. Yellow /’jeləʊ /(adj.): Vàng 

 
GIAI ĐOẠN 2: CÁCH HỌC TỪ VỰNG QUA SỬ DỤNG KÝ HIỆU PHIÊN ÂM 

QUỐC TẾ HOÀN CHỈNH VÀ PAQT TẮT 
1. Cách viết và phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt qua một ví dụ:  
                                       Crocodile (Cá sấu) 
Bước 1: Bắt đầu buổi học, học viên theo dõi bài giảng của giáo viên qua tài liệu được 
phát về cách viết và cách phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt qua ví dụ sau đây. 
Cách viết và phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt của từ Crocodile:  
 (1). Cách viết 
   PAQT tắt:              ’   ɒ  ə, aɪ   
   PAQT hoàn chỉnh: Crocodile /’krɒkə,daɪl/  
Chú ý: + PAQT tắt được viết bên trên từ vựng (Giáo viên chỉ cho học sinh cách viết 
PAQT tắt này.)  
            + Trong PAQT tắt, những chữ cái thông thường chỉ có 1 cách phát âm sẽ không 
được thể hiện bởi ký hiệu phiên âm. 
            + Theo quy ước chữ cái câm được gạch chân. 
(2). Cách phát âm: 
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PAQT hoàn chỉnh: Crocodile /’krɒkə,daɪl/ 
- Mở phiên âm; 
- Dấu nhấn chính; 
- Âm “kờ” /k/; 
- Âm “rờ” /r/; 
- Âm “o nhanh” /ɒ/;  
- Âm “kờ” /k/;  
- Âm “ờ nhanh nhẹ” /ə/;  
- Dấu nhấn phụ;  
- Âm “đờ” /d/; 
- Âm “ai” /aɪ/; 
- Âm “lờ” /l/; 
- Đóng phiên âm.                                      

                    ’   ɒ  ə, aɪ   
PAQT tắt:  Crocodile 

- Trên và trước chữ cái Capital /si:/ (C) là dấu nhấn chính; 
- Trên chữ cái /əʊ/ (o) là âm “o nhanh” /ɒ/; 
- Trên chữ cái /əʊ/ (o) là âm “ờ nhanh nhẹ” /ə/; 
- Dưới và trước chữ cái /di:/ (d) là dấu nhấn phụ;  
- Trên chữ cái /aɪ/ (i) là âm “ai” /aɪ/; 
- Silent /i:/ (e). 

Bước 2: Học viên chép cách viết và cách phát âm của ví dụ trên vào tập bài học. 
Bước 3: Về nhà học viên học thuộc cách viết và cách phát âm PAQT hoàn chỉnh và 
PAQT tắt của ví dụ trên.  
Bài tập ứng dụng tại lớp: Sử dụng từ điển, học viên viết ra cách viết và cách phát âm 
PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt của 5 từ sau: 

1. Mother (Mẹ) 
2. Father (Cha) 
3. Brother (Anh. em trai) 
4. Sister (Chị, em gái) 
5. Aunt (Cô, dì) 

Bài tập ứng dụng được sửa vào cuối buổi học. 
2. Ứng dụng với 490 từ mới 
Trong một buổi học, 10 từ mới được chọn ra. 
Đối với mỗi từ mới, giáo viên:                          

- Đánh vần từ vựng 2 lần bằng chữ cái tiếng Anh để học viên ghi vào tập bài 
học; 

- Phát âm PAQT hoàn chỉnh của từ vựng 2 lần để học viên ghi bên phải từ 
vựng; 

- Phát âm PAQT tắt của từ vựng 2 lần để học viên ghi bên trên từ vựng; 
- Đọc từ vựng 2 lần bằng tiếng Anh; 
- Đọc từ loại và nghĩa tiếng Việt của từ vựng để học viên chép. 
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Trong quá trình phát âm của giáo viên, học viên được yêu cầu lặp lại thầm sau giáo viên. 
Sau đó học viên dùng từ điển để kiểm tra lại PAQT hoàn chỉnh của 10 từ vựng mới. Cuối 
cùng về nhà, học viên học thuộc lòng các nội dung vừa chép ở trên, sẳn sàng cho bài 
kiểm tra vấn đáp vào đầu buổi học tiếp theo. 
BÀI KIỂM TRA VẤN ĐÁP: Giáo viên đọc từ cần kiểm tra bằng tiếng Việt. Sau đó một 
học viên (chọn ngẫu nhiên):  
                               - Đánh vần từ vựng bằng tiếng Anh; 
                               - Đọc từ vựng bằng tiếng Anh; 
                               - Phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt bằng tiếng Việt từ vựng cần 
được kiểm tra. 
 
Danh sách 490 từ ứng dụng với dạng viết PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt, dạng nói 

của PAQT tắt, từ loại và nghĩa tiếng Việt 
 

Chú ý: - Theo quy ước, chữ cái câm được gạch chân.  
             - (v.)= verb (động từ). 
             - (prep.)=preposition (giới từ) 
                  

                ’æ  θ ə   
1. Anther /’ænθə/ (n.): Bao phấn 

Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái t và h là âm θ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                ’ eɪ ɪ 

2. Calyx /’keɪlɪks/ (n.): Lá đài 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái y là âm ɪ. 
Chú ý: Chữ cái x đại đa số phát âm là /ks/ 
                ’ ɑː  ə 

3. Carpel /’kɑːpəl/ (n.): Lá noãn 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và r là âm a:; 
Trên chữ cái e là âm ə. 
                   ə’ɒ ə 

4. Corolla /kə’rɒlə/ (n.): Cánh hoa  
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                ’ ɪ ə   ə 
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5. Filament /’fɪləmənt/ (n.): Chỉ nhị 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái e là âm ə.  
                ’  aʊ ə 

6. Flower /’flaʊə/ (n.): Hoa 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và w là âm aʊ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                ’  e  ə  i 

7. Nectary /’nektəri/ (n.): Túi mật 
Trên và trước chữ cái N là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
               ’əʊ(ə)i 

8. Ovary /’əʊv(ə)ri/ (n.): Bầu noãn 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm əʊ; 
Trên chữ cái a là âm (ə); 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
               ’ɒ  juː 

9. Ovule /’ɒvjuːl/ (n.): Noãn  
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm ɒ; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u: 
Silent e. 
                ’ e(ə) 

10. Petal /’pet(ə)l/ (n.): Cánh hoa 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm (ə). 
                   ɪ’ e   ək(ə)l 

11. Receptacle /rɪ’septək(ə)l/ (n.) : Đế hoa 
Trên chữ cái e là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái c là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə ; 
Trên chữ cái c,l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                ’ e (ə) 

12. Sepal /’sep(ə)l/ (n.): Lá đài 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
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Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm (ə). 
                ’  eɪ  ə 

13. Stamen /’steɪmən/ (n.): Nhị  
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái e là âm ə.         
                ’  ɪ    ə 

14. Stigma /’stɪgmə/ (n.): Đầu nhuỵ 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                   aɪ 

15. Style /staɪl/ (n.): Ống nhuỵ 
Trên chữ cái y là âm aɪ; 
Silent e. 
                   ɔɪ 

16. Boil /bɔɪl/ (v.): Luộc, đun sôi 
Trên chữ cái o và i là âm ɔɪ. 
                     ɒ 

17. Chop /tʃɒp/ (v.): Xắt nhỏ, thái nhỏ 
Trên chữ cái o là âm ɒ. 
                     ʌ  

18. Crush /krʌʃ/ (v.): Bóp nát 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                   aɪ  

19. Dice /daɪs/ (v.): Cắt khối vuông 
Trên chữ cái i là âm aɪ. 
Chú ý: Hai chữ cái c và e đi chung luôn luôn có âm /s/. 
                     eɪ 

20. Drain /dreɪn/ (v.): Để cho ráo nước 
Trên chữ cái a và i là âm eɪ. 
                   aɪ 

21. Fry /fraɪ/ (v.): Chiên 
Trên chữ cái y là âm aɪ. 
                    eɪ 

22. Grate /greɪt/ (v.): Mài thành bột 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e. 
                     ɪ 

23. Grill /grɪl/ (v.): Nướng 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                    æ 
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24. Mash /mæʃ/ (v.): Nghiền nhừ 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                    ɪ 

25. Mix /mɪks/ (v.): Trộn 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                    iː  

26. Peel /piːl/ (v.): Gọt vỏ 
Trên chữ cái e và e là âm i:. 
                   aɪ 

27. Slice /slaɪs/ (v.): Cắt lát mỏng 
Trên chữ cái i là âm aɪ. 
                       e 

28. Spread /spred/ (v.): Trải đều ra 
Trên chữ cái e và a là âm e. 
                      ɪ 

29. Whisk /wɪsk/ (v.): Đánh trứng, đánh kem 
Silent h; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
               ’æ p(ə)l 

30. Apple /’æp(ə)l/ (n.): Táo 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái p, l và e là âm p, âm (ə) và âm l. 
                ’eɪ   ɪ,ɒ 

31. Apricot /’eɪprɪ,kɒt/ (n.): Trái mơ 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm eɪ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm ɒ. 
               ’æ  ə, ɑːəʊ 

32. Avocado /’ævə,kɑːdəʊ/ (n.): Trái bơ 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm ɑː; 
Trên chữ cái o là âm əʊ. 
                   ə’ɑː ə 

33. Banana /bə’nɑːnə/ (n.): Chuối 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái n là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɑː; 
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Trên chữ cái a là âm ə. 
                ’   uː  (ə) i 

34. Blueberry /’bluːb(ə)ri/ (n.): Quả phúc bồn tử 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u và e là âm uː; 
Trên chữ cái e là âm (ə); 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                ’    e   i 

35. Cherry /’tʃeri/ (n.): Trái anh đào, trái xơ-ri 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                ’ əʊ ə, ʌ 

36. Coconut /’kəʊkə,nʌt/ (n.): Dừa 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái n là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                   ɪ 

37. Fig /fɪg/ (n.): Sung 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                    uː 

38. Fruit /fruːt/ (n.): Trái cây 
Trên chữ cái u và i là âm u:. 
                    eɪ 

39. Grape /greɪp/ (n.): Nho tươi 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e. 
                 ’  eɪ      uː 

40. Grapefruit /’greɪpfruːt/ (n.): Bưởi 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e; 
Trên chữ cái u và i là âm u:. 
                ’  iː iː, uː 

41. Kiwifruit /’kiːwiː,fruːt/ (n.): Trái ki-wi 
Trên và trước chữ cái K là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm i:; 
Trên chữ cái i là âm i:; 
Dưới và trước chữ cái f là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái u và i là âm u:. 
                ’ e   ə 

42. Lemon /’lemən/ (n.): Chanh vàng 
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Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                  aɪ 

43. Lime /laɪm/ (n.): Chanh xanh 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent e. 
                ’   æ   ə ɪ  

44. Mandarin /’mændərɪn/ (n.): Quýt 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái i là âm ɪ.            
                ’  æŋ əʊ 

45. Mango /’mæŋgəʊ/ (n.): Xoài 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ. 
                ’   e ə 

46. Melon /’melən/ (n.): Dưa tây 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                ’  e   ə i:  

47. Nectarine /’nektəri:n/ (n.): Đào tiên 
Trên và trước chữ cái N là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái i là âm i:; 
Silent e. 
                ’ɒ  ɪ  dʒ 

48. Orange /’ɒrɪndʒ/ (n.): Cam 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm ɪ; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Silent e. 
                  ə’ aɪə 

49. Papaya /pə’paɪə/ (n.): Đu đủ 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái p là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và y là âm aɪ; 
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Trên chữ cái a là âm ə.  
                    iː 

50. Peach /piːtʃ/ (n.): Đào 
Trên chữ cái e và a là âm i:. 
                   eə 

51. Pear /peə/ (n.): Lê 
Trên chữ cái e và a là eə. 
                ’aɪ , æp(ə)l 

52. Pineapple /’paɪn,æp(ə)l/ (n.): Khóm, dứa 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent e; 
Dưới và trước chữ cái a là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ ; 
Trên chữ cái p,l và e là âm p, âm (ə) và âm l. 
                    ʌ 

53. Plum /plʌm/ (n.): Mận 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                ’ɑːz   (ə) i 

54. Raspberry /’rɑːzb(ə)ri/ (n.): Mâm xôi 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɑː; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Silent p; 
Trên chữ cái e là âm (ə); 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                ’    ɔː   (ə) i 

55. Strawberry /’strɔːb(ə)ri/ (n.): Dâu tây 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và w là âm ɔː; 
Trên chữ cái e là âm (ə); 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                ’  ɔː ə,  e  ə 

56. Watermelon /’wɔːtə,melən/ (n.): Dưa hấu 
Trên và trước chữ cái W là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɔː; 
Trên chữ cái e và r là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái m là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                ’æ    ə   ə  

57. Abdomen /’æbdəmən/ (n.): Bụng 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
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Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên chữ cái e là âm ə. 
                 æ 

58. Ant /ænt/ (n.): Con kiến 
Trên chữ cái A là âm æ. 
                 æ ’ e   ə 

59. Antenna /æn’tenə/ (n.): Râu, ăng-ten 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                 ə’ æk   ɪ 

60. Arachnid /ə’ræknɪd/ (n.): Hình nhện 
Trên chữ cái A là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái c và h là âm k; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                    i: 

61. Bee /biː/ (n.): Ong 
Trên chữ cái e và e là âm i:. 
                ’  iː(tə)l 

62. Beetle /’biːt(ə)l/ (n.) : Bọ cánh cứng 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và e là âm i:; 
Trên chữ cái t, l và e là âm t, âm (ə) và âm l. 
                ’  ʌ  ə , aɪ 

63. Butterfly /’bʌtə,flaɪ/ (n.): Bướm 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái f là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái y là âm aɪ. 
                ’ æ ə , ɪ  ə 

64. Caterpillar /’kætə,pɪlə/ (n.): Sâu 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái p là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a và r là âm ə. 
                ’  ɒ     əʊ 
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65. Cockroach /’kɒkrəʊtʃ/ (n.): Gián 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Silent c; 
Trên chữ cái o và a là âm əʊ. 
                ’   ɪ    ɪ 

66. Cricket /’krɪkɪt/ (n.): Dế 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent c; 
Trên chữ cái e là âm ɪ. 
                ’   æ  ə  , aɪ 

67. Dragonfly /’drægən,flaɪ/ (n.): Chuồn chuồn 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái f là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái y là âm aɪ. 
                ’ ɪə    ɪ 

68. Earwig /’ɪəwɪg/ (n.): Con xâu tai 
Trên và trước chữ cái E là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái E, a và r là âm ɪə; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                     iː 

69. Flea /fliː/ (n.): Bọ chét 
Trên chữ cái e và a là âm i:. 
                   aɪ 

70. Fly /flaɪ/ (n.): Ruồi 
Trên chữ cái y là âm aɪ. 
                 ’  ɑː ,  ɒ   ə 

71. Grasshopper /’grɑːs,hɒpə/ (n.): Châu chấu 
Trên và trước chữ cái G là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɑː; 
Dưới và trước chữ cái h là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                'ɪ    e 

72. Insect /’ɪnsekt/ (n.) : Côn trùng 
Trên và trước chữ cái I là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái I là âm ɪ; 
Trên chữ cái e là âm e. 
                ’ eɪ  ɪ,  ɜː 

73. Ladybird /’leɪdɪ,bɜːd/ (n.): Bọ rùa 
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Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Dưới và trước chữ cái b là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i và r là âm ɜː. 
                   e 

74. Leg /leg/ (n.): Chân 
Trên chữ cái e là âm e. 
                   aʊ  

75. Louse /laʊs/ (n.): Rận 
Trên chữ cái o và u là âm aʊ; 
Silent e. 
                ’   æ   ɪb(ə)l 

76. Mandible /’mændɪb(ə)l/ (n.): Hàm dưới 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái b, l và e là âm b, âm (ə) và âm l. 
                   aɪ 

77. Mite /maɪt/ (n.): Con mạt 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent e. 
                    ɒ’sk iːəʊ 

78. Mosquito /mɒ’skiːtəʊ/ (n.): Muỗi 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên và trước chữ cái s là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái q và u là âm k; 
Trên chữ cái i là âm i:; 
Trên chữ cái o là âm əʊ. 
                    ɒθ 

79. Moth /mɒθ/ (n.): Bướm đêm 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái t và h là âm θ. 
                ’ɔː  ə 

80. Organ /’ɔːgən/ (n.): Cơ quan 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O và r là âm ɔː; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                  eə 

81. Pair /peə/ (n.): Đôi 
Trên chữ cái a và i là âm eə. 
                ’   ɔː   iə 

82. Scorpion /’skɔːpiən/ (n.): Bọ cạp 
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Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và r là âm ɔː; 
Trên chữ cái i và o là âm i thường nhanh và âm ə. 
                ’  aɪ ə 

83. Spider /’spaɪdə/ (n.): Nhện 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                ’  aɪ ək(ə)l 

84. Spiracle /’spaɪrək(ə)l/ (n.): Lỗ thở 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                 ’θ ɔːæ 

85. Thorax /’θɔːræks/ (n.): Ngực 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái T và h là âm θ; 
Trên chữ cái o là âm ɔː; 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                   ɪ 

86. Tick /tɪk/ (n.): Ve chó 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent c. 
                    ɒ 

87. Wasp /wɒsp/ (n.): Ong bắp cày 
                     ɪ ŋ 

88. Wing /wɪŋ/ (n.): Cánh 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái n và g là âm ŋ. 
                ’ ædʒə 

89. Badger /’bædʒə/ (n.): Con lửng 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Silent d; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                   æ 

90. Bat /bæt/ (n.): Dơi 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                   eə 

91. Bear /beə/ (n.): Gấu 
Trên chữ cái e và a là âm eə. 
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                   ʊ 
92. Bull /bʊl/ (n.): Bò đực 

Trên chữ cái u là âm ʊ. 
                ’ æ (ə) 

93. Camel /’kæm(ə)l/ (n.): Lạc đà 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e là âm (ə). 
                ’     iː ə 

94. Cheetah /’tʃiːtə/ (n.): Báo chi-ta 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và e là âm i:; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Silent h. 
                 ,    ɪ    æ ’  iː 

95. Chimpanzee /,tʃɪmpæn’ziː/ (n.): Tinh tinh 
Dưới và trước chữ cái C là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên và trước chữ cái z là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và e là âm iː. 
                   aʊ 

96. Cow /kaʊ/ (n.): Bò cái 
Trên chữ cái o và w là âm aʊ. 
                   əʊ 

97. Doe /dəʊ/ (n.): Nai cái 
Trên chữ cái o và e là âm əʊ.  
                ’ ɒŋ    i 

98. Donkey /’dɒŋki/ (n.): Lừa 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Trên chữ cái e và y là âm i cuối từ. 
                ’e ɪ    ə 

99. Elephant /’elɪfənt/ (n.): Voi 
Trên và trước chữ cái E là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái E là âm e; 
Trên chữ cái e là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                       juː 

100. Ewe /juː/ (n.): Cừu cái 
Trên chữ cái e và w là âm j và âm u:; 
Silent e. 
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                        ɒ 
101. Fox /fɒks/ (n.): Cáo 

Trên chữ cái o là âm ɒ. 
                     dʒə’ɑː 

102. Giraffe /dʒə’rɑːf/ (n.): Hươu cao cổ 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Trên chữ cái i là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɑː; 
Silent e. 
                         əʊ 

103. Goat /gəʊt/ (n.): Dê 
Trên chữ cái o và a là âm əʊ.       
                         ə’ ɪ ə 

104. Gorilla /gə’rɪlə/ (n.): Đười ươi  
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                      ,  ɪ    ə’ ɒ ə   ə                                                   

105. Hippopotamus /,hɪpə’pɒtəməs/ (n.): Hà mã  
Dưới và trước chữ cái H là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái p là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                         ɔː  

106. Horse /hɔː/ (n.): Ngựa 
Trên chữ cái o và r là âm ɔː; 
Silent e. 
                     ,  æŋ  ə’ uː 

107. Kangaroo /,kæŋgə’ruː/ (n.): Chuột túi 
Dưới và trước chữ cái K là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và o là âm u:. 
                      əʊ’ɑː ə 

108. Koala /kəʊ’ɑːlə/ (n.): Gấu túi 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
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Trên và trước chữ cái a là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɑː; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                      ’  e    ə 

109. Leopard /’lepəd/ (n.): Báo đốm 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và o là âm e; 
Trên chữ cái a và r là âm ə. 
                     ’ aɪə  

110. Lion /’laɪən/ (n.) : Sư tử đực 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái o là âm ə.                         
                     ’ aɪə e  

111. Lioness /’laɪənes/ (n.): Sư tử cái 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái o là âm ə ; 
Trên chữ cái e là âm e. 
                     ’   æ    (ə) 

112. Mammal /’mæm(ə)l/ (n.) : Động vật có vú 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm (ə).  
                         əʊ 

113. Mole /məʊl/ (n.): Chuột chũi 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Silent e. 
                     ’   ɒŋ, uːs 

114. Mongoose /’mɒŋ,guːs/ (n.): Cầy Mongoose 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Dưới và trước chữ cái g là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o và o là âm u:; 
Silent e. 
                      ’  ʌŋ   i 

115. Monkey /’mʌŋki/ (n.): Khỉ 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ʌ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Trên chữ cái e và y là âm i cuối từ. 
                          aʊ 
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116. Mouse /maʊs/ (n.): Chuột nhà 
Trên chữ cái o và u là âm aʊ; 
Silent e. 
                      ɔ:’æŋ   ə,æ 

117. Orang-utan /ɔː’ræŋə,tæn/ (n.): Dã nhân  
Trên chữ cái O là âm ɔ:; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Silent g ; 
Trên chữ cái u là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái t là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                      ’ æ   ə 

118. Panda /’pændə/ (n.): Gấu trúc 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                        ɪ 

119. Pig /pɪg/ (n.): Heo 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      ’ æ    ɪ 

120. Rabbit /’ræbɪt/ (n.): Thỏ nhà 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                        æ 

121. Ram /ræm/ (n.): Cừu đực 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                        æ 

122. Rat /ræt/ (n.): Chuột cống 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                        aɪ’ ɒ (ə) ə                                                 

123. Rhinoceros /raɪ’nɒs(ə)rəs/ (n.): Tê giác    
Silent h ; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên và trước chữ cái n là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái e là âm (ə); 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                      '      ɪ  ə  

124. Squirrel /’skwɪrəl/ (n.): Con sóc 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 



29 
 

Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e là âm ə.  
                         æ  

125. Stag /stæg/ (n.): Nai đực 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                      ’aɪgə 

126. Tiger /’taɪgə/ (n.): Cọp 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái g là âm g; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                          ʊ 

127. Wolf /wʊlf/ (n.): Sói 
Trên chữ cái o là âm ʊ. 
                     ’  e   ə 

128. Zebra /’zebrə/ (n.): Ngựa vằn 
Trên và trước chữ cái Z là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                     ’eɪ  ə 

129. Anus /’eɪnəs/ (n.): Hậu môn 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm eɪ; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                      ə’    e   ɪ 

130. Appendix /ə’pendɪks/ (n.): Ruột thừa  
Trên chữ cái A là âm ə; 
Trên và trước chữ cái p là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      '   æ   ə  

131. Bladder /’blædə/ (n.): Bàng quang 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                          eɪ 

132. Brain /breɪn/ (n.): Não 
Trên chữ cái a và i là âm eɪ. 
                     ’ əʊ ə 

133. Colon /’kəʊlən/ (n.): Đại tràng 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
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                     , juːəʊ’ iː ʌ 
134. Duodenum /,djuːəʊ’diːnʌm/ (n.): Tá tràng 

Dưới và trước chữ cái D là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên và trước chữ cái d là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm i:; 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                          aː  

135. Heart /haːt/ (n.): Tim 
Trên chữ cái e, a và r là âm ɑː. 
                       ɪ ’ e  ɪ 

136. Intestine /ɪn’testɪn/ (n.): Ruột 
Trên chữ cái I là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent e. 
                      ’  ɪ     i 

137. Kidney /’kɪdni/ (n.): Thận 
Trên và trước chữ cái K là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và y là âm i cuối từ. 
                      ’ æ  ɪŋ 

138. Larynx /’lærɪŋks/ (n.): Thanh quản 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ. 
                     ’  ɪ  ə 

139. Liver /’lɪvə/ (n.): Gan 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                         ʌ ŋ  

140. Lung /lʌŋ/ (n.): Phổi 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Trên chữ cái n và g là âm ŋ. 
                       ɪ’ ɒ   ə  ə 

141. Esophagus  /ɪ’sɒfəgəs/ (n.): Thực quản 
Trên chữ cái E là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái s là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
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Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                      ’  ʌ    ək 

142. Stomach /’stʌmək/ (n.): Dạ dày 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ʌ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái c và h là âm k. 
                         ə’ kiə 

143. Trachea /trə’kiə/ (n.): Khí quản 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái c là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái c và h là âm k; 
Trên chữ cái e là âm i thường nhanh; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                       ə ’zɔ: 

144. Absorb /əb’zɔ:b/ (v.): Hấp thu 
Trên chữ cái A là âm ə; 
Trên và trước chữ cái s là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Trên chữ cái o và r là âm ɔ:. 
                     ’e  ə dʒi 

145. Energy /’enədʒi/ (n.): Năng lượng 
Trên và trước chữ cái E là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái E là âm e; 
Trên chữ cái e và r là âm ə; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                      , əʊ əʊ’ ɪ θə  ɪ 

146. Photosynthesis /,fəʊtəʊ’sɪnθəsɪs/ (n.): Sự quang hợp 
Dưới và trước chữ cái P là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên và trước chữ cái s là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Trên chữ cái t và h là âm θ; 
Trên chữ cái e là âm ə; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                          ə’ juː 

147. Produce /prə’djuːs/ (v./n.): Sản xuất ra, tạo ra/sản phẩm 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái d là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:. 
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                         ɪ’ iː  
148. Release /rɪ’liːs/ (v./n.): Phóng thích/sự phóng thích 

Trên chữ cái e là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái l là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và a là âm i:; 
Silent e. 
                         uː 

149. Root /ruːt/ (n.): Rễ cây 
Trên chữ cái o và o là âm u:. 
                        ɔɪ 

150. Soil /sɔɪl/ (n.): Đất 
Trên chữ cái o và i là âm ɔɪ. 
                     ’ əʊ ə 

151. Solar /’səʊlə/ (adj.): Thuộc về mặt trời 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái a và r là âm ə. 
                          ɔ: 

152. Store /stɔ:/ (v.): Dự trữ 
Trên chữ cái o, r và e là âm ɔ:. 
                     ’ ʃuː ə 

153. Sugar /’ʃuːgə/ (n.): Đường (thức ăn) 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái S là âm ʃ; 
Trên chữ cái u là âm u:; 
Trên chữ cái a và r là âm ə. 
                     juːz 

154. Use /juːz/ (v.): Sử dụng 
Trên chữ cái U là âm j và âm u:; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Silent e. 
                      ’ aɪə 

155. Via /’vaɪə/ (prep.): Qua, theo đường 
Trên và trước chữ cái V là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə.  
                     ’ æ ɪ, eɪ ə 

156. Alligator /’ælɪ,geɪtə/ (n.): Một loại cá sấu ở châu Mỹ  
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Dưới và trước chữ cái g là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
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Trên chữ cái o và r là âm ə. 
                      æ   ’   ɪ  iə 

157. Amphibian /æm’fɪbiən/ (n.): Lưỡng cư 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên và trước chữ cái p là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái i là âm i thường nhanh; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                      ’æ ə, ɒ    ə 

158. Anaconda /’ænə,kɒndə/ (n.): Trăn Nam Mỹ 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm e. 
                         kə’  i: iə 

159. Chameleon /kə’mi:liən/ (n.): Tắc kè hoa 
Trên chữ cái C và h là âm k; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái m là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm i:; 
Trên chữ cái e là âm i thường nhanh; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                     ’ əʊ  ə 

160. Cobra /’kəʊbrə/ (n.): Rắn hổ mang 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái a là âm ə.  
                     ’   ɒ  ə, aɪ 

161. Crocodile /’krɒkə,daɪl/ (n.): Cá sấu  
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái o là âm ə;  
Dưới và trước chữ cái d là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent e. 
                      ’  ɪ    ə 

162. Flipper /’flɪpə/ (n.): Chân chèo 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                         ɒ 



34 
 

163. Frog /frɒg/ (n.): Ếch 
Trên chữ cái o là âm ɒ.  
                     ’   ɒ      ɔː 

164. Frogspawn /’frɒgspɔːn/ (n.): Trứng ếch 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a và w là âm ɔː.  
                      ɪ’gwɑː ə 

165. Iguana /ɪ’gwɑːnə/ (n.): Kỳ đà 
Trên chữ cái I là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái g là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u và a là âm w và âm ɑː; 
Trên chữ cái a là âm ə.  
                     ’  ɪ  əd 

166. Lizard /’lɪzəd/ (n.): Thằn lằn 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a và r là âm ə.  
                      ’  æ     ə 

167. Mamba /’mæmbə/ (n.): Rắn độc châu Phi 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə.  
                      ’  e , aɪ 

168. Reptile /’rep,taɪl/ (n.): Bò sát 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Dưới và trước chữ cái t là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm aɪ;  
Silent e. 
                     ’ æ ə,  æ   ə 

169. Salamander /’sælə,mændə/ (n.): Kỳ nhông 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái m là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ;  
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                          eɪ 

170. Scale /skeɪl/ (n.): Vảy 
Trên chữ cái a là âm eɪ;  
Silent e. 
                          e 
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171. Shell /ʃel/ (n.): Mai rùa ; vỏ sò 
Trên chữ cái e là âm e. 
                      ’ æ   əʊ 

172. Tadpole /’tædpəʊl/ (n./): Nòng nọc 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ;  
Silent e. 
                      ’  e  ə   ɪ 

173. Terrapin /’terəpɪn/ (n.): Rùa nước ngọt Bắc Mỹ 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə;  
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                         əʊ 

174. Toad /təʊd/ (n.): Con cóc 
Trên chữ cái o và a là âm əʊ. 
                      ’  əʊ      ɔː 

175. Toadspawn /’təʊdspɔːn/ (n.): Trứng cóc 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và a là âm əʊ; 
Trên chữ cái a và w là âm ɔː.  
                      ’ ɔː   əs 

176. Tortoise /’tɔːtəs/ (n.): Rùa cạn 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và r là âm ɔː; 
Trên chữ cái o và i là âm ə;  
Silent e. 
                     ’  ɜː t(ə)l 

177. Turtle /’tɜːt(ə)l/ (n.): Rùa biển 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái t, l và e là âm t, âm (ə) và âm l. 
                        əʊ  

178. Cone /kəʊn/ (n.): Hình nón; tế bào hình nón 
Trên chữ cái o là âm əʊ ; 
Silent e. 
                      ’  ɔː  iə 

179. Cornea /’kɔːniə/ (n.): Giác mạc 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và r là âm ɔː; 
Trên chữ cái e là âm i thường nhanh; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
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                         ɔː’ eɪʃ(ə)n  
180. Formation /fɔː’meɪʃ(ə)n/ (n.): Sự tạo ra 

Trên chữ cái o và r là âm ɔː; 
Trên và trước chữ cái m là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i, o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                     ’ɪ   ɪdʒ 

181. Image /’ɪmɪdʒ/ (n.): Hình ảnh 
Trên và trước chữ cái I là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái I là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ɪ; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Silent e. 
                     ’ɪ     ʌ 

182. Impulse /’ɪmpʌls/ (n.): Xung động 
Trên và trước chữ cái I là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái I là âm ɪ; 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Silent e. 
                        aɪ    

183. Light /laɪt/ (n.): Ánh sáng 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent g và h. 
                         ɜː 

184. Nerve /nɜːv/ (n.): Dây thần kinh 
Trên chữ cái e và r là âm ɜː; 
Silent e. 
                     ’ɒ    ɪ 

185. Object /’ɒbdʒɪkt/ (n.): Vật 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm ɒ; 
Trên chữ cái e là âm ɪ. 
                         eɪ 

186. Ray /reɪ/ (n.): Tia 
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                     ’  e ɪ  ə  

187. Retina /’retɪnə/ (n.): Võng mạc 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                         ɒ 

188. Rod /rɒd/ (n.): Que; tế bào hình que 
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Trên chữ cái o là âm ɒ. 
                      ’   æ  (ə)l 

189. Channel /’tʃæn(ə)l/ (n.): Kênh đào, kênh 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e là âm (ə). 
                      ’  e  ə 

190. Delta /’deltə/ (n.): Đồng bằng 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                      ’e juə i 

191. Estuary /’estjuəri/ (n.): Cửa sông  
Trên và trước chữ cái E là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái E là âm e; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u thường nhanh; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                      ’  iːtʃə 

192. Feature /’fiːtʃə/ (n.): Đặc điểm 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và a là âm i:; 
Trên chữ cái t là âm tʃ; 
Trên chữ cái u, r và e là âm ə. 
                         ɔːdʒ 

193. Gorge /gɔːdʒ/(n.): Hẻm núi 
Trên chữ cái o và r là âm ɔː; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Silent e. 
                        eɪ 

194. Lake /leɪk/(n.): Hồ 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e. 
                         u: 

195. Loop /lu:p/ (n.): Vòng cung 
Trên chữ cái o và o là âm u:. 
                          i’æ  ə 

196. Meander /mi’ændə/ (v.): Uốn khúc 
Trên chữ cái e là âm i thường nhanh; 
Trên và trước chữ cái a là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’   aʊ    ə 



38 
 

197. Mountain /’maʊntən/ (n.): Núi 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và u là âm aʊ; 
Trên chữ cái a và i là âm ə. 
                     ’ɒ    əʊ 

198. Oxbow /’ɒksbəʊ/ (n.): Hồ lưỡi liềm 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm ɒ; 
Trên chữ cái o và w là âm əʊ. 
                         u: 

199. Pool /pu:l/ (n.): Vũng (nước, máu…) 
Trên chữ cái o và o là âm u:. 
                      ’ æ  ɪ  z 

200. Rapids /’ræpɪdz/ (n.): Thác ghềnh 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái s là âm z. 
                     ’  ɪ  ə 

201. River /’rɪvə/ (n.): Sông 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                          ɔː 

202. Source /sɔːs/ (n.): Nguồn 
Trên chữ cái o, u và r là âm ɔː.  
                          ɜː 

203. Spur /spɜː/(n.): Triền núi, triền đồi 
Trên chữ cái u và r là âm ɜː.  
                           i: 

204. Stream (n.) /stri:m/: Dòng suối 
Trên chữ cái e và a là âm iː.  
                      ’   ɪ jʊ (ə) i 

205. Tributary /’trɪbjʊt(ə)ri/ (n.): Sông nhánh, phụ lưu 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái u  là âm j và âm ʊ; 
Trên chữ cái a là âm (ə); 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                     ’  æ  i 

206. Valley /’væli/ (n.): Thung lũng  
Trên và trước chữ cái V là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
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Trên chữ cái e và y là âm i cuối từ. 
                      ’  ɔː ə, ɔː 

207. Waterfall /’wɔːtə,fɔːl/ (n.): Thác nước 
Trên và trước chữ cái W là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɔː; 
Trên chữ cái e và r  là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái f là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm ɔː. 
                   ’ aɪəʊ, æzəd 

208. Biohazard /’baɪəʊ,hæzəd/ (n.): Nguy cơ sinh học 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái o  là âm əʊ; 
Dưới và trước chữ cái h là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a và r là âm ə. 
                      ’  æ  ,  aʊ 

209. Background /’bæk,graʊnd/ (n.): Nền 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Silent c; 
Dưới và trước chữ cái g là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o và u  là âm aʊ. 
                        ə’ əʊ ɪ 

210. Corrosive /kə’rəʊsɪv/ (adj.): Ăn mòn 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent e. 
                     ’  eɪ dʒə 

211. Danger /’deɪndʒə/ (n.): Nguy hiểm 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                      ɪk’s əʊ ɪ 

212. Explosive /ɪk’spləʊsɪv/ (n.): Chất nổ 
Trên chữ cái E là âm ɪ; 
Trên chữ cái x là âm k và âm s với dấu nhấn chính nằm giữa âm k và âm s ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent e. 
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                     ’  æ      əb(ə)l 
213. Flammable /’flæməb(ə)l/ (adj.): Dễ cháy 

Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái b, l và e là âm b, âm (ə) và âm l. 
                      ’  ɑː   (ə) 

214. Harmful /’hɑːmf(ə)l/ (adj.): Có hại 
Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː; 
Trên chữ cái u là âm (ə). 
                     ’ɪ  ɪ (ə) 

215. Irritant /’ɪrɪt(ə)nt/ (n.): Tác nhân gây kích thích 
Trên và trước chữ cái I là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái I là âm ɪ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm (ə). 
                      ’  æ    ə (ə) i 

216. Mandatory /’mændət(ə)ri/ (adj.): Có tính bắt buộc 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái o là âm (ə); 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                         ɑː 

217. Mask /mɑːsk/ (n.): Khẩu trang 
Trên chữ cái a là âm ɑː. 
                         ə’e ʃ(ə)n 

218. Protection /prə’tekʃ(ə)n/ (n.): Sự bảo vệ 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái t, i, o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                     ,  eɪ iəʊ’æ ɪ 

219. Radioactive /,reɪdiəʊ’æktɪv/ (adj.): Có chất phóng xạ 
Dưới và trước chữ cái R là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái i là âm I thường nhanh; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên và trước chữ cái a là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent e. 
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                     ’ eɪ    i 
220. Safety /’seɪfti/ (n.): Sự an toàn 

Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                        aɪ 

221. Sign /saɪn/ (n./v.): Dấu hiệu/ký tên, đánh dấu 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent g. 
                     ’   ɪ    (ə) 

222. Symbol /’sɪmb(ə)l/ (n.): Ký hiệu 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Trên chữ cái o là âm (ə). 
                     ’  ɒ  ɪ 

223. Toxic /’tɒksɪk/ (adj.): Có độc tố 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                          eə   

224. Wear /weə/ (v.): Mang, mặc, đội 
Trên chữ cái e, a và r là âm eə. 
                      ’  ɒ ə 

225. Coral /’kɒrəl/ (n.): San hô 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                         æ 

226. Clam /klæm/ (n.): Con trai (Hải sản) 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                         ɔː 

227. Claw /klɔː/ (n.): Càng cua, tôm 
Trên chữ cái a và w là âm ɔː. 
                         æ 

228. Crab /kræb/ (n.): Con cua 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                      ’  ɒ     ɪ 

229. Dolphin /’dɒlfɪn/ (n.): Cá heo 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                     ’ e  ɪ, ɪ 
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230. Jellyfish /’dʒelɪ,fɪʃ/ (n.): Con sứa 
Trên và trước chữ cái J là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Dưới và trước chữ cái f là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      ’ ɒ     ə 

231. Lobster /’lɒbstə/ (n.): Tôm hùm 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                      ’  ʌ  (ə) 

232. Mussel /’mʌs(ə)l/ (n.): Con chem chép 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Trên chữ cái e là âm (ə). 
                     ’ɒ   ə  ə 

233. Octopus /’ɒktəpəs/ (n.): Bạch tuộc 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm ɒ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                     ’ɔɪ    ə 

234. Oyster /’ɔɪstə/ (n.): Hàu 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O và y là âm ɔɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                     ’  ɪ   ə 

235. Pincer /’pɪnsə/ (n.): Càng (cua, tôm,...)  
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                      ’ ɔː  ə  

236. Porpoise /’pɔːpəs/ (n.): Cá heo chuột 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và r là âm ɔː; 
Trên chữ cái o và i là âm ə; 
Silent e. 
                          ɔː 

237. Prawn /prɔːn/ (n.): Tôm sú 
Trên chữ cái a và w là âm ɔː. 
                        eɪ 

238. Ray /reɪ/ (n.): Cá đuối 
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Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                     ’  iː,    iː   

239. Seaweed /’siː,wiːd/ (n.): Rong biển 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và a là âm iː; 
Dưới và trước chữ cái w là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái e và e là âm i:. 
                         iː 

240. Seal /siːl/ (n.): Hải cẩu 
Trên chữ cái e và a là âm iː. 
                          ɑː 

241. Shark /ʃɑːk/ (n.): Cá mập 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː. 
                          e 

242. Shell /ʃel/ (n.): Vỏ sò ; mai rùa 
Trên chữ cái e là âm e. 
                            ɪ 

243. Shrimp /ʃrɪmp/ (n.): Con tôm 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                           ʌ dʒ 

244. Sponge /spʌndʒ/ (n.): Bọt biển 
Trên chữ cái o là âm ʌ; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Silent e. 
                            ɪ 

245. Squid /skwɪd/ (n.): Con mực 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                     ’  ɑː, ɪ 

246. Starfish /’stɑː,fɪʃ/ (n.): Sao biển 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː; 
Dưới và trước chữ cái f là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                     ’  e   ək(ə)l 

247. Tentacle /’tentək(ə)l/ (n.): Vòi (bạch tuộc,…) 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                         ʌ 

248. Tusk /tʌsk/ (n.): Ngà (hải mã, voi...) 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                     ’   ɔː  ə 
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249. Walrus /’wɔːlrəs/ (n.): Hải mã 
Trên và trước chữ cái W là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɔː; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                           eɪ 

250. Whale /weɪl/ (n.): Cá voi 
Silent h; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e. 
                      ’ ɜːk(ə)l 

251. Circle /’sɜːk(ə)l/ (n.): Vòng tròn 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                        əʊ 

252. Cone /kəʊn/ (n.): Hình chóp 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Silent e. 
                      ’   ez(ə) 

253. Crescent /’krez(ə)nt/ (n.): Hình lưỡi liềm 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Silent c; 
Trên chữ cái e là âm (ə). 
                          ɒ 

254. Cross /krɒs/ (n.): Hình chữ thập 
Trên chữ cái o là âm ɒ. 
                        juː 

255. Cube /kjuːb/ (n.): Khối vuông 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:; 
Silent e. 
                      ’  ɪ  ɪ   ə 

256. Cylinder /’sɪlɪndə/ (n.): Hình trụ 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’ aɪə   ə 

257. Diamond /’daɪəmənd/ (n.): Hình thoi; kim cương 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
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Trên chữ cái o là âm ə. 
                      ,əʊ, e  ə’ iː   ə 

258. Dodecahedron /,dəʊ,dekə’hiːdrən/ (n.): Khối mười hai mặt 
Dưới và trước chữ cái D là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Dưới và trước chữ cái d là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái h là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm i:; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                       ɪ’  ɪ 

259. Ellipse /ɪ’lɪps/ (n.): Hình e-líp 
Trên chữ cái E là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái l là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent e. 
                          ɑː 

260. Heart /hɑːt/ (n.): Hình trái tim; trái tim  
Trên chữ cái e và a là âm ɑː. 
                      ’  e   ɪ,     ɪə 

261. Hemisphere /’hemɪ,sfɪə/ (n.): Hình bán cầu 
     Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Dưới và trước chữ cái s là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái e, r và e là âm ɪə. 
                      ’  e   ə  ə 

262. Heptagon /’heptəgən/ (n.): Hình bảy cạnh 
                 Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                     ’  e   ə  ə 

263. Hexagon /’heksəgən/ (n.): Hình lục giác 
Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                     ’ɒ   ə  ə 

264. Octagon /’ɒktəgən/ (n.): Hình tám cạnh 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm ɒ; 
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Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                    ’əʊ (ə) 

265. Oval /’əʊv(ə)l/ (n.): Hình bầu dục 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm əʊ; 
Trên chữ cái a là âm (ə). 
                      , æ ə’ e ə, æ 

266. Parallelogram /,pærə’lelə,græm/ (n.): Hình bình hành 
Dưới và trước chữ cái P là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái l là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái g là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                      ’ e   ə   ə 

267. Pentagon /’pentəgən/ (n.): Hình ngũ giác 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                     ’   ɪz(ə)m 

268. Prism /’prɪz(ə)m/ (n.): Hình lăng trụ; lăng kính 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái s và m là âm z, âm (ə) và âm m. 
                     ’  ɪ  ə   ɪ 

269. Pyramid /’pɪrəmɪd/ (n.): Hình kim tự tháp 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      ,    ɒ   ɪ’æ(ə)ə 

270. Quadrilateral /,kwɒdrɪ’læt(ə)rəl/ (n.): Hình tứ giác 
Dưới và trước chữ cái Q là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm ɒ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái l là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e là âm (ə); 
Trên chữ cái a là âm ə. 
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                     ’  e , æŋg(ə)l 
271. Rectangle /’rek,tæŋg(ə)l/ (n.): Hình chữ nhật 

Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Dưới và trước chữ cái t là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Trên chữ cái g, l và e là âm g, âm (ə) và âm l. 
                      ’    ɒ     ə 

272. Rhombus /’rɒmbəs/ (n.): Hình thoi 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Silent h; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                     ’  e  i, ɜːk(ə)l 

273. Semicircle /’semi,sɜːk(ə)l/ (n.): Nửa vòng tròn  
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm i thường nhanh; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                          eɪ   

274. Shape /ʃeɪp/ (n.): Hình dạng 
Trên chữ cái a là âm eɪ. 
Silent e. 
                             ɪə 

275. Sphere /sfɪə/ (n.): Khối cầu 
Trên chữ cái e, r và e là âm ɪə. 
                             eə 

276. Square /skweə/ (n.): Hình vuông 
Trên chữ cái a, r và e là âm eə. 
                         ɑː  

277. Star /stɑː/ (n.): Hình ngôi sao 
Trên chữ cái a, r là âm ɑː. 
                       ’ e   ə, iː   ə 

278. Tetrahedron /’tetrə,hiːdrən/ (n.): Khối tứ diện 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái h là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái e là âm i:; 
Trên chữ cái o là âm ə.  
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                          ə’ iː iə 
279. Trapezium /trə’piːziəm/ (n.): Hình thang 

Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái p là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm i:; 
Trên chữ cái i là âm i thường nhanh; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                     ’  aɪæŋg(ə)l 

280. Triangle /’traɪæŋg(ə)l/ (n.): Tam giác 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Trên chữ cái g, l và e là âm g, âm (ə) và âm l. 
                     ’  æ  , əʊ 

281. Backbone /’bæk,bəʊn/ (n.): Xương sống 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Silent c; 
Dưới và trước chữ cái b là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Silent e. 
                     ’    e   , əʊ 

282. Breastbone /’brest,bəʊn/ (n.): Xương ức 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và a là âm e; 
Dưới và trước chữ cái b là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Silent e. 
                      ’  æ  ɪk(ə)l 

283. Clavicle /’klævɪk(ə)l/ (n.): Xương đòn 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                     ’  ɒ  ə , əʊ 

284. Collarbone /’kɒlə,bəʊn/ (n.): Xương đòn 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái b là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Silent e. 
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                     ’  iː  ə 
285. Femur /’fiːmə/ (n.): Xương đùi 

Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm i:; 
Trên chữ cái u và r là âm ə. 
                      ’ ɪ  jʊ ə 

286. Fibula /’fɪbjʊlə/ (n.): Xương mác 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái u là âm j và âm ʊ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                     ’  juː ə  ə  

287. Humerus /’hjuːmərəs/ (n.): Xương cánh tay 
Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:; 
Trên chữ cái e là âm ə ; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                      ’     iː, æ 

288. Kneecap /’niː,kæp/ (n.): Xương bánh chè 
Trên và trước chữ cái K là dấu nhấn chính; 
Silent K; 
Trên chữ cái e và e là âm i:; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                     ’   æ   ɪb(ə)l 

289. Mandible /’mændɪb(ə)l/ (n.): Hàm dưới 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái b, l và e là âm b, âm (ə) và âm l. 
                      ’ e  ɪ 

290. Pelvis /’pelvɪs/ (n.): Xương hông, xương chậu 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                        ə’ e ə 

291. Patella /pə’telə/ (n.): Xương bánh chè 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                     ’  eɪ iə 

292. Radius /’reɪdiəs/ (n.): Xương quay 
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Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái i là âm i thường nhanh; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                     ’  æ  jʊ ə 

293. Scapula /’skæpjʊlə/ (n.): Xương vai 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái u là âm j và âm ʊ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                           ʌ 

294. Skull /skʌl/ (n.): Sọ 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                         aɪ    

295. Spine /spaɪn/ (n.): Cột sống 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent e. 
                      ’  ɜː   ə 

296. Sternum /’stɜːnəm/ (n.): Xương ức 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                     ’  ɪ  iə 

297. Tibia /’tɪbiə/ (n.): Xương chày  
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái i là âm i thường nhanh; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                     ’ʌ   ə 

298. Ulna /’ʌlnə/ (n.): Xương trụ 
Trên và trước chữ cái U là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái U là âm ʌ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                      ’  ɜː  ə  ə 

299. Vertebra /’vɜːtəbrə/ (n.): Đốt sống 
Trên và trước chữ cái V là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái e là âm ə; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                           ʌ 

300. Blood /blʌd/ (n.): Máu 
Trên chữ cái o và o là âm ʌ. 
                        ə’ ɪ  ə i 



51 
 

301. Capillary /kə’pɪləri/ (n.): Mao quản 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái p là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                     ’  ɜː    ɪ 

302. Dermis /’dɜːmɪs/ (n.): Bì 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      ,e  ɪ’ ɜː   ɪ 

303. Epidermis /,epɪ’dɜːmɪs/ (n.): Thượng bì  
Dưới và trước chữ cái E là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái E là âm e; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái d là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                        æ 

304. Fat /fæt/ (n.): Chất béo 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                         eə 

305. Hair /heə/ (n.): Lông; tóc 
Trên chữ cái a, i và r là âm eə. 
                         eə ’ ɒ  ɪk(ə)l/ 

306. Hair follicle /heə//’fɒlɪk(ə)l/ (n. phr.): Nang lông 
Trên chữ cái a, i và r là âm eə; 
Trên và trước chữ cái f là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                        eɪ 

307. Pain /peɪn/ (n.): Sự đau đớn 
Trên chữ cái a là âm eɪ. 
                     ’   e ʃ ə 

308. Pressure /’preʃə/ (n.): Áp suất 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái s là âm ʃ; 
Trên chữ cái u, r và e là âm ə. 
                         ɪ’ e   ə 

309. Receptor /rɪ’septə/ (n.): Thụ thể 
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Trên chữ cái e là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái c là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái o và r  là âm ə. 
                          ɪ  

310. Skin /skɪn/ (n.): Da 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                         ʌ 

311. Touch /tʌtʃ/ (n.): Xúc giác 
Trên chữ cái o và u là âm ʌ. 
                     ’æ  ə  ɔɪ 

312. Asteroid /’æstərɔɪd/ (n.): Hành tinh nhỏ 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái e là âm ə; 
Trên chữ cái o và i là âm ɔɪ. 
                    ’   ɒ   ɪ  

313. Comet /’kɒmɪt/ (n.): Sao chổi 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái e là âm ɪ. 
                       ɜː  θ 

314. Earth /ɜːθ/ (n.): Trái đất 
Trên chữ cái E, a và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái t và h là âm θ. 
                     ’ uː ɪ ə 

315. Jupiter /’dʒuːpɪtə/ (n.): Sao Mộc 
Trên và trước chữ cái J là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm u:; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                         ɑːz 

316. Mars /mɑːz/ (n.): Sao Hoả 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː; 
Trên chữ cái s là âm z. 
                     ’   ɜː jə i 

317. Mercury /’mɜːkjəri/ (n.): Sao Thuỷ 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái u là âm j và âm ə; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                          uː 

318. Moon /muːn/ (n.): Mặt trăng 
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Trên chữ cái o và o là âm uː. 
                     ’   e  juː 

319. Neptune /’neptjuːn/ (n.): Sao Hải Vương 
Trên và trước chữ cái N là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:; 
Silent e. 
                    ’   uː əʊ  

320. Pluto /’pluːtəʊ/ (n.): Sao Diêm Vương 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm u:; 
Trên chữ cái o là âm əʊ.  
                                ɪŋ 

321. Ring /rɪŋ/ (n.): Vòng 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái n và g là âm ŋ. 
                     ’ æ ɜː 

322. Saturn /’sætɜːn/ (n.): Sao Thổ 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái u và r là âm ɜː.  
                         ʌ 

323. Sun /sʌn/ (n.): Mặt trời 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                      ’  iː  ə 

324. Venus /’viːnəs/ (n.) : Sao Kim 
Trên và trước chữ cái V là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm i:; 
Trên chữ cái u là âm ə.  
                    ’jʊə ə  ə 

325. Uranus /’jʊərənəs/ (n.): Sao Thiên Vương 
Trên và trước chữ cái U là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái U là âm j và âm ʊə; 
Trên chữ cái a là âm ə;  
Trên chữ cái u là âm ə. 
                     ’æ    ə   ə 

326. Abdomen /’æbdəmən/ (n.): Bụng 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Trên chữ cái o là âm ə;  
Trên chữ cái e là âm ə. 
                        æŋ 

327. Fang /fæŋ/ (n.): Răng có nọc độc 
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Trên chữ cái a là âm æ;  
Trên chữ cái n và g là âm ŋ. 
                     ’   iː ə 

328. Feeler /’fiːlə/ (n.): Râu xúc giác 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và e là âm i:; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                     ’  ɔɪz(ə) 

329. Poison /’pɔɪz(ə)n/ (v./n.): Đầu độc/thuốc độc 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và i là âm ɔɪ; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Trên chữ cái o là âm (ə).  
                          eɪ 

330. Prey /preɪ/ (n.): Con mồi 
Trên chữ cái e và y là âm eɪ.  
                     ’   aɪ ə 

331. Spider /’spaɪdə/ (n.): Con nhện 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’ θ ɒ æ 

332. Thorax /’θɒræks/ (n.): Ngực 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái T và h là âm θ; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                       aɪ’  eɪʃ(ə)n 

333. Vibration /vaɪ’breɪʃ(ə)n/ (n.): Sự dao động 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên và trước chữ cái b là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i, o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n.  
                      ’ɑː  ə    u: 

334. Afternoon /’ɑːftənu:n/(n.): Buổi trưa 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A âm ɑː; 
Trên chữ cái e và r là âm ə; 
Trên chữ cái o và o là âm u:.  
                     ’eɪ  ə 

335. April /’eɪprəl/(n.): Tháng 4 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A âm eɪ; 
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Trên chữ cái i là âm ə. 
                     ’ɔː   ə 

336. August /’ɔːgəst/ (n.): Tháng 8 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A và u là âm ɔː; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                      ’  e  ʃə  i 

337. Century /’sentʃəri/ (n.): Thế kỷ 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái t là âm ʃ; 
Trên chữ cái u là âm ə; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                         eɪ 

338. Day /deɪ/ (n.): Ngày 
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                         ɪ’ e      ə 

339. December /dɪ’sembə/  (n.): Tháng 12 
Trên chữ cái e là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái c là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’i: (ə) ɪŋ 

340. Evening /’i:v(ə)nɪŋ/ (n.): Buổi tối 
Trên và trước chữ cái E là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái E là âm i:; 
Trên chữ cái e là âm (ə)  ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái n và g là âm ŋ. 
                      ’ e    uə  i 

341. February /’februəri/ (n.): Tháng 2 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái u là âm u thường nhanh;   
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái y  là âm i cuối từ. 
                     ’  aɪ eɪ 

342. Friday /’fraɪdeɪ/ (n.): Thứ sáu 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái a và y là âm eɪ.   
                       ’aʊə 

343. Hour /’aʊə/ (n.): Giờ 
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Silent H; 
Trên và trước chữ cái o là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o, u và r là âm aʊ và âm ə. 
                     ’ æ juə i 

344. January /’dʒænjuəri/  (n.): Tháng 1 
Trên và trước chữ cái J là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u thường nhanh;   
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái y  là âm i cuối từ. 
                      u ’ aɪ 

345. July /dʒu’laɪ/ (n.): Tháng 7 
Trên chữ cái u là âm u thường nhanh; 
Trên và trước chữ cái l là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái y là âm aɪ. 
                       u:     

346. June /dʒu:n/ (n.): Tháng 6 
Trên chữ cái u là âm u:; 
Silent e. 
                          ɑː 

347. March /mɑːtʃ/ (n.): Tháng 3 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː. 
                         eɪ     

348. May /meɪ/ (n.): Tháng 5 
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                     ’   ɪ   ɪ    

349. Minute /’mɪnɪt/ (n.): Phút 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái u là âm ɪ;  
Silent e. 
                      ’   ʌ    eɪ 

350. Monday /’mʌndeɪ/ (n.): Thứ hai 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ʌ;  
Trên chữ cái a và y là âm eɪ.  
                          ʌ   θ 

351. Month /mʌnθ/ (n.): Tháng 
Trên chữ cái o là âm ʌ;  
Trên chữ cái t và h là âm θ.  
                     ’    ɔː  ɪ ŋ 

352. Morning /’mɔːnɪŋ/ (n.): Buổi sáng 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
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Trên chữ cái o và r là âm ɔː;  
Trên chữ cái i là âm ɪ;  
Trên chữ cái n và g là âm ŋ. 
                        aɪ  

353. Night /naɪt/ (n.):  Đêm  
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent g và h. 
                       əʊ’ e    ə 

354. November /nəʊ’vembə/ (n.): Tháng 11 
Trên chữ cái o là âm əʊ ;  
Trên và trước chữ cái v là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e;  
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                       ɒ ’ əʊ ə 

355. October /ɒk’təʊbə/ (n.): Tháng 10     
Trên chữ cái O là âm ɒ;  
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ;  
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                      ’ æ ə   eɪ                  

356. Saturday /’sætədeɪ/ (n.): Thứ bảy 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ;  
Trên chữ cái u và r là âm ə; 
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                     ’  e  ə 

357. Second /’sekənd/ (n.):  Giây 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e;  
Trên chữ cái o là âm ə. 
                        e ’ e     ə 

358. September /sep’tembə/ (n.): Tháng 9 
Trên chữ cái e là âm e;  
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e;  
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                            ɪŋ 

359. Spring /sprɪŋ/  (n.): Xuân 
Trên chữ cái i là âm ɪ;  
Trên chữ cái n và g là âm ŋ.  
                      ’ ʌ      ə 

360. Summer /’sʌmə/ (n.): Hạ 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
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Trên chữ cái u là âm ʌ;  
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                     ’  ʌ    eɪ 

361. Sunday /’sʌndeɪ/ (n.): Chủ nhật 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm ʌ;  
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                      ’ θ ɜːz eɪ  

362. Thursday /’θɜːzdeɪ/ (n.): Thứ năm 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái T và h là âm θ;  
Trên chữ cái u và r là âm ɜː; 
Trên chữ cái s là âm z;  
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                         ə’  ɒ   əʊ 

363. Tomorrow /tə’mɒrəʊ/  (n.): Ngày mai 
Trên chữ cái o là âm ə;  
Trên và trước chữ cái m là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ;  
Trên chữ cái o và w là âm əʊ.  
                     ’  ju:z eɪ 

364. Tuesday /’tju:zdeɪ/ (n.): Thứ ba 
Trên và trước chữ cái T là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:;  
Silent e; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                     ’   e      z eɪ 

365. Wednesday /’wenzdeɪ/ (n.): Thứ tư 
Trên và trước chữ cái W là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Silent d; 
Silent e; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                          i: 

366. Week /wi:k/(n.): Tuần 
Trên chữ cái e và e là âm i:. 
                      ’   ɪ   ə 

367. Winter /’wɪntə/ (n.): Mùa đông 
Trên và trước chữ cái W là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ;  
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
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                       jɪə 
368. Year /jɪə/ (n.): Năm 

Trên chữ cái Y là âm j;  
Trên chữ cái e, a và r là âm ɪə.  
                      ’j e   ə   eɪ 

369. Yesterday /’jestədeɪ/ (n.): Hôm qua 
Trên và trước chữ cái Y là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái Y là âm j;  
Trên chữ cái e là âm e;  
Trên chữ cái e và r là âm ə;  
Trên chữ cái a và y là âm eɪ. 
                     ’eə iə 

370. Area /’eəriə/ (n.): Khu vực 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A là âm eə;  
Trên chữ cái e là âm i thường nhanh;  
Trên chữ cái a là âm ə. 
                     ’  ɪ  ə 

371. Bitter /’bɪtə/ (adj.): Đắng 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ;  
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’  ɔː i 

372. Salty /’sɔːlti/ (adj.): Mặn 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɔː;  
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                     ’  e   ə ɪ 

373. Sensitive /’sensətɪv/ (adj.): Nhạy cảm 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e;  
Trên chữ cái i là âm ə; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent e. 
                      ’ aʊə 

374. Sour /’saʊə/ (adj.): Chua 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o, u và r là âm aʊ và âm ə. 
                           iː 

375. Sweet /swiːt/ (adj.): Ngọt 
Trên chữ cái e và e là âm i:. 
                        eɪ 

376. Taste /teɪst/ (n./v.): Vị giác/nếm 
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Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e. 
                         ʌŋ 

377. Tongue /tʌŋ/ (n.): Lưỡi 
Trên chữ cái o là âm ʌ;  
Trên chữ cái n là âm ŋ; 
Silent g, u và e. 
                      æ 

378. Axe /æks/ (n.): Rìu 
Trên chữ cái A là âm æ; 
Silent e. 
                      ’    ɪz(ə) 

379. Chisel /’tʃɪz(ə)l/ (n.): Cái đục 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái s là âm z;  
Trên chữ cái e là âm (ə). 
                          ɪ 

380. Drill /drɪl/ (n.): Cái khoan 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                       aɪ 

381. File /faɪl/ (n.): Cái dũa 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent e. 
                      ’  æ  , ɔː 

382. Hacksaw /’hæk,sɔː/ (n.): Cưa sắt 
Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Silent c; 
Dướ và trước chữ cái s là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a và w là âm ɔː.  
                      ’  æ     ə 

383. Hammer /’hæmə/ (n.): Búa 
Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                      ’  æ  ɪ 

384. Mallet /’mælɪt/ (n.): Chày vồ 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e là âm ɪ.  
                     ’  ɪ  ,æ 

385. Pickaxe /’pɪk,æks/ (n.): Cuốc chim 
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Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Silent c; 
Dưới và trước chữ cái a là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Silent e. 
                         eɪ 

386. Plane /pleɪn/ (n.): Cái bào của thợ mộc 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e. 
                      ’  aɪəz 

387. Pliers /’plaɪəz/ (n.): Cây kìm 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə;  
Trên chữ cái s là âm z. 
                        ɔː 

388. Saw /sɔː/ (n.): Cây cưa 
Trên chữ cái a và w là âm ɔː. 
                      ’     uː,   aɪ ə 

389. Screwdriver /’skruː,draɪvə/ (n.): Tuốc-nơ-vít 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và w là âm u:; 
Dưới và trước chữ cái d là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm aɪ;  
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’    æ   ə 

390. Spanner /’spænə/ (n.): Cờ-lê 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                         uː 

391. Tool /tuːl/ (n.): Dụng cụ 
Trên chữ cái o và o là âm u:. 
                         aɪ 

392. Vice (vise) /vaɪs/ (n.): Mỏ cặp ô-tô, ê-tô 
Trên chữ cái i là âm aɪ. 
                         ə’  e 

393. Cement /sə’ment/ (n.): Chất xi-măng của răng 
Trên chữ cái e là âm ə; 
Trên và trước chữ cái m là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e. 
                          aʊ 



62 
 

394. Crown /kraʊn/ (n.): Mào răng 
Trên chữ cái o và w là âm aʊ. 
                      ’  e , iː 

395. Dentine /’den,tiːn/ (n.): Ngà răng 
Trên và trước chữ cái D là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Dưới và trước chữ cái t là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm i:;  
Silent e. 
                       ɪ’ æ (ə) 

396. Enamel /ɪ’næm(ə)l/ (n.): Men răng  
Trên chữ cái E là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái n là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái e là âm (ə). 
                         ʌ 

397. Gum /gʌm/ (n.): Nướu răng 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                         uː 

398. Root /ruːt/ (n.): Chân răng 
Trên chữ cái o và o là âm u:.  
                          uːθ 

399. Tooth /tuːθ/ (n.): Răng 
Trên chữ cái o và o là âm u:; 
Trên chữ cái t và h là âm θ. 
                         ɑː 

400. Bark /bɑːk/ (n./v.): Vỏ cây/sủa 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː. 
                          æ 

401. Branch /bræntʃ/ (n.): Cành cây 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                     ’   ɒ  (ə) 

402. Blossom /’blɒs(ə)m/ (n.): Chùm hoa 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái o là âm (ə). 
                         ʌ 

403. Bud /bʌd/ (n.): Nụ hoa 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
                        əʊ 

404. Cone /kəʊn/ (n.): Quả hình nón; hình nón, hình chóp 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Silent e. 
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                         iː 
405. Leaf /liːf/ (n.): Lá 

Trên chữ cái e và a là âm i:. 
                     ’   iː d(ə)l 

406. Needle /’niːd(ə)l/ (n.)): Cây kim (tiêm, may vá...) 
Trên và trước chữ cái N là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và e là âm i:; 
Trên chữ cái d, l và e là âm d, âm (ə) và âm l. 
                         uː 

407. Root /ruːt/ (n.): Rễ cây 
Trên chữ cái o và o là âm u:. 
                          eɪ 

408. Shaped /ʃeɪpt/ (adj.): Có hình dạng 
Trên chữ cái a là âm eɪ. 
                          ɔː  

409. Stalk /stɔːk/ (n.): Cuống (lá, hoa…) 
Trên chữ cái a là âm ɔː; 
Silent l. 
                           iː 

410. Tree /triː/ (n.): Cây, cây gỗ 
Trên chữ cái e và e là âm i:. 
                          ʌŋ 

411. Trunk /trʌŋk/ (n.): Thân cây 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ. 
                       ə’  æ ə  ə 

412. Asparagus /ə’spærəgəs/ (n.): Măng tây 
Trên chữ cái A là âm ə; 
Trên và trước chữ cái s là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a âm ə;  
Trên chữ cái u âm ə.  
                      ’əʊ  ə ,ʒiː                        

413. Aubergine /’əʊbə,ʒiːn/(n.): Cà tím 
Trên và trước chữ cái A là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái A và u là âm əʊ; 
Trên chữ cái e và r âm ə; 
Dưới và trước chữ cái g là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái g âm ʒ;  
Trên chữ cái i là âm i:; 
Silent e. 
                      ’   iː   uː 

414. Beetroot /’biːruːt/ (n.): Củ cải 
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Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và e là âm i:; 
Trên chữ cái o và o là âm u:. 
                      ’   ɒ    ə i 

415. Broccoli /’brɒkəli/ (n.): Cải bróc-cơ-li 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên chữ cái i là âm i cuối từ. 
                      ’  æ   ɪdʒ 

416. Cabbage /’kæbɪdʒ/ (n.): Bắp cải 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ɪ; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Silent e. 
                     ’  æ  ə 

417. Carrot /’kærət/ (n.): Củ cải đỏ 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái o là âm ə.  
                         ə’ ɑː ə 

418. Cassava /kə’sɑːvə/ (n.): Khoai mì 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái s là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɑː;  
Trên chữ cái a là âm ə.  
                      ’   ɒ i,  aʊ ə 

419. Cauliflower /’kɒli,flaʊə/ (n.): Bông cải 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và u là âm ɒ; 
Trên chữ cái i là âm i thường nhanh;  
Dưới và trước chữ cái f là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o và w là âm aʊ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                      ’  e ə  i 

420. Celery /’seləri/ (n.): Rau cần tây 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái e là âm ə;  
Trên chữ cái y là âm i cuối từ.  
                         ɔː 

421. Corn /kɔːn/ (n.): Bắp 
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Trên chữ cái o và r là âm ɔː.  
                          ɔː ’ʒe                     

422. Courgette /kɔː’ʒet/ (n.): Mướp 
Trên chữ cái o, u và r là âm ɔː; 
Trên và trước chữ cái g là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái g là âm ʒ;  
Trên chữ cái e là âm e;  
Silent t và e.    
                    ’ juː, ʌ     ə 

423. Cucumber /’kjuː,kʌmbə/ (n.): Dưa leo 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái u là âm ʌ. 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’  e  (ə) 

424. Fennel /’fen(ə)l/ (n.): Rau thì là 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái e là âm (ə). 
                     ’  ɑː ɪ 

425. Garlic /’gɑːlɪk/ (n.): Tỏi 
Trên và trước chữ cái G là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                    ’dʒɪ dʒə 

426. Ginger /‘dʒɪndʒə/ (n.): Gừng 
Trên và trước chữ cái G là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái G là âm dʒ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
Trên chữ cái g là âm dʒ ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                      ’  e  ɪ 

427. Lettuce /’letɪs/ (n.): Rau diếp 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái u là âm ɪ. 
                      ’  æ  i,ɒ 

428. Manioc /’mæni,ɒk/ (n.): Khoai mì 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm i thường nhanh;  
Dưới và trước chữ cái o là dấu nhấn phụ; 
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Trên chữ cái o là âm ɒ. 
                      ’   ʌ      uː 

429. Mushroom /’mʌʃruːm/: Nấm 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Trên chữ cái o và o là âm u:.  
                     ’əʊ  ə 

430. Okra /’əʊkrə/ (n.): Đậu bắp 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm əʊ; 
Trên chữ cái a là âm ə.  
                     ’ʌ  jə 

431. Onion /’ʌnjən/ (n.): Củ hành 
Trên và trước chữ cái O là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái O là âm ʌ; 
Trên chữ cái i là âm j; 
Trên chữ cái o là âm ə. 
                         iː 

432. Pea /piː/ (n.): Đậu 
Trên chữ cái e và a là âm i:.  
                     ’  e    ə 

433. Pepper /’pepə/ (n.): Ớt Đà Lạt; tiêu 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.   
                        ə’eɪ əʊ 

434. Potato /pə’teɪtəʊ/ (n.): Khoai tây 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ. 
                     ’  ʌ       ɪ 

435. Pumpkin /’pʌmpkɪn/ (n.): Bí đỏ 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      ’ æ  ɪ 

436. Radish /’rædɪʃ/ (n.): Củ cải 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                          ə’ɒ 

437. Shallot /ʃə’lɒt/ (n.): Hẹ tây 
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Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên và trước chữ cái l là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ. 
                        ə’ eɪ əʊ 

438. Tomato /tə’meɪtəʊ/ (n.): Cà chua 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái m là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ. 
                      ’  edʒ əb(ə)l 

439. Vegetable /’vedʒtəb(ə)l/ (n.): Rau cải 
Trên và trước chữ cái V là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Silent e; 
Trên chữ cái a là âm ə; 
Trên chữ cái b, l và e là âm b, âm (ə) và âm l.  
                      ’  eɪ ə 

440. Crater /’kreɪtə/ (n.): Miệng núi lửa 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                      ’gaɪ zə 

441. Geyser /’gaɪzə/ (n.): Suối nước nóng 
Trên và trước chữ cái G là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái G là âm g; 
Trên chữ cái e và y là âm aɪ; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                      ’ ɑː ə 

442. Lava /’lɑːvə/ (n.): Nham thạch 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm ɑː; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                      ’  æ     ə 

443. Magma /’mægmə/ (n.): Mác-ma 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái a là âm ə. 
                         e 

444. Vent /vent/ (n.): Lỗ thoát bên hông núi lửa 
Trên chữ cái e là âm e. 
                         ɒ ’eɪ əʊ 
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445. Volcano /vɒl’keɪnəʊ/ (n.): Núi lửa 
Trên chữ cái o là âm ɒ;  
Trên và trước chữ cái c là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái o là âm əʊ. 
                     ’ k  ɔː iː 

446. Chlorine /’klɔːriːn/ (n.): Nguyên tố Clo 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái C và h là âm k; 
Trên chữ cái o là âm ɔː;  
Trên chữ cái i là âm i:; 
Silent e. 
                      ’ æ      i 

447. Factory /’fæktri/ (n.): Nhà máy 
Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Silent o; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                      dʒɜ: 

448. Germ /dʒɜːm/ (n.): Vi khuẩn 
Trên chữ cái G là âm dʒ; 
Trên chữ cái e và r là âm ɜː. 
                      ’ ɑː ɪk(ə)l 

449. Particle /’pɑːtɪk(ə)l/ (n.): Hạt nhỏ 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a và r là âm ɑː; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                    , jʊə ɪ ɪ’eɪʃ(ə)n 

450. Purification /,pjʊərɪfɪ’keɪʃ(ə)n/ (n.): Sự làm tinh khiết 
Dưới và trước chữ cái P là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái u là âm j và âm ʊə; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái c là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i, o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                        æ 

451. Sand /sænd/ (n.): Cát 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                      ’  ɒ  ɪdʒ 

452. Storage /’stɒrɪdʒ/ (n.): Sự tích trữ 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
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Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái a là âm ɪ; 
Trên chữ cái g là âm dʒ; 
Silent e. 
                      ’  ɪ   ə 

453. System /’sɪstəm/ (n.): Hệ thống 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái y là âm ɪ; 
Trên chữ cái e là âm ə. 
                        æŋ 

454. Tank /tæŋk/ (n.): Bể chứa; xe tăng 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái n là âm ŋ. 
                      ,  ɒ    e ’ eɪʃ(ə)n 

455. Condensation /,kɒnden’seɪʃ(ə)n/ (n.): Sự cô đặc 
Dưới và trước chữ cái C là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên và trước chữ cái s là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i, o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                      ’ aɪk(ə)l 

456. Cycle /’saɪk(ə)l/: Chu trình 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái y là âm aɪ; 
Trên chữ cái c, l và e là âm k, âm (ə) và âm l. 
                       ɪ, æ  ə’ eɪʃ(ə)n 

457. Evaporation /ɪ,væpə’reɪʃ(ə)n/ (n.): Sự thoát hơi nước 
Trên chữ cái E là âm ɪ; 
Dưới và trước chữ cái v là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i, o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                          aʊ 

458. Ground /graʊnd/ (n.): Đất 
Trên chữ cái o và u là âm aʊ. 
                          ɪ, ɪ  ɪ’eɪʃ(ə)n 

459. Precipitation /prɪ,sɪpɪ’teɪʃ(ə)n/ (n.): Lượng mưa và tuyết 
Trên chữ cái e là âm ɪ; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
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Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái t là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i, o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                      ’  ezə vwɑː 

460. Reservoir /’rezəvwɑː/ (n.): Bể chứa 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái s là âm z; 
Trên chữ cái e và r  là âm ə; 
Trên chữ cái o, i và r là âm w và ɑː. 
                     ,   e   ə’eɪʃ(ə)n 

461. Respiration /,respə’reɪʃ(ə)n/ (n.): Sự hô hấp 
Dưới và trước chữ cái R là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm ə; 
Trên và trước chữ cái r là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i,o và n  là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                          əʊ 

462. Snow /snəʊ/ (n.): Tuyết 
Trên chữ cái o và w là âm əʊ. 
                     ’    iː  eɪ 

463. Briefcase /’briːfkeɪs/ (n.): Va-li 
Trên và trước chữ cái B là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i và e là âm i:; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Silent e. 
                      ’ æ jʊ,eɪ ə 

464. Calculator /’kælkjʊ,leɪtə/ (n.): Máy tính 
Trên và trước chữ cái C là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm æ; 
Trên chữ cái u là âm j và âm ʊ; 
Dưới và trước chữ cái l là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái o và r là âm ə.  
                         ə  ’juː ə 

465. Computer /kəm’pjuːtə/ (n.): Máy vi tính 
Trên chữ cái o là âm ə; 
Trên và trước chữ cái p là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:; 
Trên chữ cái e và r là âm ə.  
                         e 
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466. Desk /desk/ (n.): Bàn làm việc 
Trên chữ cái e là âm e. 
                        æ  

467. Fax /fæks/ (n.): Máy fax 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                       aɪ 

468. File /faɪl/ (n.): Hồ sơ; tệp tin 
Trên chữ cái i là âm aɪ; 
Silent e. 
                      ’  iː ,  ɔː 

469. Keyboard /’kiː,bɔːd/ (n.): Bàn phím 
Trên và trước chữ cái K là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e và y là âm i:; 
Dưới và trước chữ cái b là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o, a và r là âm ɔː. 
                     ’   ɒ  ɪ ə 

470. Monitor /’mɒnɪtə/ (n.): Màn hình 
Trên và trước chữ cái M là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm ɒ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái o và r là âm ə. 
                     ’ əʊ    æ 

471. Notepad /’nəʊtpæd/ (n.): Sổ ghi chép có giấy ghép lại với nhau 
Trên và trước chữ cái N là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Silent e; 
Trên chữ cái a là âm æ. 
                      ’ eɪ ə ,  ɪ 

472. Paperclip /’peɪpə,klɪp/ (n.): Đồ kẹp giấy 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə; 
Dưới và trước chữ cái c là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      ’  e (ə) 

473. Pencil /’pens(ə)l/ (n.): Viết chì 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái e là âm e; 
Trên chữ cái i là âm (ə). 
                     ’ əʊ  ,ɪ 

474. Post-it /’pəʊst,ɪt/ (n.): Giấy ghi chú 
Trên và trước chữ cái P là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
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Dưới và trước chữ cái i là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái i là âm ɪ. 
                      ’ uː ə 

475. Ruler /’ruːlə/ (n.): Thước 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm u:; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                      ’  ʌ    ə 

476. Rubber /’rʌbə/ (n.): Cục xoá, cục tẩy, cục gôm 
Trên và trước chữ cái R là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm ʌ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                     ’  eɪ   ə 

477. Stapler /’steɪplə/ (n.): Đồ bấm 
Trên và trước chữ cái S là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái e và r là âm ə. 
                      ’   ɜː  ,  eɪʃ(ə)n 

478. Workstation /’wɜːk,steɪʃ(ə)n/: Nơi làm việc 
Trên và trước chữ cái W là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o và r là âm ɜː; 
Dưới và trước chữ cái s là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái a là âm eɪ; 
Trên chữ cái t, i. o và n là âm ʃ, âm (ə) và âm n. 
                          i: 

479. Steam /sti:m/(n.): Hơi nước 
Trên chữ cái e và a là âm i:. 
                          e 

480. Stench /stentʃ/(n.): Mùi hôi thối 
Trên chữ cái e là  âm e. 
                     ’  ɪ  ə   ə    

481. Ligament /’lɪgəmənt/ (n.): Dây chằng 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là  âm ɪ; 
Trên chữ cái a là  âm ə; 
Trên chữ cái e là  âm ə. 
                         ɪ 

482. Lid /lɪd/ (n.): Nắp đậy 
Trên chữ cái i là  âm ɪ. 
                         ɪ’ æ 

483. Kebab /kɪ’bæb/(n.): Món nướng xiên 
Trên chữ cái e là  âm ɪ 
Trên và trước chữ cái b là dấu nhấn chính; 
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Trên chữ cái a là  âm æ. 
                      ,əʊ  ə’əʊ ɪ 

484. Locomotive /,ləʊkə’məʊtɪv/ (n.): Đầu máy xe lửa 
Dưới và trước chữ cái L là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái o là  âm əʊ; 
Trên chữ cái o là  âm ə; 
Trên và trước chữ cái m là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là  âm əʊ; 
Trên chữ cái i là  âm ɪ; 
Silent e. 
                     ’ əʊ ə 

485. Lotus /’ləʊtəs/ (n.): Hoa sen 
Trên và trước chữ cái L là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là âm əʊ; 
Trên chữ cái u là âm ə. 
                        ju’  ɪ  ə i 

486. Humidity /hju’mɪdəti/(n.): Độ ẩm 
Trên chữ cái u là âm j và âm u thường nhanh; 
Trên và trước chữ cái m là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là âm ɪ; 
Trên chữ cái i là âm ə; 
Trên chữ cái y là âm i cuối từ. 
                      ’ ju:  ə 

487. Humor /’hju:mə/ (n.): Sự hóm hỉnh 
Trên và trước chữ cái H là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái u là âm j và âm u:; 
Trên chữ cái o và r là âm ə. 
                     ’ɪ    e 

488. Index /’ɪndeks/(n.): Chỉ số 
Trên và trước chữ cái I là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái I là âm ɪ; 
Trên chữ cái e là âm e. 
                     ,ɪ     ɪ’ɪ  ʒuə 

489. Individual /,ɪndɪ’vɪdʒuəl/ (n.): Cá nhân 
Dưới và trước chữ cái I là dấu nhấn phụ; 
Trên chữ cái I là  âm ɪ; 
Trên chữ cái i là  âm ɪ; 
Trên và trước chữ cái v là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái i là  âm ɪ; 
Trên chữ cái u là  âm ʒ và âm u thường nhanh; 
Trên chữ cái a là  âm ə. 
                      ’  ɔ: ə 

490. Flora /’flɔ:rə/ (n.): Hệ thực vật 
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Trên và trước chữ cái F là dấu nhấn chính; 
Trên chữ cái o là  âm ɔ:; 
Trên chữ cái a là  âm ə. 
 

-------------- 
 

BÀI DẠY VÀ HỌC CỤ THỂ PHẦN NHẬP MÔN PHIÊN ÂM QUỐC TẾ 
 
Phần A: Tập viết, tập đọc và học thuộc lòng 46 ký hiệu phiên âm quốc tế với 46 ví 
dụ 
Chú ý: Dụng cụ học tập gồm 1 quyển tập 100 trang để chép bài học, 1 quyển tập 100 
trang để trả bài, 1 quyển tập nháp 100 trang, 1 bút chì loại 2B, 1 cục tẩy  và 1 cây thước 
để gạch hàng, kẻ ô, từ điển MACMILLAN School DICTIONARY (English-Vietnamese). 
Buổi 1 
Thực hiện: 
Bước 1: Học viên chép bằng viết chì (để dễ sửa khi cần) 10 ký hiệu phiên âm quốc tế và 
10 cách đọc tương tự như tiếng Việt dưới đây vào 10 trang tập học.  
              Mỗi ký hiệu và cách đọc tương ứng được chép trên 1 dòng và tiếp tục chép cho 
đến khi đầy 1 trang.  
Bước 2: Học viên học thuộc lòng 10 ký hiệu phiên âm và 10 cách đọc tương tự như tiếng 
Việt để kiểm tra viết vào đầu buổi học tiếp theo. 
Ký hiệu phiên âm quốc tế                        Cách đọc tương tự như tiếng Việt 

1. /æ/                                           giữa a và e 
2. /e/                                            e 
3. /ə/                                            ờ nhanh nhẹ 
4. /ʌ/                                            ờ nhanh mạnh (ớ) 
5. /ɪ/                                             i nhanh 
6. /i/                                             i cuối từ hay i thường nhanh 
7. /ɒ/                                            o nhanh 
8. /ʊ/                                            u nhanh 
9. /u/                                            u thường nhanh 
10. /ɑː/                                           a kéo dài      

Buổi 2                                                                                
Thực hiện: Giống mhư buổi học trước chỉ thay đổi nội dung các ký hiệu phiên âm quốc 
tế cần học. 
Ký hiệu phiên âm quốc tế                        Cách đọc tương tự như tiếng Việt 

1. /ɜː/                                                  ờ kéo dài 
2. /i:/                                                   i kéo dài 
3. /ɔː/                                                  o kéo dài 
4. /u:/                                                  u kéo dài 
5. /aɪ/                                                  ai 
6. /aʊ/                                                 ao 
7. /eə/                                                  e-ờ 
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8. /eɪ/                                                   ây 
9. /əʊ/                                                  âu 
10. /ɪə/                                                   ia-ờ 

Buổi 3 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các ký hiệu phiên âm quốc 
tế cần học. 
Ký hiệu phiên âm quốc tế                       Cách đọc tương tự như tiếng Việt 

1. /ɔɪ/                                              oi 
2. /ʊə/                                             ua-ờ 
3. /b/                                               bờ nhẹ 
4. /j/                                                dờ 
5. /d/                                               đờ 
6. /f/                                                phờ 
7. /g/                                                gờ 
8. /h/                                                hờ 
9. /k/                                                cờ 
10. /l/                                                 lờ 

Buổi 4 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các ký hiệu phiên âm quốc 
tế cần học. 
Ký hiệu phiên âm quốc tế                        Cách đọc tương tự như tiếng Việt 

1. /m/                                             mờ 
2. /n/                                              nờ 
3. /ŋ/                                              nờ kéo dài 
4. /p/                                              “pờ” mạnh 
5. /w/                                             quờ 
6. /r/                                               rờ 
7. /s/                                               xờ nhẹ 
8. /ʃ/                                               sờ mạnh 
9. /t/                                               tờ 
10. /v/                                              vờ 

Buổi 5 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các ký hiệu phiên âm quốc 
tế cần học. 
Ký hiệu phiên âm quốc tế                        Cách đọc tương tự như tiếng Việt 

1. /z/                                              “zờ” nhẹ 
2. /ʒ/                                              “zờ” mạnh 
3. /ð/                                              đờ “thè lưỡi” 
4. /θ/                                              thờ “thè lưỡi” 
5. /dʒ/                                            “tchờ” trong “John” 
6. /tʃ/                                             “tchờ” trong “teacher” 

Chú ý: Trong 46 ký hiệu phiên âm quốc tế có: 
- 14 ký hiệu nguyên âm đơn với: 
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    + 9 ký hiệu nguyên âm đơn nhanh: 
• /æ/                                           giữa a và e 
• /e/                                            e 
• /ə/                                            ờ nhanh nhẹ 
• /ʌ/                                            ờ nhanh mạnh (ớ) 
• /ɪ/                                             i nhanh 
• /i/                                             i cuối từ hay i thường nhanh 
• /ɒ/                                            o nhanh 
• /ʊ/                                            u nhanh 
• /u/                                            u thường nhanh 

    + 5 ký hiệu nguyên âm đơn kéo dài: 
• /ɑː/                                           a kéo dài 
• /ɜː/                                           ờ kéo dài 
• /i:/                                            i kéo dài 
• /ɔː/                                           o kéo dài 
• /u:/                                           u kéo dài 

- 8 ký hiệu nguyên âm đôi: 
• /aɪ/                                      ai 
• /aʊ/                                     ao 
• /eə/                                     e-ờ 
• /eɪ/                                      ây 
• /əʊ/                                     âu 
• /ɪə/                                      ia-ờ 
• /ɔɪ/                                      oi 
• /ʊə/                                     ua-ờ 

- 24 ký hiệu phụ âm: 
• /b/                                              bờ nhẹ 
• /j/                                               dờ 
• /d/                                              đờ 
• /f/                                               phờ 
• /g/                                              gờ 
• /h/                                              hờ 
• /k/                                              cờ 
• /l/                                               lờ 
• /m/                                             mờ 
• /n/                                              nờ 
• /ŋ/                                              nờ kéo dài 
• /p/                                              “pờ” mạnh 
• /w/                                             quờ 
• /r/                                               rờ 
• /s/                                               xờ nhẹ 
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• /ʃ/                                               sờ mạnh 
• /t/                                               tờ 
• /v/                                              vờ 
• /z/                                              “zờ” nhẹ 
• /ʒ/                                              “zờ” mạnh 
• /ð/                                              đờ “thè lưỡi” 
• /θ/                                              thờ “thè lưỡi” 
• /dʒ/                                            “tchờ” trong “John” 
• /tʃ/                                             “tchờ” trong “teacher” 

Buổi 6 
Học 46 ví dụ tương ứng với 46 ký hiệu PAQT 
Thực hiện:  
Bước 1: Học viên chép 12 ví dụ với phiên âm quốc tế hoàn chỉnh và nghĩa tiếng Việt sau 
đây vào tập bài học. 

1. Hat /hæt/ (nón) 
2. Bet /bet/ (cá độ) 
3. But /bət/ (nhưng) 
4. But /bʌt/ (nhưng) 
5. Sit /sɪt/ (ngồi) 
6. Happy /’hæpi/ (hạnh phúc) hoặc Create /kri’eɪt/ (tạo ra) 
7. Not /nɒt/ (không) 
8. Book /bʊk/ (sách) 
9. Casual /’ kæʒuəl/ (tình cờ) 
10. Father /’fɑːðə/ (cha) 
11. Fur /fɜː/ (bộ lông thú) 
12. Seat /siːt/ (chỗ ngồi) 

Bước 2: Sau khi chép xong học viên học thuộc lòng nội dung trên để được kiểm tra viết 
vào đầu buổi học tiếp theo. 
Buổi 7 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ và ký hiệu phiên âm 
quốc tế cần học. 

1. Door /dɔ:/ (cánh cửa) 
2. Too /tuː/ (cũng vậy) 
3. My /maɪ/ (của tôi) 
4. How /haʊ/ (ra sao) 
5. Bear /beə/ (gấu) 
6. Say /seɪ/ (nói) 
7. Road /rəʊd/ (con đường) 
8. Near /nɪə/ (gần) 
9. Toy /tɔɪ/ (đồ chơi) 
10. Poor /pʊə/ (nghèo) 
11. Bank /bæŋk/ (ngân hàng) 
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12. Yes /jes/ (vâng) 
Buổi 8 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ và ký hiệu phiên âm 
quốc tế cần học. 

1. Door /dɔː/ (cửa) 
2. Friend /frend/ (bạn) 
3. Gift /gɪft/ (quà) 
4. House /haʊs/ (nhà) 
5. Key /kiː/ (chìa khoá) 
6. Low /ləʊ/ (thấp) 
7. Moon /muːn/ (mặt trăng) 
8. No /nəʊ/ (không) 
9. Sing /sɪŋ/ (hát) 
10. Pencil /’pens(ə)l/ (viết chì) 
11. White /waɪt/ (màu trắng) 
12. Red /red/ (màu đỏ) 

Buổi 9 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ và ký hiệu phiên âm 
quốc tế cần học. 

1. Sole /səʊl/ (lòng bàn chân) 
2. Shoe /ʃu:/ (chiếc giày) 
3. Tea /tiː/ (trà) 
4. Voice /vɔɪs/ (giọng nói) 
5. Zoo /zuː/ (sở thú) 
6. Measure /’meʒə/ (đo) 
7. This /ðɪs/ (đây) 
8. Thanks /θæŋks/ (cám ơn) 
9. John /dʒɒn/ (tên người nam) 
10. Teacher /’tiːtʃə/ (giáo viên) 

Phần B: Bảng chữ cái tiếng Anh với phiên âm quốc tế 
Buổi 10 
Thực hiện:  
Bước 1: Bắt đầu buổi học, học viên chép 13 chữ cái đầu tiên với phiên âm quốc tế vào 
tập bài học.  

1. a /eɪ/ 
2. b /bi:/ (nhẹ) 
3. c /si:/ 
4. d /di:/ 
5. e /i:/  
6. f /ef/ 
7. g /dʒi:/ 
8. h /eɪtʃ/ 
9. i /aɪ/ 
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10. j /dʒeɪ/ 
11. k /keɪ/ 
12. l /el/ 
13. m /em/ 

Bước 2: Sau khi chép xong, học viên học thuộc lòng 13 chữ cái này với phiên âm quốc tế 
để được kiểm tra viết vào đầu buổi học tiếp theo. 
Buổi 11 
Thực hiện:  
Bước 1: Bắt đầu buổi học, học viên chép 13 chữ cái cuối cùng với phiên âm quốc tế vào 
tập bài học.  

1.  n /en/ 
2.  o /əʊ/ 
3.  p /pi:/ (mạnh) 
4.  q /kju:/ 
5.  r /ɑː/ 
6.  s /es/ 
7.  t /ti:/ 
8.  u /ju:/ 
9.  v /vi:/ 
10.  w /’dʌb(ə)l-ju:/ 
11.  x /eks/ 
12.  y /waɪ/ 
13. z  /zed/ hay /zi:/ 

Chú ý: Trong 26 chữ cái có: 
  - 5 nguyên âm là a, e, i, o và u.  
  - 21 chữ cái còn lại là phụ âm. 
Bước 2: Sau khi chép xong, học viên học thuộc lòng 13 chữ cái này với phiên âm quốc tế 
để được kiểm tra viết vào đầu buổi học tiếp theo. 
Phần C: Áp dụng phiên âm quốc tế hoàn chỉnh vào học từ mới 
Buổi 12 
Thực hiện:  
Bước 1: Bắt đầu buổi học, giáo viên đánh vần 2 lần, đọc cách viết ký hiệu phiên âm quốc 
tế hoàn chỉnh 2 lần cho mỗi từ vựng và phát âm từ vựng 2 lần. Giáo viên yêu cầu học 
viên vừa nghe vừa đọc thầm theo. Đối với từ có từ 2 vần trở lên giáo viên chỉ học viên 
cách phân vần “cơ học” dựa vào PAQT hoàn chỉnh để dễ phát âm từ. Khi đánh vần và 
đọc ký hiệu phiên âm quốc tế hoàn chỉnh, giáo viên nhắc lại những điều đặc biệt cần lưu 
ý về các chữ cái và các ký hiệu phiên âm quốc tế.  
              Sau đó, học viên chép 12 từ vựng sau đây với phiên âm quốc tế hoàn chỉnh,  từ 
loại (n.= noun: danh từ; n. phr.= noun phrase: cụm từ; prep.=preposition: giới từ; 
adj.=adjective: tính từ; v.=verb: động từ) và nghĩa tiếng Việt vào tập bài học.  

1. Action /’ækʃ(ə)n/ (n.): Tác động; hành động 
2. Agriculture /’ægrɪ,kʌltʃə/ (n.): Nền nông nghiệp 
3. Animal /’ænɪm(ə)l/ (n.): Động vật 
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4. Ankle /’æŋk(ə)l/ (n.): Mắt cá chân 
5. Area /’eəriə/ (n.): Khu vực 
6. Arm /ɑːm/ (n.): Cánh tay 
7. Armpit /’ɑːm,pɪt/ (n.): Nách 
8. Aunt /ɑːnt/ (n.): Cô, dì 
9. Bachelor /’bætʃələ/ (n.): Người nam độc thân 
10. Back /bæk/ (n.): Lưng 
11. Balance /’bæləns/ (n.): Thăng bằng 
12. Barley /’bɑːli/ (n.): Lúa mạch 

Bước 2: Sau khi chép xong, học viên học thuộc lòng 12 từ vựng này cùng với phiên âm 
quốc tế, từ loại và nghĩa tiếng Việt để được kiểm tra viết vào đầu buổi học tiếp theo.    
Cách kiểm tra: Giáo viên đọc từ tiếng Anh và học viên viết ra nội dung đã học. Khi hết 
giờ làm bài, học viên tự sửa bài kiểm tra của mình qua sự hướng dẫn của giáo viên. 
Buổi 13 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Beak /biːk/ (n.): Mỏ chim 
2. Bean /biːn/ (n.): Đậu 
3. Biceps /’baɪseps/ (n.): Cơ 2 đầu 
4. Bill /bɪl/ (n.): Mỏ chim 
5. Bird /bɜːd/ (n.): Chim  
6. Black /blæk/ (adj.): Đen  
7. Blue /blu:/ (adj.): Xanh dương  
8. Bluff /blʌf/ (n.): Dốc đứng 
9. Body /’bɒdi/ (n.): Cơ thể 
10. Brain /breɪn/ (n.): Não 
11. Breast /brest/ (n.): Ức 
12. Breeze /briːz/ (n.): Gió nhẹ 

Buổi 14 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Brother /’brʌðə/ (n.): Anh, em trai 
2. Brown /braʊn/ (adj.): Nâu 
3. Building /’bɪldɪŋ/ (n.): Toà nhà 
4. Cabbage /’kæbɪdʒ/ (n.): Bắp cải 
5. Calf /kɑːf/ (n.): Bắp chân 
6. Cereal /’sɪəriəl/ (n.): Ngũ cốc 
7. Cerebellum /,serə’beləm/ (n.): Tiểu não 
8. Chest /tʃest/ (n.): Lồng ngực 
9. Child /tʃaɪld/ (n.): Con 
10. Chin /tʃɪn/ (n.): Cằm 
11. Claw /klɔː/ (n): Móng vuốt  
12. Clear /klɪə/ (adj.): Rõ ràng 

Buổi 15 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 
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1. Cab /kæb/ (n.): Xe taxi 
2. Cock /kɒk/ (n.): Gà trống 
3. Cockerel /’kɒk(ə)rəl/ (n.): Gà trống tơ 
4. Cold /kəʊld/ (adj.): Lạnh 
5. Cool /kuːl/ (adj.): Mát 
6. Corn /kɔːn/ (n.): Bắp 
7. Cousin /’kʌz(ə)n/ (n.): Anh, chị, em họ 
8. Crane /kreɪn/ (n.): Sếu 
9. Crimson /’krɪmz(ə)n/(adj.): Đỏ thắm 
10. Crop /krɒp/ (n.): Cây trồng; vụ mùa 
11. Daughter /’dɔːtə/ (n.): Con gái 
12. Day /deɪ/ (n.): Ngày 

Buổi 16 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Deforestation /dɪ,fɒrɪs’teɪʃ(ə)n/ (n.): Nạn phá rừng 
2. Different /’dɪfrənt/ (adj.): Khác nhau 
3. Duck /dʌk/ (n.): Vịt mái 
4. Eagle /’iːg(ə)l/ (n.): Đại bàng 
5. Ear /ɪə/ (n.): Bông (lúa…) 
6. Egret /’i:grət/ (n.): Cò trắng 
7. Elbow /’elbəʊ/ (n.): Khuỷu tay 
8. Erosion /ɪ’rəʊʒ(ə)n/ (n.): Sự xói mòn 
9. Eye /aɪ/ (n.): Mắt 
10. Eyebrow /’aɪbraʊ/ (n.): Lông mày 
11. Eyelashes /’aɪlæʃɪz/ (n.): Lông mi (số nhiều) 
12. Face /feɪs/ (n.): Mặt 

Buổi 17 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Falcon /’fɔːlkən/ (n.): Chim ưng 
2. Father /’fɑːðə/ (n.): Cha 
3. Feather /’feðə/ (n.): Lông vũ 
4. Filtration /fɪl’treɪʃ(ə)n/ (n.) : Sự lọc 
5. Fingernail /’fɪŋgə,neɪl/ (n.): Móng tay 
6. Flamingo /flə’mɪŋgəʊ/ (n.): Hồng hạc 
7. Flood /flʌd/(n.): Lũ lụt  
8. Foot /fʊt/ (n.): Bàn chân 
9. Forearm /’fɔːrɑːm/ (n.): Cẳng tay 
10. Forehead /’fɒrɪd/ (n.): Trán 
11. Forest /’fɒrɪst/ (n.): Rừng 
12. Front /frʌnt/ (n.): Mặt trước 

Buổi 18 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Funnel /’fʌn(ə)l/ (n.) : Cái quặng 
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2. Goose /guːs/ (n.): Ngỗng 
3. Grain /greɪn/ (n.): Hạt 
4. Grandfather /’grændfɑːðə/ (n.): Ông nội/ngoại 
5. Green /gri:n/ (adj.): Xanh lá cây 
6. Grey /greɪ/ (adj.): Xám 
7. Habitat /’hæbɪtæt/ (n.): Nơi ở 
8. Hair /heə/ (n.): Tóc, lông 
9. Hand /hænd/ (n.): Bàn tay 
10. Hawk /hɔːk/ (n.): Diều hâu 
11. Head /hed/ (n.): Đầu 
12. Heel /hiːl/ (n.): Gót  

Buổi 19 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Hen /hen/ (n.): Gà mái 
2. Hot /hɒt/ (adj.): Nóng; cay 
3. Human /’hjuːmən/ (adj.): Thuộc về con người 
4. Husband /’hʌzbənd/ (n.): Chồng 
5. Indigo /’ɪndɪgəʊ/ (adj.): Màu chàm 
6. Insoluble /ɪn’sɒljʊb(ə)l/ (adj.) : Không hoà tan được 
7. Instep /’ɪnstep/ (n.): Mu bàn chân 
8. Jaw /dʒɔː/ (n.): Hàm 
9. Kiwi /’kiːwiː/ (n.): Chim ki-wi 
10. Knee /niː/ (n.): Đầu gối 
11. Knuckle /’nʌk(ə)l/ (n.): Đốt ngón tay 
12. Land /lænd/ (n.): Đất liền 

Buổi 20 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Leg /leg/ (n.): Chân 
2. Lettuce /’letɪs/ (n.): Rau diếp 
3. Lip /lɪp/ (n.): Môi 
4. Loss /lɒs/ (n.): Sự mất đi 
5. Maize /meɪz/ (n.): Bắp 
6. Millet /’mɪlɪt/ (n.): Cây kê 
7. Mixture /’mɪkstʃə/ (n.) : Hỗn hợp 
8. Mother /’mʌðə/  (n.): Mẹ 
9. Mouth /maʊθ/ (n.): Miệng 
10. Neck /nek/ (n.): Cổ 
11. Nephew /’nefju:/ (n.): Cháu họ trai 
12. Niece /ni:s/ (n.): Cháu họ gái 

Buổi 21 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Night /naɪt/ (n.): Đêm 
2. Nitrogen /’naɪtrədʒ(ə)n/ (n.): Ni-tơ 
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3. Nose /nəʊz/ (n.): Mũi 
4. Nostril /’nɒstrəl/ (n.): Lỗ mũi 
5. Nutrient /’njuːtriənt/ (n.): Chất dinh dưỡng 
6. Oats /əʊts/ (n.): Yến mạch (số nhiều) 
7. Orange /’ɒrɪndʒ/ (adj.): Màu cam 
8. Ostrich /’ɒstrɪtʃ/ (n.): Đà điểu  
9. Owl /aʊl/ (n.): Cú mèo 
10. Oxygen /’ɒksɪdʒ(ə)n/ (n.): Ôxi 
11. Pak choi /,pæk’tʃɔɪ/ (n. phr.): Cải thìa 
12. Palm /pɑːm/ (n.): Lòng bàn tay 

Buổi 22 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Parrot /’pærət/ (n.): Két 
2. Part /pɑːt/ (n.): Bộ phận 
3. Peacock /’pi:,kɒk/ (n.): Công trống 
4. Pelican /’pelɪkən/ (n.): Chim bồ nông 
5. Penguin /’peŋgwɪn/ (n.): Chim cánh cụt 
6. Pigeon /’pɪdʒ(ə)n/ (n.): Bồ câu 
7. Pink /pɪŋk/ (adj.): Hồng 
8. Purple /’pɜ:p(ə)l/ (adj.): Tím 
9. Rain /reɪn/ (n.) : Mưa 
10. Red /red/ (adj.): Đỏ 
11. Relative /’relətɪv/ (n.): Bà con 
12. Residue /’rezɪ,djuː/ (n.) : Chất cặn 

Buổi 23 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Rice /raɪs/ (n.): Gạo 
2. Rock /rɒk/: Viên đá 
3. Root /ru:t/: Rễ cây 
4. Rose /rəʊz/ (adj.): Hồng 
5. Rotation /rəʊ’teɪʃ(ə)n/ (n.): Sự luân phiên 
6. Rye /raɪ/ (n.): Lúa mạch hạt to 
7. Sea /siː/ (n.): Biển 
8. Seagull /’siːgʌl/ (n.): Chim mồng biển 
9. Shin /ʃɪn/ (n.): Cẳng chân 
10. Shoulder /’ʃəʊldə/ (n.): Vai 
11. Sister /’sɪstə/ (n.): Chị/em gái 
12. Sole /səʊl/ (n.): Lòng bàn chân 

Buổi 24 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Son /sʌn/ (n.): Con trai 
2. Stomach /’stʌmək/ (n.): Dạ dày 
3. Swallow /’swɒləʊ/ (n.): Chim én 
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4. Swan /swɒn/ (n.): Thiên nga 
5. Tail /teɪl/ (n.): Đuôi 
6. Talon /’tælən/ (n.): Móng, vuốt chim săn mồi 
7. Temple /’temp(ə)l/ (n.): Thái dương 
8. Thigh /θaɪ/ (n.): Đùi 
9. Throat /θrəʊt/ (n.): Họng 
10. Thumb /θʌm/ (n.): Ngón tay cái 
11. Timber /’tɪmbə/ (n.): Gỗ xẽ 
12. Toe /təʊ/ (n.): Ngón chân 

Buổi 25 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Toenail /’təʊ,neɪl/ (n.): Móng chân 
2. Tomato /tə’mɑːtəʊ/ (n.): Cà chua 
3. Tooth /tuːθ/ (n.): Răng 
4. Tree /tri:/ (n.): Cây 
5. Triceps /’traɪseps/ (n.): Cơ 3 đầu 
6. Turkey /’tɜːki/ (n.): Gà lôi, gà tây 
7. Turn /tɜːn/ (n.): Phiên, lượt 
8. Turpentine /’tɜːpən,taɪn/ (n.): Nhựa thông 
9. Turret /’tʌrɪt/ (n.): Tháp canh trên lâu đài 
10. Tweezers /’twi:zəz/ (n.): Cái nhíp, cái kẹp:  
11. Twilight /’twaɪ,laɪt/ (n.); Lúc chạng vạng 
12. Twist /twɪst/ (n.):  Đột chuyển 

Buổi 26 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Tycoon /,taɪ’ku:n/ (n.): Nhà tài phiệt 
2. Type /taɪp/ (n.): Loại 
3. Typewriter /’taɪp,raɪtə/ (n.): Máy đánh chữ 
4. Typhoid  /’taɪfɔɪd/ (n.): Bệnh thương hàn 
5. Typhoon  /taɪ’fu:n/ (n.): Bảo nhiệt đới 
6. Typist /’taɪpɪst/ (n.): Nhân viên đánh máy 
7. Tyrant /’taɪrənt/ (n.): Nhà độc tài 
8. Tyre /’taɪə/ (n.): Lốp xe 
9. Umpire /’ʌmpaɪə/ (n.): Trọng tài tennis, cricket, bóng chày 
10. Understanding /,ʌndə’stændɪŋ/ (n.): Sự thông cảm 
11. Underworld /’ʌndə,wɜːld/ (n.): Thế giới ngầm 
12. Unemployment /,ʌnɪm’plɔɪmənt/ (n.): Nạn thất nghiệp 

Buổi 27 
Thực hiện: Giống như buổi học trước, chỉ thay đổi nội dung các từ cần học. 

1. Uniform /’ju:nɪ,fɔ:m/ (n.): Đồng phục 
2. Union /’ju:njən/  (n.): Liên hiệp 
3. Unity /’ju:nəti/ (n.): Sự đoàn kết 
4. Universe /’ju:nɪ,vɜːs/ (n.): Vũ trụ 



85 
 

5. Violet /’vaɪələt/  (adj.): Tím 
6. Vulture /’vʌltʃə/ (n.): Kền kền 
7. Waist /weɪst/ (n.): Vùng thắt lưng.  
8. Warm /wɔːm/ (adj.): Ấm 
9. Wheat /wiːt/ (n.): Lúa mì 
10. White /waɪt/ (adj.): Trắng 
11. Wing /wɪŋ/ (n.): Cánh 
12. Yellow /’jeləʊ /(adj.): Vàng 

Phần D: Phiên âm quốc tế (PAQT) hoàn chỉnh và PAQT tắt (25 tuần) 
Buổi 28 
Thực hiện:  
Bước 1: Bắt đầu buổi học, học viên trả bài 12 từ của buổi trước.  
Sau đó học sinh theo dõi bài giảng của giáo viên qua tài liệu được cung cấp về “Cách viết 
và phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt qua một ví dụ (Crocodile: Cá sấu)” sau đây: 
 Cách viết và phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt của từ Crocodile: 
1. Cách viết 
   PAQT tắt:              ’   ɒ  ə, aɪ   
   PAQT hoàn chỉnh: Crocodile /’krɒkə,daɪl/  
Chú ý: PAQT tắt được viết bên trên từ vựng. Trong PAQT tắt, những chữ cái thông 
thường chỉ có 1 cách phát âm không được thể hiện. Theo quy ước chữ cái câm được gạch 
chân. 
2. Cách phát âm: 
PAQT hoàn chỉnh: Crocodile /’krɒkə,daɪl/ 
               - Mở phiên âm; 
               - Dấu nhấn chính; 
               - Âm “kờ” /k/; 
               - Âm “rờ” /r/; 
               - Âm “o nhanh” /ɒ/;  
               - Âm “kờ” /k/;  
               - Âm “ờ nhanh nhẹ” /ə/;  
               - Dấu nhấn phụ;  
               - Âm “đờ” /d/; 
                - Âm “ai” /aɪ/; 
                - Âm “lờ” /l/; 
                - Đóng phiên âm.                                      
                    ’   ɒ  ə, aɪ   
PAQT tắt:  Crocodile 
- Trên và trước chữ cái Capital /si:/ (C) là dấu nhấn chính; 
- Trên chữ cái /əʊ / (o) là âm “o nhanh” /ɒ/; 
- Trên chữ cái /əʊ / (o) là âm “ờ nhanh nhẹ” /ə/; 
- Dưới và trước chữ cái /di:/ (d) là dấu nhấn phụ;  
- Trên chữ cái /aɪ / (i) là âm “ai” /aɪ/; 
- Silent /i:/ (e). 
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CHÚ Ý: Ký hiệu PAQT trong PAQT tắt chỉ dùng cho chữ cái nào có ít nhất 2 kiểu phát 
âm khác nhau.  
Bước 2: Học viên chép cách viết và cách phát âm của ví dụ trên vào tập bài học. 
Bước 3: Về nhà học viên học thuộc cách viết và cách phát âm của ví dụ trên.  
Bài tập ứng dụng tại lớp: 
Học viên dùng từ điển để viết ra cách viết và cách phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT 
tắt của 5 từ sau đây: 

- Mother (Mẹ) 
- Father (Cha) 
- Brother (Anh. em trai) 
- Sister (Chị, em gái) 
- Aunt (Cô, dì) 

Bài tập ứng dụng này sẽ được sửa vào cuối buổi học. 
Buổi 29 
Thực hiện:  
Bước 1: Đối với mỗi từ vựng mới, giáo viên: 

- Đánh vần 2 lần để học viên ghi ra từ vựng; 
- Đọc 2 lần PAQT hoàn chỉnh để học viên ghi trực tiếp bên phải từ vựng; 
- Đọc 2 lần PAQT tắt  để học viên ghi trực tiếp bên trên từ vựng; 
- Phát âm 2 lần từ vựng; 
- Đọc 2 lần từ loại và nghĩa tiếng Việt của từ vựng để học viên ghi tiếp bên phải 

PAQT hoàn chỉnh của từ vựng. 
Chú ý: Trong suốt quá trình phát âm của giáo viên, học viên được yêu cầu vừa nghe vừa 
đọc thầm theo giáo viên.    

1. Anther (n.): Bao phấn 
2. Calyx (n.): Lá đài 
3. Carpel (n.): Lá noãn 
4. Corolla (n.): Cánh hoa  
5. Filament (n.): Chỉ nhị 
6. Flower (n.): Hoa 
7. Nectary (n.): Túi mật 
8. Ovary (n.): Bầu noãn 
9. Ovule (n.): Noãn  
10. Petal (n.): Cánh hoa 

        Sau khi chép xong 10 từ vựng mới, học viên dùng từ điển để kiểm tra lại PAQT 
hoàn chỉnh của 10 từ vựng trên. 
Bước 2: Về nhà học viên học thuộc lòng: 
- Cách đánh vần từ vựng; 
- Cách phát âm từ vựng; 
- Cách phát âm PAQT hoàn chỉnh và PAQT tắt của từ vựng; 
- Từ loại; 
- Nghĩa tiếng Việt của 10 từ vựng trên để trả bài vấn đáp vào đầu buổi học tiếp theo. 
Cách kiểm tra: - Giáo viên đọc từ bằng tiếng Việt.  
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                           - Một học viên (được chọn ngẫu nhiên) trả bài vấn đáp theo thứ tự Bước 
2. 
Buổi 30 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Receptacle (n.) : Đế hoa 
2. Sepal (n.): Lá đài 
3. Stamen (n.): Nhị  
4. Stigma (n.): Đầu nhuỵ 
5. Style (n.): Ống nhuỵ 
6. Boil (v.): Luộc, đun sôi 
7. Chop (v.): Xắt nhỏ, thái nhỏ 
8. Crush (v.): Bóp nát 
9. Dice (v.): Cắt khối vuông 
10. Drain (v.): Để cho ráo nước 

Chú ý: (v.) là verb (động từ) 
Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 31 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Fry (v.): Chiên 
2. Grate (v.): Mài thành bột 
3. Grill (v.): Nướng 
4. Mash (v.): Nghiền nhừ 
5. Mix (v.): Trộn 
6. Peel (v.): Gọt vỏ 
7. Slice (v.): Cắt lát mỏng 
8. Spread (v.): Trải đều ra 
9. Whisk (v.): Đánh trứng, đánh kem 
10. Apple (n.): Táo 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 32 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Apricot (n.): Mơ 
2. Avocado (n.): Bơ 
3. Banana (n.): Chuối 
4. Blueberry (n.): Phúc bồn tử 
5. Cherry (n.): Anh đào, xơ-ri 
6. Coconut (n.): Dừa 
7. Fig (n.): Sung 
8. Fruit (n.): Trái cây 
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9. Grape (n.): Nho tươi 
10. Grapefruit (n.): Bưởi 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 33 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Kiwifruit (n.): Trái ki-wi 
2. Lemon (n.): Chanh vàng 
3. Lime (n.): Chanh xanh 
4. Mandarin (n.): Quýt 
5. Mango (n.): Xoài 
6. Melon (n.): Dưa tây 
7. Nectarine (n.): Đào tiên 
8. Orange (n.): Cam 
9. Papaya (n.): Đu đủ 
10. Peach (n.): Đào 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 34 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Pear (n.): Lê 
2. Pineapple (n.): Khóm, dứa 
3. Plum (n.): Mận 
4. Raspberry (n.): Mâm xôi 
5. Strawberry (n.): Dâu tây 
6. Watermelon (n.): Dưa hấu 
7. Abdomen (n.): Bụng 
8. Ant /ænt/ (n.): Kiến 
9. Antenna (n.): Râu, ăng-ten 
10. Arachnid (n.): Hình nhện 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 35 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Bee (n.): Ong 
2. Beetle (n.) : Bọ cánh cứng 
3. Butterfly (n.): Bướm 
4. Caterpillar (n.): Sâu 
5. Cockroach (n.): Gián 
6. Cricket (n.): Dế 
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7. Dragonfly (n.): Chuồn chuồn 
8. Earwig (n.): Xâu tai 
9. Flea (n.): Bọ chét 
10. Fly (n.): Ruồi 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 36 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Grasshopper (n.): Châu chấu 
2. Insect (n.) : Côn trùng 
3. Ladybird (n.): Bọ rùa 
4. Leg (n.): Chân 
5. Louse (n.): Rận 
6. Mandible (n.): Hàm dưới 
7. Mite (n.): Mạt 
8. Mosquito (n.): Muỗi 
9. Moth (n.): Bướm đêm 
10. Organ (n.): Cơ quan 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 37 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Pair (n.): Đôi 
2. Scorpion (n.): Bọ cạp 
3. Spider (n.): Nhện 
4. Spiracle (n.): Lỗ thở 
5. Thorax (n.): Ngực 
6. Tick (n.): Ve chó 
7. Wasp (n.): Ong bắp cày 
8. Wing (n.): Cánh 
9. Badger (n.): Con lửng 
10. Bat (n.): Dơi 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 38 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Bear (n.): Gấu 
2. Bull (n.): Bò đực 
3. Camel (n.): Lạc đà 
4. Cheetah (n.): Báo chi-ta 



90 
 

5. Chimpanzee (n.): Tinh tinh 
6. Cow (n.): Bò cái 
7. Doe (n.): Nai cái 
8. Donkey (n.): Lừa 
9. Elephant (n.): Voi 
10. Ewe (n.): Cừu cái 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 39 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Fox (n.): Cáo 
2. Giraffe (n.): Hươu cao cổ 
3. Goat (n.): Dê 
4. Gorilla (n.): Đười ươi  
5. Hippopotamus (n.): Hà mã  
6. Horse (n.): Ngựa 
7. Kangaroo (n.): Chuột túi 
8. Koala (n.): Gấu túi 
9. Leopard (n.): Báo đốm 
10. Lion (n.) : Sư tử đực 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 40 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Lioness (n.): Sư tử cái 
2. Mammal (n.) : Động vật có vú 
3. Mole (n.): Chuột chũi 
4. Mongoose (n.): Cầy mongoose 
5. Monkey (n.): Khỉ 
6. Mouse (n.): Chuột nhà 
7. Orang-utan (n.): Dã nhân  
8. Panda (n.): Gấu trúc 
9. Pig (n.): Heo 
10. Rabbit (n.): Thỏ nhà 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 41 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Ram (n.): Cừu đực 
2. Rat (n.): Chuột cống 
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3. Rhinoceros (n.): Tê giác  
4. Squirrel (n.): Sóc 
5. Stag (n.): Nai đực 
6. Tiger (n.): Cọp 
7. Wolf (n.): Sói 
8. Zebra (n.): Ngựa vằn 
9. Anus (n.): Hậu môn 
10. Appendix (n.): Ruột thừa  

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 42 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Bladder (n.): Bàng quang 
2. Brain (n.): Não 
3. Colon (n.): Đại tràng 
4. Duodenum (n.): Tá tràng 
5. Heart (n.): Tim 
6. Intestine (n.): Ruột 
7. Kidney (n.): Thận 
8. Larynx (n.): Thanh quản 
9. Liver (n.): Gan 
10. Lung (n.): Phổi 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 43 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Oesophagus (n.): Thực quản 
2. Stomach (n.): Dạ dày 
3. Trachea (n.): Khí quản 
4. Absorb (v.): Hấp thu 
5. Energy (n.): Năng lượng 
6. Photosynthesis (n.): Sự quang hợp 
7. Produce (v./n.): Sản xuất ra, tạo ra/sản phẩm 
8. Release (v./n.): Phóng thích/sự phóng thích 
9. Root (n.): Rễ cây 
10. Soil (n.): Đất 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 44 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 
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1. Solar (adj.): Thuộc về mặt trời 
2. Store (v.): Dự trữ 
3. Sugar (n.): Đường (thức ăn) 
4. Use (v.): Sử dụng 
5. Via (prep.): Qua, theo đường 
6. Alligator (n.): Một loại cá sấu châu Mỹ 
7. Amphibian (n.): Lưỡng cư 
8. Anaconda (n.): Trăn Nam Mỹ 
9. Chameleon (n.): Tắc kè hoa 
10. Cobra (n.): Rắn hổ mang 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 45 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Crocodile (n.): Cá sấu  
2. Flipper (n.): Chân chèo 
3. Frog (n.): Ếch 
4. Frogspawn (n.): Trứng ếch 
5. Iguana (n.): Kỳ đà 
6. Lizard (n.): Thằn lằn 
7. Mamba (n.): Rắn độc châu Phi 
8. Reptile (n.): Bò sát 
9. Salamander (n.): Kỳ nhông 
10. Scale (n.): Vảy 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 46 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Shell (n.): Mai rùa ; vỏ sò 
2. Tadpole (n./): Nòng nọc 
3. Terrapin (n.): Rùa nước ngọt Bắc Mỹ 
4. Toad (n.): Cóc 
5. Toadspawn (n.): Trứng cóc 
6. Tortoise (n.): Rùa cạn 
7. Turtle (n.): Rùa biển 
8. Cone (n.): Hình nón, tế bào hình nón 
9. Cornea (n.): Giác mạc 
10. Formation (n.): Sự tạo ra 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 47 
Thực hiện:  
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Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Image (n.): Hình ảnh 
2. Impulse (n.): Xung động 
3. Light (n.): Ánh sáng 
4. Nerve (n.): Dây thần kinh 
5. Object (n.): Vật 
6. Ray (n.): Tia 
7. Retina (n.): Võng mạc 
8. Rod (n.): Que, tế bào hình que 
9. Channel (n.): Kênh đào, kênh 
10. Delta (n.): Đồng bằng 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 48 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Estuary (n.): Cửa sông  
2. Feature (n.): Đặc điểm 
3. Gorge (n.): Hẻm núi 
4. Lake (n.): Hồ 
5. Loop (n.): Vòng cung 
6. Meander (v.): Uốn khúc 
7. Mountain (n.): Núi 
8. Oxbow (n.): Hồ lưỡi liềm 
9. Pool (n.): Vũng (nước, máu…) 
10. Rapids (n.): Thác ghềnh 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 49 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. River (n.): Sông 
2. Source (n.): Nguồn 
3. Spur (n.): Triến núi 
4. Stream (n.): Dòng suối 
5. Tributary (n.): Sông nhánh, phụ lưu 
6. Valley (n.): Thung lũng  
7. Waterfall (n.): Thác nước 
8. Biohazard (n.): Nguy cơ sinh học 
9. Background (n.): Nền 
10. Corrosive (adj.): Ăn mòn 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
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Buổi 50 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Danger (n.): Nguy hiểm 
2. Explosive (n.): Chất nổ 
3. Flammable (adj.): Dễ cháy 
4. Harmful (adj.): Có hại 
5. Irritant (n.): Tác nhân gây kích thích 
6. Mandatory (adj.): Có tính bắt buộc 
7. Mask (n.): Khẩu trang 
8. Protection (n.): Sự bảo vệ 
9. Radioactive (adj.): Có chất phóng xạ 
10. Safety (n.): Sự an toàn 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 51 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Sign (n./v.): Dấu hiệu/ký tên, đánh dấu 
2. Symbol (n.): Ký hiệu 
3. Toxic (adj.): Có độc tố 
4. Wear (v.): Mang, mặc, đội 
5. Coral (n.): San hô 
6. Clam (n.): Con trai (Hải sản) 
7. Claw (n.): Càng cua, tôm 
8. Crab (n.): Cua 
9. Dolphin (n.): Cá heo 
10. Jellyfish (n.): Sứa 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 52 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Lobster (n.): Tôm hùm 
2. Mussel (n.): Chem chép 
3. Octopus (n.): Bạch tuộc 
4. Oyster (n.): Hàu 
5. Pincer (n.): Càng cua, tôm  
6. Porpoise (n.): Cá heo chuột 
7. Prawn (n.): Tôm sú 
8. Ray (n.): Cá đuối 
9. Seaweed (n.): Rong biển 
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10. Seal (n.): Hải cẩu 
Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 53 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Shark (n.): Cá mập 
2. Shell (n.): Vỏ sò ; mai rùa 
3. Shrimp (n.): Con tôm 
4. Sponge (n.): Bọt biển 
5. Squid (n.): Mực 
6. Starfish (n.): Sao biển 
7. Tentacle (n.): Vòi (bạch tuộc,…) 
8. Tusk (n.): Ngà hải mã, ngà voi 
9. Walrus (n.): Hải mã 
10. Whale (n.): Cá voi 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 54 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Circle (n.): Vòng tròn 
2. Cone (n.): Hình chóp 
3. Crescent (n.): Hình lưỡi liềm 
4. Cross (n.): Hình chữ thập 
5. Cube (n.): Khối vuông 
6. Cylinder (n.): Hình trụ 
7. Diamond (n.): Hình thoi; kim cương 
8. Dodecahedron (n.): Khối mười hai mặt 
9. Ellipse (n.): Hình e-líp 
10. Heart (n.): Hình trái tim; trái tim 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 55 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Hemisphere (n.): Hình bán cầu 
2. Heptagon (n.): Hình bảy cạnh 
3. Hexagon (n.): Hình lục giác 
4. Octagon (n.): Hình tám cạnh 
5. Oval (n.): Hình bầu dục 
6. Parallelogram (n.): Hình bình hành 
7. Pentagon (n.): Hình ngũ giác 
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8. Prism (n.): Hình lăng trụ; lăng kính 
9. Pyramid (n.): Hình kim tự tháp 
10. Quadrilateral (n.): Hình tứ giác 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 56 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Rectangle (n.): Hình chữ nhật 
2. Rhombus (n.): Hình thoi 
3. Semicircle (n.): Nửa vòng tròn  
4. Shape (n.): Hình dạng 
5. Sphere (n.): Khối cầu 
6. Square (n.): Hình vuông 
7. Star (n.): Hình ngôi sao 
8. Tetrahedron (n.): Khối tứ diện 
9. Trapezium (n.): Hình thang 
10. Triangle (n.): Tam giác 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 57 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Backbone (n.): Xương sống 
2. Breastbone (n.): Xương ức 
3. Clavicle (n.): Xương đòn 
4. Collarbone (n.): Xương đòn 
5. Femur (n.): Xương đùi 
6. Fibula (n.): Xương mác 
7. Humerus (n.): Xương cánh tay 
8. Kneecap (n.): Xương bánh chè 
9. Mandible (n.): Hàm dưới 
10. Pelvis (n.): Xương chậu 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 58 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Patella (n.): Xương bánh chè 
2. Radius (n.): Xương quay 
3. Scapula (n.): Xương vai 
4. Skull (n.): Sọ 
5. Spine (n.): Cột sống 
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6. Sternum (n.): Xương ức 
7. Tibia (n.): Xương chày  
8. Ulna (n.): Xương trụ 
9. Vertebra (n.): Đốt sống 
10. Blood (n.): Máu 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 59 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Capillary (n.): Mao quản 
2. Dermis (n.): Bì 
3. Epidermis (n.): Thượng bì  
4. Fat (n.): Chất béo 
5. Hair (n.): Lông; tóc 
6. Hair follicle (n. phr.): Nang lông 
7. Pain (n.): Sự đau đớn 
8. Pressure (n.): Áp suất 
9. Receptor (n.): Thụ thể 
10. Skin (n.): Da 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 60 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Touch (n.): Xúc giác 
2. Asteroid (n.): Hành tinh nhỏ 
3. Comet (n.): Sao chổi 
4. Earth (n.): Trái đất 
5. Jupiter (n.): Sao Mộc 
6. Mars (n.): Sao Hoả 
7. Mercury (n.): Sao Thuỷ 
8. Moon (n.): Mặt trăng 
9. Neptune (n.): Sao Hải Vương 
10. Pluto (n.): Sao Diêm Vương 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 61 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Ring (n.): Vòng 
2. Saturn (n.): Sao Thổ 
3. Sun (n.): Mặt trời 
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4. Venus (n.) : Sao Kim 
5. Uranus (n.): Sao Thiên Vương 
6. Abdomen (n.): Bụng 
7. Fang (n.): Răng có nọc độc 
8. Feeler (n.): Râu xúc giác 
9. Poison (v./n.): Đầu độc/thuốc độc 
10. Prey (n.): Con mồi 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 62 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Spider (n.): Nhện 
2. Thorax (n.): Ngực 
3. Vibration (n.): Sự dao động 
4. Afternoon (n.): Buổi trưa 
5. April (n.): Tháng 4 
6. August (n.): Tháng 8 
7. Century (n.): Thế kỷ 
8. Day (n.): Ngày 
9. December  (n.): Tháng 12 
10. Evening (n.): Buổi tối 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 63 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. February (n.): Tháng 2 
2. Friday (n.): Thứ sáu 
3. Hour (n.): Giờ 
4. January  (n.): Tháng 1 
5. July (n.): Tháng 7 
6. June (n.): Tháng 6 
7. March (n.): Tháng 3 
8. May (n.): Tháng 5 
9. Minute (n.): Phút 
10. Monday (n.): Thứ hai 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 64 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Month (n.): Tháng 
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2. Morning (n.): Buổi sáng 
3. Night (n.):  Đêm     
4. November (n.): Tháng 11 
5. October (n.): Tháng 10                            
6. Saturday (n.): Thứ bảy 
7. Second (n.):  Giây 
8. September (n.): Tháng 9 
9. Spring (n.): Xuân 
10. Summer (n.): Hạ  

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 65 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Sunday (n.): Chủ nhật 
2. Thursday (n.): Thứ năm 
3. Tomorrow (n.): Ngày mai 
4. Tuesday (n.): Thứ ba 
5. Wednesday (n.): Thứ tư 
6. Week (n.): Tuần 
7. Winter (n.): Mùa đông 
8. Year (n.): Năm 
9. Yesterday (n.): Hôm qua 
10. Area (n.): Khu vực 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 66 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Bitter (adj.): Đắng 
2. Salty (adj.): Mặn 
3. Sensitive (adj.): Nhạy cảm 
4. Sour (adj.): Chua 
5. Sweet (adj.): Ngọt 
6. Taste (n./v.): Vị giác/nếm 
7. Tongue (n.): Lưỡi 
8. Axe (n.): Rìu 
9. Chisel (n.): Đục 
10. Drill (n.): Khoan 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 67 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
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Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 
1. File (n.): Dũa 
2. Hacksaw (n.): Cưa sắt 
3. Hammer (n.): Búa 
4. Mallet (n.): Chày vồ 
5. Pickaxe (n.): Cuốc chim 
6. Plane (n.): Cái bào của thợ mộc 
7. Pliers (n.): Kìm 
8. Saw (n.): Cưa 
9. Screwdriver (n.): Tuốc-nơ-vít 
10. Spanner (n.): Cờ-lê 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 68 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Tool (n.): Dụng cụ 
2. Vice (n.): Mỏ cặp ô-tô, ê-tô 
3. Cement (n.): Chất xi-măng của răng 
4. Crown (n.): Mào răng 
5. Dentine (n.): Ngà răng 
6. Enamel (n.): Men răng  
7. Gum (n.): Nướu răng 
8. Root (n.): Chân răng 
9. Tooth (n.): Răng 
10. Bark (n./v.): Vỏ cây/sủa 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 69 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Branch (n.): Cành cây 
2. Blossom (n.): Chùm hoa 
3. Bud (n.): Nụ 
4. Cone (n.): Quả hình nón; hình nón, hình chóp 
5. Leaf (n.): Lá 
6. Needle (n.): Cây kim (tiêm, may vá...) 
7. Root (n.): Rễ cây 
8. Shaped (adj.): Có dạng hình 
9. Stalk (n.): Cuống (lá, hoa…) 
10. Tree (n.): Cây, cây gỗ 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 70 
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Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Trunk (n.): Thân cây 
2. Asparagus (n.): Măng tây 
3. Aubergine (n.): Cà tím 
4. Beetroot (n.): Củ cải 
5. Broccoli (n.): Cải bróc-cơ-li 
6. Cabbage (n.): Bắp cải 
7. Carrot (n.): Củ cải đỏ 
8. Cassava  (n.): Khoai mì 
9. Cauliflower (n.): Bông cải 
10. Celery (n.): Rau cần tây 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 71 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Corn (n.): Bắp 
2. Courgette (n.): Mướp 
3. Cucumber (n.): Dưa leo 
4. Fennel (n.): Thì là 
5. Garlic (n.): Tỏi 
6. Ginger (n.): Gừng 
7. Lettuce (n.): Rau diếp 
8. Manioc (n.): Khoai mì 
9. Mushroom (n.): Nấm 
10. Okra (n.): Đậu bắp 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 72 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Onion (n.): Củ hành 
2. Pea (n.): Đậu 
3. Pepper (n.): Ớt Đà Lạt; tiêu 
4. Potato (n.): Khoai tây 
5. Pumpkin (n.): Bí đỏ 
6. Radish (n.): Củ cải 
7. Shallot (n.): Hẹ tây 
8. Tomato (n.): Cà chua 
9. Vegetable (n.): Rau cải 
10. Crater (n.): Miệng núi lửa 
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Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 73 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Geyser (n.): Suối nước nóng 
2. Lava (n.): Nham thạch 
3. Magma (n.): Mác-ma 
4. Vent (n.): Lỗ thoát bên hông núi lửa 
5. Volcano (n.): Núi lửa 
6. Chlorine (n.): Nguyên tố Clo 
7. Factory (n.): Nhà máy 
8. Germ (n.): Vi khuẩn 
9. Particle (n.): Hạt nhỏ 
10. Purification (n.): Sự làm tinh khiết 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 74 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Sand (n.): Cát 
2. Storage (n.): Sự tích trữ 
3. System (n.): Hệ thống 
4. Tank (n.): Bể chứa; xe tăng 
5. Condensation (n.): Sự cô đặc 
6. Cycle (n): Chu trình 
7. Evaporation (n.): Sự thoát hơi nước 
8. Ground (n.): Đất 
9. Precipitation (n.): Lượng mưa và tuyết 
10. Reservoir (n.): Bể chứa 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 75 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Respiration (n.): Sự hô hấp 
2. Snow (n.): Tuyết 
3. Briefcase (n.): Va-li 
4. Calculator (n.): Máy tính 
5. Computer (n.): Máy vi tính 
6. Desk (n.): Bàn làm việc 
7. Fax (n.): Máy fax 
8. File (n.): Hồ sơ; tệp tin 
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9. Keyboard (n.): Bàn phím 
10. Monitor (n.): Màn hình 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 76 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Notepad (n.): Sổ ghi chép với những tờ giấy ghép lại với nhau 
2. Paperclip (n.): Đồ kẹp giấy 
3. Pencil (n.): Viết chì 
4. Post-it (n.): Giấy ghi chú 
5. Ruler (n.): Thước 
6. Rubber (n.): Cục xoá, cục tẩy, cục gôm 
7. Stapler (n.): Đồ bấm 
8. Workstation (n.): Nơi làm việc 
9. Steam (n.): Hơi nước 
10. Stench (n.): Mùi hôi thối 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
Buổi 77 
Thực hiện:  
Bắt đầu buổi học: Trả bài vấn đáp 10 từ đã soạn trong buổi học trước. 
Bước 1: Học viên tiếp tục soạn bài như lần trước với 10 từ sau đây: 

1. Ligament (n.): Dây chằng 
2. Lid (n.): Nắp đậy 
3. Kebab (n.): Món nướng xiên 
4. Locomotive (n.): Đầu máy xe lửa 
5. Lotus (n.): Hoa sen 
6. Humidity (n.): Độ ẩm 
7. Humor (n.): Sự hóm hỉnh 
8. Index (n.): Chỉ số 
9. Individual (n.): Cá nhân 
10. Flora (n.): Hệ thực vật. 

Bước 2: Giống như buổi học trước. 
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