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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 hai 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 đã trình bày ở trên quyển sách thứ hai này có mục đích rèn luyện cho học viên 
kỹ năng ban đầu trong sử dụng từ vựng và ngữ pháp, đọc, nghe và viết tiếng Anh 
sau khi đã nắm vững cách phát âm từng từ riêng lẽ đã học kỹ ở quyển một. 
 
Tác giả hy vọng sau khi học xong quyển hai học viên sẽ có đủ khả năng để bước 
vào quyển ba với những bài học liên quan đến cách phát âm tiếng Anh của người 
bản xứ Hoa Kỳ.  
 
Tác giả 
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NỘI DUNG 
 
 
Unit 1 
 
Vocabulary 
The American English Alphabet 
English punctuation 
 
Unit 2 
 
Vocabulary 
Personal pronouns (subjects) 
The simple present tense 
Possessive adjectives 
 
Unit 3 
 
Vocabulary 
The plural of nouns 
Use of Mr, Mrs, Miss and Ms 
 
Unit 4 
 
Vocabulary 
There is and there are 
This/these and that/those 
Definite article 
Indefinite article 
Personal pronouns (objects)  
Reading: A House 
 
Unit 5 
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Vocabulary 
Much and many 
How many and how much 
Cardinal numbers: From one to twenty 
Reading: My Family 
 
Unit 6  
 
Vocabulary 
A little/little and a few/few 
A lot of and lots of 
Cardinal numbers from twenty-one to one trillion 
Ordinal numbers from first to one trillionth 
Reading: The Coastal City of Vũng Tàu 
 
Unit 7 
 
Vocabulary 
The simple past tense 
List of irregular verbs 
Reading: The Japanese Attack on Pearl Harbor 
 
Unit 8 
 
Vocabulary 
The present perfect tense 
Possessive case  
Telling time 
Reading: Coca Cola Company 
 
Unit 9 
 
Vocabulary 
The past perfect tense 
Imperative mood 
Reading: Boeing Company 
 
Unit 10 
 
Vocabulary 
Causative form 
The simple future tense 
Emphatic form 
Reading: The White House 
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Unit 11 
 
Vocabulary 
Active and passive forms 
Frequentative form 
Reading: IMF 
 
Unit 12 
 
Vocabulary 
Continuous form 
Relative pronouns 
Reading: LC 
 
Unit 13 
 
Vocabulary 
Conditional sentences 
Pronunciation of -oo- 
Reading: WTO 
 
Unit 14 
 
Vocabulary 
Comparatives and superlatives of superiority, comparatives and      
superlatives of inferiority, and comparatives of equality 
Negative prefixes 
Reading: CNN 
 
Unit 15 
 
Vocabulary 
How to recognize the position of the main stress in English words 
Reading: FAO 
 
Unit 16 
 
Vocabulary 
Fractions, decimals and 4 basic operations  
Reading: Samsung 
 
Unit 17 
 
Vocabulary 
Multiples and submultiples 
Silent letters 
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Reading: WHO 
 
Unit 18 
 
Vocabulary 
Some male and female common names and their hypocoristic  
equivalents 
Reading: Toyota 
 
KÝ HIỆU PHIÊN ÂM  
 

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/ 
28. /h/ 
29. /k/ 
30. /l/ 
31. /m/ 
32. /n/ 
33. /ŋ/ 
34. /p/ 
35. /w/ 
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36. /r/ 
37. /s/ 
38. /ʃ/ 
39. /t/ 
40. /v/ 
41. /z/ 
42. /ʒ/ 
43. /ð/ 
44. /θ/ 
45. /dʒ/ 
46.  /tʃ/ 

 
CÁCH TIẾN HÀNH DẠY VÀ HỌC 
 
(1) Từ vựng: 
Từ vựng tiếng Anh của bài học cần được học kỹ qua 5 phần cốt lõi của một từ tiếng 
Anh đối với học viên Viêt Nam: Cách viết từ (spelling), phiên âm quốc tế hoàn 
chỉnh, phiên âm quốc tế tắt, từ loại, nghĩa tiếng Viêt. Kiểm tra viết từ vựng trong 
tập bài tập. Chú ý số nhiều của danh từ. 
 
(2) Ngữ pháp: 
Ngữ pháp cần được giải thích rõ ràng, tóm tắt và chép vào tập bài học. Thực hiện 
các bài tập về ngữ pháp trong tập bài tập. Kiểm tra phần lý thuyết ngữ pháp trong 
tập bài tập. 
 
(3) Các bài đàm thoại, phỏng vấn, bài đọc: 
 Các bài đàm thoại, phỏng vấn, bài đọc cần được giải thích, đọc to và chép vào tập 
bài học. Trả lời các câu hỏi có liên quan. Thực hành hỏi-đáp qua các bài đàm thoại 
và các bài  phỏng vấn. 
 
(4) Chính tả: 
Sử dụng các bài đàm thoại, phỏng vấn, bài đọc đã học xong trong mỗi đơn vị bài 
học để viết chính tả trong tập bài tập. Sử dụng tiếng Anh cho phần “chấm, 
hỏi,…câu” (punctuation). 
 
(5) Động từ bất quy tắc: 
Danh sách động từ bất quy tắc phải được học đi học lại cho đến khi hình thành được 
phản xạ.   
 

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 
 

• Abbre: Abbreviation (Chữ viết tắt) 
• Adj: Adjective (Tính từ) 
• Adv: Adverb (Trạng từ) 
• Adv phr: Adverbial phrase (Cụm trạng từ) 
• Conj; Conjunction (Liên từ) 
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• Det: Determiner (Từ chỉ sự liên hệ) 
• N: Noun (Danh từ) 
• N phr: Noun phrase (Cụm danh từ) 
• Poss adj: Possessive adjective (Tính từ sở hữu) 
• Prep: Preposition (Giới từ) 
• Pron: Pronoun (Đại từ) 
• Prop n: Proper noun (Danh từ riêng) 

 
 
 
 
 
 
BÀI 1 
 
1. TỪ VỰNG 
 
       ’ æ    ə  e 

1. Alphabet /’ælfəbet/ (n), -s: Bảng chữ cái 
 ə’  e  ɪ ə 

2. American /ə’merɪkən/ (adj): Thuộc về Mỹ 
  aɪ ’ ɑː 

3. By heart /baɪ ’hɑːt/ (adv phr): Thuộc lòng 
    ’  æ  ɪ(ə) 
4. Capital /’kæpɪt(ə)l/ (adj): Hoa (chữ) 
    ’ əʊ ɒ 
5. Colon /’kəʊlɒn/ (n), -s: Dấu 2 chấm 
    ’   ɒ      ə 
6. Comma /’kɒmə/ (n), -s: Dấu phẩy 

  æ 
7. Dash /dæʃ/ (n) –es: Dấu gạch đầu dòng 

   ɒ 
8. Dot /dɒt/ (n), -s: Dấu chấm . 
    ’ ɪŋ   ɪ 
9. English /’ɪŋglɪʃ/ (adj)/(n) : Thuộc về nước Anh/Tiếng Anh 
    ,  e     ə’ eɪʃ(ə)n ɔɪ 
10. Exclamation point /,eksklə’meɪʃ(ə)n pɔɪnt/ (n phr), -s: Dấu chấm than 
    ’ e ə   aɪz 
11. Exercise /’eksəsaɪz/ (n), -s: Bài tập 
    ,   ʊ   ’  ɒ 
12. Full stop /,fʊl ’stɒp/(n phr), -s: Dấu chấm câu 

    eɪ 
13. Grade /greɪd/ (n), -s: Lớp 
    ’  aɪ  (ə) 
14. Hyphen /’haɪf(ə)n/ (n) –s: Dấu gạch nối 

   aʊ 
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15. Noun /naʊn/ (n), -s: Danh từ  
  ə’e    θə ɪ 

16. Parenthesis /pə’renθəsɪs/ (n), -es /-i:z/: Dấu ngoặc đơn 
    ,   ʌŋ tʃu’eɪʃ(ə)n 
17. Punctuation /,pʌŋktʃu’eɪʃ(ə)n/ (n): Chấm hỏi…câu 
   ’       e tʃən  a: 
18. Question mark /’kwestʃən ma:k/ (n): Dấu chấm hỏi 

   eʊ’teɪʃ(ə)n  a: 
19. Quotation marks /kweʊ’teɪʃ(ə)n ma:ks/ (n plur.): Dấu ngoặt kép 
    ,   e   i’əʊ ə 
20. Semicolon /,semi’kəʊlən/ (n): Dấu chấm phẩy 

   æ 
21. Slash /slæʃ/ (n), -es: Dấu gạch chéo 

    ’  æ   ɪ 
22. To practice /’præktɪs/: Thực hành  
     ’ju: ɪ 
23. Unit (n) /’ju:nɪt/, -s: Bài học; đơn vị  

  ə’æ  jə ə i 
24. Vocabulary /və’kæbjələri/ (n). -ies [c/u]: Từ vựng 

         aɪ  
25. To write /raɪt/: Viết  

 

 
 

Bảng chữ cái tiếng Anh Bắc Mỹ  
(The North American English Alphabet) 

 
2. CHẤM CÂU TRONG TIẾNG ANH 
 
Capital, colon, comma, dash, dot, exclamation marks, full stop, hyphen, parenthesis, 
question marks, quotation marks, semicolon, slash. 
 
3. BÀI TẬP 
 
Thực hành viết và đọc to bảng chữ cái tiếng Anh Bắc Mỹ   
 
4. KIỂM TRA 
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- Từ vựng 
- Viết thuộc lòng bảng chữ cái tiếng Anh Bắc Mỹ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI 2 
 
1. TỪ VỰNG 
         ,eɪ’em 

1. a.m. /,eɪ’em/ (abbr.): Giờ (sáng) 
    ’æ ʒɪ   ɪ  
2. Adjective /’ædʒɪktɪv/ (n), -s: Tính từ 
    ’æ   ɜː 
3. Adverb /’ædvɜːb/ (n), -s: Trạng từ 

ə’ aʊ 
4. Around /ə’raʊnd/ (adv): Xung  quanh 

   eə  ɪ ’ ɪ  ə ɪ  
5. Bare infinitive /beə/ /ɪn’fɪnətɪv/ (n phr), -s: Động từ nguyên thể không “to” 

   æŋ 
6. Blank /blæŋk/ (n), -s: Chỗ trống 

   ʌ 
7. Bus /bʌs/ (n), -es: Xe buýt 

   eɪ 
8. Day /deɪ/ (n), -s: Ngày 

   ɪ ’eɪʃ(ə)n 
9. Dictation /dɪk’teɪʃ(ə)n/ (n), -s: Bài chính tả 

  ɜː  θ 
10. Earth /ɜːθ/(n): Trái đất 

 ɪ’ e 
11. Event /ɪ’vent/ (n), -s: Sự kiện 
    ’ e (ə) i 
12. Every /’ev(ə)ri / (adj): Mỗi 

ɪg’zæ p(ə)l 
13. Example /ɪg’zæmp(ə)l/ (n), -s: Ví dụ 
    ’   i:  eɪ 
14. Female /’fi:meɪl/ (adj): Nữ 

  ɜː 
15. First /fɜːst/ (ordinal number): Thứ nhất 
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    ’  ʊ    eɪ 
16. Full name /’fʊl neɪm/ (n phr), -s: Họ tên đầy đủ 
    ’  ɜː     eɪ                                          ’ ɪ (ə)    eɪ 
17. First name /’fɜːst neɪm/ (n phr), -s/Given name /’gɪv(ə)n neɪm/(n phr): Tên 

tục 
    ’    æ      ə 
18. Grammar /’græmə/ (n): Ngữ pháp 
    ’   æ  ɪ 
19. Habit /’hæbɪt/ (n), -s: Thói quen 

   i: 
20. He /hi:/(pron): Anh ấy 

   ɜː 
21. Her /hɜː/ (poss adj): Của chị ấy 

   ɪz 
22. His /hɪz/ (poss adj): Của anh ấy 
     aɪ 
23. I /aɪ/ (pron): Tôi 

ɪ 
24. If /ɪf/ (conj): Nếu 
      ɪ  ’ɪ  ə ɪ 
25. Infinitive / ɪn’fɪnətɪv/ (n), -s: Động từ nguyên thể 
    , ɪ   ə’ ɒ  ə  ɪ 
26. Interrogative /,ɪntə’rɒgətɪv/ (adj): Nghi vấn 
    , ɪ   ə ,ɒ -’e  ə  ɪ 
27. Interro-negative /,ɪntə,rɒ-’negətɪv/ (adj): Nghi vấn-phủ định 

ɪ 
28. It /ɪt/ (pron): Nó 

ɪ 
29. Its /ɪts/ (poss adj): Của nó 

 eɪ    z       ɪθ 
30. James Smith /dʒeɪmz/ /smɪθ/ (prop n) 
    ’ ɑː    eɪ                                          ’æ   ə  i  eɪ 
31. Last name /’lɑːst neɪm/ (n phr), -s/Family name /’fæməli neɪm/: Họ (n phr) 

   æ 
32. Male /mæl/ (adj): Thuộc phái nam 

   ə’i:ə  ɑː’siə 
33. Maria Garcia /mə’ri:ə/ /gɑː’siə/ (prop n) 
    ’    e i    ɑː’ɪ  e 
34. Mary Martinez /’meri/ /mɑː’tɪnez/(prop n) 

   aɪ 
35. My /maɪ/ (poss adj): Của tôi 

   eɪ 
36. Name /neɪm/ (n), -s: Tên 
    ’   e  ə ɪ 
37. Negative /’negətɪv/ (adj): Phủ định 

   ɒ 
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38. Not /nɒt/ (adv): Không 
    ’  aʊ       eɪz 
39. Noun phrase /’naʊn freɪz/ (n phr), -s: Cụm danh từ 
    ’ ɔː  (ə)(ə)i 
40. Ordinary /’ɔːd(ə)n(ə)ri/ (adj): Bình thường 
    ’aʊə 
41. Our /’aʊə/ (poss adj): Của chúng tôi 
    ’   ɜː (ə) 
42. Person /’pɜːs(ə)n/ (n), -s: Người; ngôi thứ 
    ’   ɜː  ə (ə) 
43. Personal /’pɜːsən(ə)l/ (adj): Cá nhân 

    ə’ e  ɪ 
44. Phonetic /fə’netɪk/ (adj): Thuộc về phiên âm 
    ’   ʊ ə 
45. Plural /’plʊrəl/ (adj): Số nhiều 
    ’  ɒzə ɪ 
46. Positive /’pɒzətɪv/ (adj): Xác định 

  ə’z e    ɪ 
47. Possessive /pə’zesɪv/ (adj): Sở hữu 
    ’    ez(ə) 
48. Present /’prez(ə)nt/ (n), -s [c/u]/(adj): Hiện tại; món quà 
    ’   əʊ aʊ 
49. Pronoun /’prəʊnaʊn/ (n), -s: Đại từ 
    ’     estʃən 
50. Question (n), -s /’kwestʃən/: Câu hỏi 
    ’   ɒ  ə  ’ɒ      ə 
51. Robert Johnson /’rɒbət/ /’dʒɒnsən/(prop n) 

       u: 
52. School /sku:l/ (n), -s: Trường học 
    ’  e   ə 
53. Second /’sekənd/ (ordinal number): Thứ hai 
    ’   ɪ  p(ə)l 
54. Simple /’sɪmp(ə)l/ (adj): Đơn giản 
    ’   ɪŋg(ə)l 
55. Single /’sɪŋg(ə)l/ (adj): Đơn; độc thân 
    ’  ɪŋ jə ə 
56. Singular /’sɪŋgjələ/ (adj): Số ít 

    i: 
57. She /ʃi:/ (pron): Chị ấy 

  ɪ 
58. Six /sɪks/ (cardinal number): Sáu 

 əʊ 
59. So /səʊ/ (conj): Do đó 
        aʊ 
60. Sound /saʊnd/ (n), -s [c/u]: Âm thanh 
    ’   ʌ   ɪ 
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61. Subject /’sʌbdʒɪkt/ (n), -s: Chủ ngữ 
  ʌ 

62. Sun /sʌn/ (n): Mặt trời 
    ’   ɪ   ə  ɪ 
63. Synonym /’sɪnənɪm/ (n), -s: Từ đồng nghĩa 

        eɪ 
64. The same /seɪm/ (pron): Điều tương tự 

 ð eə 
65. Their /ðeə/ (poss adj): Của họ 

  ðeɪ 
66. They /ðeɪ/ (pron): Của họ 

  θɜː 
67. Third /θɜːd/ (ordinal number): Thứ ba 

       i: 
68. To be /bi:/: Là, ở 

       ʌ 
69. To buzz /bʌz/: Kêu vo-vo 

       u: 
70. To do /du:/: Làm 

      ɪ’   ʌ    ɪdʒ 
71. To encourage /ɪn’kʌrɪdʒ/: Khuyến khích 

     , ɪ   ’ɪ 
72. To fill in /,fɪl ’ɪn/: Điền vào 

       ɪ 
73. To fish /fɪʃ/: Bắt cá 

     , e ’ʌ 
74. To get up /,get ’ʌp/: Thức dậy 

       əʊ 
75. To go /gəʊ/: Đi 

       æ 
76. To have /hæv/: Có; ăn, uống; bị 
          ’ɪ    ɪ eɪ 
77. To indicate /’ɪndɪkeɪt/: Chỉ ra 

       ɪ 
78. To kiss /kɪs/: Hôn 

       ʊ 
79. To look /lʊk/: Có vẻ 

        i: 
80. To read /ri:d/: Đọc 

       ɪ’  i: 
81. To repeat /rɪ’pi:t/: Lặp lại 

       ɪ’ ɒ 
82. To revolve /rɪ’vɒlv/: Bay quanh 

       ɒ 
83. To rob /rɒb/: Ăn cướp 

       u: 
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84. To roof /ru:f/: Lợp nhà 
        ɒ 

85. To stop /stɒp/: Dừng 
    ju:z 

86. To use /ju:z/: Sử dụng 
        ɒ 

87. To want /wɒnt/: Muốn 
        ɒ 

88. To wash /wɒʃ /: Rửa, giặt 
        ɒ 

89. To watch /wɒtʃ/: Xem 
    u:θ 

90. Truth /tru:θ/ (n), -s: Sự thật 
   u: 

91. Two /tu:/ (cardinal number): Hai 
   ɜː 

92. Verb /vɜːb/ (n), -s: Động từ 
    i: 

93. We /wi:/ (pron): Chúng tôi 
      ɒ 

94. What /wɒt/ (pron): Cái gì 
   u: 

95. You /ju:/ (pron): Bạn 
    ɔː 

96. Your /jɔː/ (poss adj): Của bạn 
 
2. NGỮ PHÁP (GRAMMAR) 
 
2.1. Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Personal pronoun subject) 
 
I: First person, singular 
You: Second person, singular 
He: Third person, singular, male 
She: Third person, singular, female 
It: Third person, singular, animal/object 
We: First person, plural 
You: Second person, plural 
They: Third person, plural 
 
2.2.Thì hiện tại đơn (The simple present tense)  
 
2.2.1. To be 
 
a. Xác định (Positive/Affirmative)  
 
I am/I’m 
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You are/You’re 
He is/He’s 
She is/She’s 
It is/It’s 
We are/We’re 
You are/You’re 
They are/They’re  
 
b. Phủ định (Negative) 
 
I am not/I’m not 
You are not/You’re not/You aren’t 
He is not/He’s not/He isn’t 
She is not/She’s not/She isn’t  
It is not/It’s not/It isn’t  
We are not/We’re not/We aren’t 
You are not/You’re not/You aren’t 
They are not/They’re not/They aren’t 
 
c. Nghi vấn (Question/Interrogative) 
 
Am I? 
Are you?  
Is he? 
Is she? 
Is it? 
Are we? 
Are you?  
Are they? 
 
d. Nghi vấn-phủ định (Interro-negative) 
 
Am I not? 
Are you not?/Aren’t you?  
Is he not?/Isn’t he? 
Is she not?/Isn’t she? 
Is it not?/Isn’t it? 
Are we not?/Aren’t we? 
Are you not?/Aren’t you?  
Are they not?/Aren’t they? 
 
2.2.2. To have 
 
a. Positive 
 
I have/I’ve                         
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You have/You’ve               
She has/She’s                        
He has/He’s                         
It has/It’s                             
We have/We’ve                   
You have/You’ve                
They have/They’ve  
            
b. Negative 
 
I do not have/I don’t have 
You do not have/You don’t have 
She does not have/She doesn’t have 
He does not have/He doesn’t have 
It does not have/It doesn’t have 
We do not have/We don’t have 
You do not have/You don’t have 
They do not have/They don’t have 
 
c. Question 
 
Do I have?                            
Do you have?                       
Does she have?                     
Does he have?                     
Does it have?                        
Do we have?                        
Do you have?                       
Do they have?   
       
d. Interro-negative 
 
Do I not have?/Don’t I have?  
Do you not have?/Don’t you have?  
Does she not have?/Doesn’t she have?  
Does he not have?/Doesn’t he have?  
Does it not have?/Doesn’t it have?  
Do we not have?/Don’t we have?  
Do you not have?/Don’t you have?  
Do they not have?/Don’t they have? 
                  
2.2.3. Động từ thông thường (Ordinary verbs) 
 
Ví dụ: To want 
 
a. Positive 
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I want                            
You want                       
She wants                    
He wants                     
It wants                         
We want                         
You want                        
They want    
   
b. Negative 
 
I do not want/I don’t want   
You do not want/You don’t want   
She does not want/She doesn’t want   
He does not want/He doesn’t want   
It does not want/It doesn’t want   
We do not want/We don’t want   
You do not want/You don’t want   
They do not want/They don’t want  
 
c. Interrogative 
 
Do I want?                            
Do you want?                       
Does she want?                     
Does he want?                     
Does it want?                        
Do we want?                        
Do you want?                       
Do they want?        
                    
d. Interro-negative 
 
Do I not want?/Don’t I want?  
Do you not want?/Don’t you want?  
Does she not want?/Doesn’t she want?  
Does he not want?/Doesn’t he want?  
Does it not want?/Doesn’t it want?  
Do we not want?/Don’t we want?  
Do you not want?/Don’t you want?  
Do they not want?/Don’t they want? 
 
2.2.4. Cách thành lập phần tận cùng của ngôi thứ 3, số ít thì hiện tại đơn:  
Có 2 cách: 
   a. Thêm“-es” khi nguyên mẫu tận cùng bằng:  
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      - 1 âm /s/, ví dụ: To kiss /kɪs/ → He kisses /’kɪsɪz; to mix /mɪks/ → He mixes 
/’mɪksɪz/;                                                       
      - 1 âm /ʃ/, ví dụ: To wash /wɒʃ/  → He washes /’wɒʃɪz/; 
      - 1 âm /tʃ/, ví dụ:  To watch /wɒtʃ/ → He watches /’wɒtʃɪz; 
      - 1 âm /dʒ/, ví dụ: To encourage /ɪn’kʌrɪdʒ/→ He encourages /ɪn’kʌrɪdʒɪz/.                                                                                        
      - 1 âm /z/, ví dụ: To buzz /bʌz/ → It buzzes /’bʌzɪz/;       
      - 1 chữ cái“-o”,ví dụ: To go → He goes; to do → He does. 
   b. Thêm “-s”cho những trường hợp còn lại. 
 Ví dụ: To rob /rɒb/ → He robs /rɒbs/…  
 
2.2.5. Cách phát âm phần tận cùng của ngôi thứ 3, số ít, thì hiện tại đơn: 
Có 3 cách: 
Cách thứ nhất: Đọc như /s/ nếu nguyên mẫu tận cùng bằng:  
- 1 âm /p/, ví dụ: To stop/stɒp/ → He stops /stɒps/; to pipe /paɪp/ (thổi sáo) → He 
pipes /paɪps/; 
- 1 âm /t/, ví dụ : To want /wɒnt/→ He wants /wɒnts/; to expedite /’ekspədaɪt/(xúc 
tiến)→ He expedites /’ekspədaɪts/; 
- 1 âm /k/, ví dụ: To look /lʊk/ → He looks /lʊks/; To joke /dʒəʊk/ (nói đùa)→He 
jokes / dʒəʊks/; 
- 1 âm /f /, ví dụ: To roof /ru:f/→ He roofs /ru:fs/; to laugh /la:f/ (cười)→ He laughs 
/la:fs/; 
Cách thứ hai: Đọc như /ɪz/ nếu nguyên mẫu tận cùng bằng: 
 - 1 âm /s/, ví dụ: To  kiss /kɪs/ → He kisses /’kɪsɪz/; to place /pleɪs/ → He places 
/’pleɪsɪz/; to fix /fɪks/ → He fixes/’fɪksɪz/; 
- 1 âm /ʃ /, ví dụ: To fish /fɪʃ/→ He fishes /’fɪʃɪz/; 
- 1 âm /tʃ, ví dụ: To watch /wɒtʃ/ → He watches /’wɒtʃɪz/; 
- 1 âm /z/, ví dụ: To buzz /bʌz/→ It buzzes /’bʌzɪz/; 
- 1 âm /dʒ/, ví dụ: To encourage /ɪn’kʌrɪdʒ/→ He encourages /ɪn’kʌrɪdʒɪz/.                                                                                          
Cách thứ ba: Đọc như /z/ đối với những trường hợp còn lại.  
Ví dụ: To rob /rɒb/ → He robs /rɒbz/; To nod /nɒd/ (gật đầu) → He nods /nɒdz/... 
 
2.2.6. Cách sử dụng thì hiện tại đơn: 
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả: 
 - Một thói quen hiện tại, ví dụ: Every day, I get up at 6 am. (Mỗi ngày tôi thức dậy 
lúc 6 giờ sáng.) 
 - Một sự việc lặp đi lặp lại ở hiện tại, ví dụ: Every day, I go to school by bus. (Mỗi 
ngày tôi đi học bằng xe buýt.) 
 - Một sự thật hiển nhiên, ví dụ: The Earth revolves around the Sun. (Trái đất quay 
xung quanh Mặt trời.)                  
 
2.3. Possessive adjectives (Tính từ sở hữu) 
 
My: First person, singular 
Your: Second person, singular 
His: Third person, singular, male 
Her: Third person, singular, female 
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Its: Third person, singular, animal/object 
Our: First person, plural 
Your: Second person, plural 
Their: Third person, plural 
 
3. ĐÀM THOẠI (CONVERSATIONS) 
 
Thực hành đọc to những bài đàm thoại sau.   
 
Bài 1 
 
A: What is your full name? 
B: My full name is James Smith. And you, what is your full name? 
A: My full name is Robert Johnson. 
 
Bài dịch: 
 
A: Họ tên bạn là gi? 
B: Họ tên tôi là James Smith. Còn bạn, họ tên bạn là gì? 
A: Họ tên tôi là Robert Johnson. 
 
Bài 2 
 
C: What is your full name? 
D: My full name is Maria Garcia. And you, what is your full name? 
C: My full name is Mary Martinez. 
 
Bài dịch: 
 
C: Họ tên bạn là gi? 
D: Họ tên tôi là Maria Garcia. Còn bạn, họ tên bạn là gì? 
C: Họ tên tôi là Mary Martinez. 
 
Bài 3 
 
A: What is your first name? 
B: My first name is James. And you, what is your first name? 
A: My first name is Robert. 
 
Bài dịch 
 
A: Tên tục của bạn là gi? 
B: Tên tục của tôi là James. Còn bạn, tên tục của bạn là gì? 
A: Tên tục của tôi là Robert. 
 
Bài 4 
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C: What is your first name? 
D: My first name is Maria. And you, what is your first name? 
C: My first name is Mary. 
 
Bài dịch 
 
C: Tên tục của bạn là gi? 
D: Tên tục của tôi là Maria. Còn bạn, tên tục của bạn là gì? 
C: Tên tục của tôi là Mary. 
 
Bài 5 
 
A: What is your last name? 
B: My last name is Smith. And you, what is your last name? 
A: My last name is Johnson. 
 
Bài dịch 
 
A: Họ của bạn là gì? 
B: Họ của tôi là Smith. Còn bạn, họ của bạn là gì? 
A: Họ của tôi là Johnson. 
 
Bài 6 
 
C: What is your last name? 
D: My last name is Marcia. And you, what is your last name? 
C: My last name is Martinez. 
 
Bài dịch 
 
C: Họ của bạn là gì? 
D: Họ của tôi là Marcia. Còn bạn, họ của bạn là gì? 
C: Họ của tôi là Martinez. 
 
4. BÀI ĐỌC (READING) 
 
Thực hành đọc to bài đọc sau   
 
His full name is James Smith so his first name or given name is James and his last 
name or family name is Smith. Her full name is Maria Garcia so her first name or 
given name is Maria and her last name or family name is Garcia. First name and 
given name are synonyms. Last name and family name are the same.   
 
Bài dịch  
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Họ tên anh ấy là James Smith do đó tên tục của anh ấy là James và họ của anh ấy là 
Smith. Họ tên chị ấy là Maria Garcia do đó tên tục của chị ấy là Maria và họ của chị 
ấy là Garcia. 
Chú ý: Tên tục tiếng Anh là given name hay first name vì đứng ở vị trí đầu. 
            Họ tiếng Anh là family name hay last name vì đứng ở vị trí cuối. 
 
Trả lời câu hỏi. 
 

1. Is his full name James Smith? 
2. What is his given name? 
3. What is his last name? 
4. Is Maria Garcia her first name? If not, what is it? 
5. What is her family name? 
6. What is her first name? 

5. BÀI TẬP  
 
Exercise 1   
 
Fill in the blanks with first, full, is or last. 
 

1. My first name_____Maria. 
2. What_____your last name? It_____Garcia. 
3. My_____name is Maria Garcia. 
4. My full name_____Robert Johnson. 
5. My_____name is Robert. 
6. My_____ name is Johnson. 
7. My_____name is Mary Martinez. 
8. What_____your_____name? It is Mary. 
9. What is your_____name? It is Martinez. 
10. What_____your_____name? It is James Smith. 
11. Is James your_____ name? Yes, it is.  
12. _____Smith your last name? Yes, it is. 

 
Exercise 2 
 
Fill in the blanks with family, full, given or is. 
 

1. _____ James Smith your first name? No, it is not. James_____. 
2. Is Smith your _____ name? Yes, it is. 
3. _____your full name Robert Johnson? Yes, it_____. 
4. Is Johnson your_____ name? Yes, it_____. 
5. Is Maria Garcia your_____name? Yes, it is. 
6. Is Maria your_____ name? No, it isn’t. Garcia is. 
7. _____Mary Martinez your first name? No, it isn’t. Mary_____. 
8. Isn’t Mary your_____ name? Yes, it is.  
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Exercise 3  
 
Put the verbs in parentheses into their correct forms. 
 
1. The swimming pool (open) at 9:00 AM every morning. 
2. I have a car but I (not use) it very often. 
3. How many cigarettes you (smoke) a day? 
4. The Sun (rise) in the East. 
5. How many languages you (speak)? 
6. Cats (catch) mice. 
7. Carpenters (make) furniture from wood. 
8. How often Mary (go) to the movies? 
9. In winter, the weather (be) generally cold. 
 
6. KIỂM TRA  
 
- Vocabulary  
- Grammar 
- Dictations 
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BÀI 3 
 
1. TỪ VỰNG 
           ə’ æ  ə  ɪ 

1. Analysis /ə’næləsɪs/ (n), -es: Sự phân tích 
  ə’ æ ə 

2. Banana /bə’nænə / (n), -s: Chuối 
   ɪ’ i: 

3. Belief /bɪ’li:f/ (n), -s: Niềm tin 
    ’    e    ə 
4. Blender /’blendə/ (n), -s: Máy xay sinh tố 

    ʊ 
5. Book /bʊk/ (n), -s: Sách 
    ’   ɒ (ə)l əʊ (ə) ə 
6. Bottle opener /’bɒt(ə)l əʊp(ə)nə/ (n phr), -rs: Cái khui nắp chai 
    ’    e       aɪ 
7. Breadknife /’bred naɪf/ (n), -ves: Dao cắt bánh mì 

   ʌ 
8. Buzz /bʌz/ (n), -es: Tiếng kêu vo-vo 
    ’  æ   ə 
9. Cactus /’kæktəs/ (n), -uses/-i /aɪ/: Cây xương rồng 
    ’  æ  əʊ (ə) ə 
10. Can opener /’kæn əʊp(ə)nə/ (n phr), -rs: Cái khui đồ hộp 

  ʃ e 
11. Chef /ʃef/ (n), -s: Bếp trưởng 

     i: 
12. Chief /tʃi:f/ (n), -s: Người đứng đầu 

   aɪ                      ’   ɪ   ə 
13. Child /tʃaɪld/ (n), children /’tʃɪldrən/: Trẻ con; con cái 
    ’   ɪ i 
14. City /’sɪti/ (n), -ies: Thành phố 
    ’    i:   ə 
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15. Cleaver /’kli:və/ (n), -s: Dao phay 
    ’  ɒ    i    eɪ  ə 
16. Coffee maker /’kɒfi meɪkə/ (n phr), -s: Máy pha cà-phê 
    ’  ɔː       u: 
17. Corkscrew /’kɔːkskru:/ (n), -s: Cái vặn nút chai 
    ’   ɒ   ə   ə 
18. Consonant /’kɒnsənənt/ (n), -s: Phụ âm 
    ’   ʌ   ɪŋ     ɔː 
19. Cutting board /’kʌtɪŋ bɔːd/(n phr), -s: Thớt 

    e θ 
20. Death /deθ/ (n), -s: Sự chết; Thần chết 

   ɪə 
21. Deer /dɪə/(n), deer: Con nai 

   ɪ 
22. Dish /dɪʃ/ (n), -es: Cái dĩa; món ăn 
    ’   aɪ ə, əʊ 
23. Dynamo /’daɪnə,məʊ/ (n), -s: Máy phát điện 
    ’ i: ðə 
24. Either /’i:ðə/ (adv): Hoặc (phủ định) 

 ɪ’e     ɪ       ɪ 
25. Electric whisk /ɪ’lektrɪk/ /wɪsk/ (n phr), -s: Máy đánh kem, trứng 

 e 
26. End /end/ (n), -s: Sự kết thúc 
    ’ e    ɪŋ 
27. Ending /’endɪŋ/ (n), -s: Phần tận cùng 

  e 
28. Fez /fez/ (n), -zes: Mũ đuôi sao của đàn ông Hồi giáo 

  aɪ 
29. Fine /faɪn/ (adj.): Tốt, khỏe 

  ɔː’  eɪʃ(ə)n 
30. Formation /fɔː’meɪʃ(ə)n / (n), -s: Sự hình thành 

   ɜː 
31. Girl /gɜːl/ (n), -s: Cô gái 

   æ 
32. Glad /glæd/ (adj): Vui long, hân hạnh 
    ,    ʊ   ’ɑː ə’   u: 
33. Good afternoon /,gʊd ,ɑːftə’nu:n/ (exclamation /,eksklə’meɪʃn /): Chào buổi 

trưa 
    ,    ʊ   ’ aɪ                    ,  aɪ   ’aɪ                    aɪ 
34. Good bye /,gʊd ’baɪ//Bye bye /,baɪ ’baɪ/ /Bye /baɪ/ (exclamation): Tạm biệt 
    ,    ʊ   ’i:v   ɪ ŋ 
35. Good evening /,gʊd ’i:vnɪŋ/ (exclamation): Chào buổi tối 
    ,    ʊ   ’  ɔː   ɪ ŋ 
36. Good morning /,gʊd ’mɔːnɪŋ/ (exclamation): Chào buổi sáng 
    ,    ʊ    ’aɪ 
37. Good night /,gʊd ’naɪt/ /Night /nt/ (exclamation); Chúc ngủ ngon 
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    u: 
38. Goose /gu:s/(n), -ee /-i:/: Con ngỗng 

     eɪ 
39. Great /greɪt/ (adj): To lớn, vĩ đại 
    ’    eɪ ə 
40. Grater /’greɪtə/ (n), -s: Đồ mài 

   ə’əʊ 
41. Hello /hə’ləʊ/ (exclamation)/n, -os: Xin chào 

  aɪ 
42. Hi /haɪ/ (exclamation): Xin chào 

                         ’   i:  ɪ ŋ 
43. How are you? (greeting /’gri:tɪŋ/): Bạn khỏe không?  

 
44. How are you doing? (greeting): Bạn khỏe không?  

 
                            ’ɪ  iə 

45. How do you do? (idiom /’ɪdiəm/): Xin chào (khi mới gặp nhau lần đầu) 
    ’aɪ       i:        u: 
46. Ice-cream scoop /’aɪskri:m/ /sku:p/ (n phr), -s: Muỗng múc kem 

ɪ’  e  jə ə 
47. Irregular /ɪ’regjələ/ (adj): Bất thường 
    ’  u:  ə 
48. Juicer /’dʒu:sə/ (n), -s: Đồ vắt nước cốt 
    ’   e təl 
49. Kettle /’ketəl/ (n), -s: Ấm đun 
    ’   ɪ     ə  ’   ɪ  zə 
50. Kitchen scissors /’kɪtʃən/ /’sɪzəz/ (n plur): Kéo trong nhà bếp 
    ’  eɪd(ə)l 
51. Ladle /’leɪd(ə)l/ (n), -s; Cái vá 

   æ                       e 
52. Man /mæn/ (n), men /men/: Đàn ông 
    ’   æ   i 
53. Married /’mærid/ (adj): Có gia đình  
    ’   æ ɪ ə 
54. Marital /’mærɪtəl/ (adj): Thuộc về hôn nhân 

    i: 
55. Me /mi:/ (pron): Tôi 

    ɪ 
56. Miss /mɪs/ (n), -s: Cô 

    aʊ                         aɪ     
57. Mouse /maʊs/ (n), mice /maɪs/: Con chuột 
58. Mr. /’mɪstə/ (abbr.): Ông 
59. Mrs /’mɪsɪz/ (abbr.): Bà 
60. Ms /məz///mɪz/ (abbr.): Cô hoặc bà 

   ɒ    æ 
61. Not bad /nɒt/ /bæd/ (adj phr): Không tệ 
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    ’   i:  ə 
62. Peeler /’pi:lə/ (n), -s: Dao gọt vỏ 
    ’  es(ə)l                               ’   ɔ  ːə 
63. Pestle /’pes(ə)l/ (n), -s and mortar /’mɔːtə/ (n), -s: Chày và cối 

     ə’ɒ    ɪ (ə) 
64. Phenomenon /fə’nɒmɪn(ə)n/ (n), -a: Hiện tượng 

     ə’ e ɪ 
65. Phonetic /fə’netɪk/ (adj): Thuộc về phiên âm 
    ’   əʊ əʊ 
66. Photo /’fəʊtəʊ/ (n), -s: Ảnh chụp 

  i’æ əʊ 
67. Piano /pi’ænəʊ/ (n), -s: Đàn dương cầm 

     i:z d 
68. Pleased /pli:zd/ (adj): Vui lòng 
    ’    ɪ   i    ʊ 
69. Pretty good /’prɪti/ /gʊd/ (adj phr): Khá tốt 

    ə, ʌ    i’eɪʃ(ə)n 
70. Pronunciation /prə,nʌnsi’eɪʃ (ə)n/ (n), -s: Cách phát âm 

   ɪ’ ɑː    ə 
71. Regardless /rɪ’gɑːləs/ of (prep phr): Bất chấp 
    ’ əʊ ɪŋ     ɪ 
72. Rolling pin /’rəʊlɪŋ pɪn/ (n phr), -s: Cây lăn bột 

    u: 
73. Roof /ru:f/ (n), -s: Mái nhà 
    ’ ɪə i:z 
74. Series /’sɪəri:z/ (n), series: Loạt 

     i: 
75. Sheep /ʃi:p/ (n), sheep: Cừu cái  

 ’ɪ   ə 
76. Sifter /’sɪftə/ (n), -s: Cái sàng nhỏ 
    ,  əʊ ’ʌ ʃ 
77. So much /,səʊ ’mʌʃ/ (adv phr): Rất nhiều 
    , əʊ-’əʊ 
78. So-so /,səʊ-’səʊ/(adj): Tạm được 

  aʊ 
79. Sound /saʊnd/ (n), [c/u]: Âm thanh 
     ’   æ jə ə 
80. Spatula /’spætjələ/ (n), -s: Bàn xéng 

’   i:ʃi:z 
81. Species /’spi:ʃi:z/ (n), species: Loài  

’ eɪ ə 
82. Status /’steɪtəs/ (n) [u]: Tình trạng 

’  i:-   ɒ 
83. Tea-pot /’ti:-pɒt/ (n), -s: Ấm trà 

θæŋ                    ’θæŋk   u: 
84. Thanks /θæŋks//Thank you /’θæŋk ju:/ (exclamation): Cám ơn  
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  aɪ 
85. Time /taɪm/ (n) [c/u]: Lần; thời gian 

      æ 
86. To add /æd/: Cộng vào 

       ɔː 
87. To call /kɔːl/: Gọi 

         eɪ dʒ 
88. To change /tʃeɪndʒ/: Thay đổi 

       ɔː 
89. To form /fɔːm/: Tạo thành 

     ,ɪ    ə’ ju: 
90. To introduce /,ɪntrə’dju:s/: Giới thiệu 

        eɪ 
91. To make /meɪk/: Chế tạo 

          i: 
92. To meet /mi:t/: Gặp 

         ə’ aʊ 
93. To pronounce /prə’naʊns/: Phát âm 

                ’   e  ɪ aɪ 
94. To specify /’spesɪfaɪ/: Định rõ 

      eɪ 
95. To take /teɪk/: Lấy 

  ə’  eɪ əʊ 
96. Tomato /tə’meɪtəʊ/ (n), -es: Cà chua 

   u: θ                     i: θ 
97. Tooth /tu:θ/ (n), Teeth /ti:θ/: Răng 

 ʌ  ’  eɪ dʒd 
98. Unchanged (adj) /ʌn’tʃeɪndʒd/: Không thay đổi 

 ʌ’     əʊ 
99. Unknown (adj) /ʌn’nəʊn/: Vô danh 

           ʌ  ’ æ    id 
100. Unmarried /ʌn’mærid/ (adj): Chưa có gia đình 

          ,   e i  ’  ʌ ʃ 
101. Very much /,veri ’mʌʃ/ (adv phr): Rất nhiều 

          ,   e  i ’  e 
102. Very well /,veri ’wel/ (adv phr): Rất tốt 

          ’   ɪ  ɪdʒ 
103. Village /’vɪlɪdʒ/ (n), -s: Làng 

          ’   aʊ ə   
104. Vowel /’vaʊəl/ (n), -s: Nguyên âm 

                eɪ 
105. Way /weɪ/ (n), -s: Cách; đường đi 

             aɪ                       aɪ  z 
106. Wife /waɪf/ (n), Wives /waɪvz/: Vợ 

          ’    ʊ   ə                         ’   ɪ    ɪ 
107. Woman /’wʊmən/ (n), women /’wɪmɪn/: Phụ nữ 
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               ʌ  ŋ 
108. Young /jʌŋ/ (adj): Trẻ  

 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Số nhiều của danh từ 
 
2.1.1. Sự hình thành danh từ số nhiều 
- Nói chung, thêm –s vào danh từ số ít thông thường để tạo số nhiều, ví dụ: Book → 
Books 
- Thêm –es vào danh từ số ít tận cùng bằng các âm /s/, /ʃ/, /z/ để tạo số nhiếu, ví dụ:  
                                              Bus /bʌs/→ Buses; 
                                              Kiss /kɪs/→ Kisses;  
                                              Tax /tæks/ → Taxes;  
                                              Dish /dɪʃ/ → Dishes; 
                                              Buzz /bʌz/ → Buzzes 
Ngoại lệ: Fez → Fezzes                                               
- Nếu danh từ số ít tận cùng bằng –f or –fe thì –f or –fe đổi thành –ve trước khi 
thêm –s để có số nhiều, ví dụ:             
                                            Half →Halves 
                                            Wife → Wives 
Ngoại lệ: Roof → Roofs; Belief → Beliefs; Chef → Chefs; Chief → Chiefs. 
- Nếu danh từ số ít tận cùng bằng –y, với 1 phụ âm đứng trước –y cuối thì –y đổi 
thành -ie trước khi thêm –s để có số nhiều, ví dụ: 
                                              City → Cities. 
- Nếu danh từ số ít tận cùng bằng-o thì thêm –es để tạo số nhiều, ví dụ: 
                                              Potato → Potatoes                                               
Ngoại lệ: Photo → Photos; Piano → Pianos; Dynamo → Dynamos. 
- Nếu danh từ số ít tận cùng bằng –us thì –us thường đổi thành –i ở số nhiều, ví dụ: 
                                              Focus → Foci;  
- Nếu danh từ số ít tận cùng bằng –is thì –is thường đổi thành –es ở số nhiều, ví dụ: 
                                              Crisis → Crises; 
- Nếu danh từ số ít tận cùng bằng –on thì –on thường đổi thành –a  ở số nhiều, ví dụ      
                                              Criterion → Criteria     
- Danh từ số ít KHÔNG thay đổi khi ở số nhiều: 
                                             Deer; Sheep; Series; Species...                                    
-  Danh từ số ít có dạng bất htường ở số nhiều:: 
                                                 Man → Men; 
                                                 Woman → Women; 
                                                 Child → Children; 
                                                 Mouse → Mice; 
                                                 Goose → Geese; 
                                                 Tooth → Teeth.   
 
2.1.2. Cách phát âm phần tận cùng của danh từ số nhiều: 
Có 3 cách: 
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- Cách 1: Phát âm như /s/ nếu danh từ số ít tận cùng bằng: 
               + Một âm /p/, ví dụ: Stop /stɒp/ → Stops /stɒps/;  
                                                Pipe /paɪp/ →  Pipes /paɪps/. 
               + Một âm /t/, ví dụ: Coat /kəʊt/ → Coats /kəʊts/; 
                                              Confidante /’kɒnfɪ,dænt/ → Confidantes/’kɒnfɪ,dænts/. 
               + Một âm /k/, ví dụ: Book /bʊk/→ Books /bʊks/; 
                                                Joke /dʒəʊk/ → Jokes /dʒəʊks/.       
               + Một âm /f/, ví dụ: Roof /ru:f/→ Roofs /ru:fs/; 
                                               Laugh /la:f/ → Laughs /la:fs/. 
               + Một âm /θ/, ví dụ: Death /deθ/ → Deaths /deθs/. 
- Cách 2: Phát âm như /ɪz/ nếu danh từ số ít tận cùng bằng:                                                        
               + Một âm /s/, ví dụ: Kiss /kɪs/ → Kisses /’kɪsɪz/;  
                                                Place /pleɪs/ → Places /’pleɪsɪz/; 
                                               Box  /bɒks/ → Boxes /’bɒksɪz/.  
               + Một âm /ʃ/ hay /tʃ/, ví dụ:Dish /dɪʃ/→ Dishes /’dɪʃɪz/; 
                                                    Watch /wɒtʃ/ → Watches /’wɒtʃɪz/. 
               + Một âm /z/, ví dụ: Buzz /bʌz/→ Buzzes /’bʌzɪz/. 
               + Một âm /dʒ/, ví dụ:: Village /’vɪlɪdʒ/ → Villages /’vɪlɪdʒɪz/. 
- Cách  3: Phát âm như /z/ đối với những danh từ số ít không đề cập đến ở cách 1 
và 2:                    
                                       Ví dụ: Banana /bə’na:nə/ → Bananas /bə’na:nəz/; 
                                                End /end/ → Ends /endz/... 
 
2.2. Sử dụng Mr (Ông), Mrs (Bà), Miss (Cô) và Ms (Cô/Bà) 
Dùng:  

- Mr. cho phái nam; 
- Mrs. cho phái nữ đã có gia đình; 
- Miss cho phái nữ chưa có gia đình;                   
- Ms cho phái nữ mà tình trạng hôn nhân không rõ.  

Chú ý: Mr, Mrs, Miss và Ms được dùng với họ (family name/last name/surname). 
 
3. BÀI ĐÀM THOẠI  
 
Đọc to những bài đàm thoại sau. 
 
Bài 1 
 
Mr Smith: How do you do? My name is Mr Smith. Pleased to meet you. 
Miss Garcia: How do you do? My name is Miss Garcia. Glad to meet you. 
 
Bài dịch 
 
Ông Smith: Xin chào. Tên tôi là ông Smith. Vui lòng được gặp cô. 
Cô Garcia: Xin chào.Tên tôi là cô Marcia. Hân hạnh được gặp cô. 
Chú ý: Khi mới gặp nhau lần đầu, hai người lạ chào nhau bằng câu hỏi “How do 
you do?” 
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Bài 2 
 
Mr Johnson: Hello Miss Martinez. How are you today? 
Miss Martinez: Hi Mr Johnson. I am very well, thank you. How are you doing? 
Mr Johnson: Great. Thanks. 
 
Bài dịch 
 
Ông Johnson: Xin chào cô Martinez. Hôm nay cô mạnh khỏe ra sao?  
Cô Martinez: Chào ông Johnson. Tôi rất khỏe, cám ơn ông. Còn ông thì sao? 
Ông Johnson: Rất khỏe. Xin cám ơn.   
 
Bài 3 
 
Mr Johnson: Good morning, Mr Smith. How are you? 
Mr Smith: I am fine, thanks. And you, Mr Johnson, how are you? 
Mr Johnson: Not bad, thank you very much, Mr Smith. 
 
Bài dịch 
 
Ông Johnson: Xin chào (buổi sáng) ông Smith. Ông khỏe chứ?  
Ông Smith: Tôi khỏe, xin cám ơn. Còn ông, ông Johnson, ông mạnh khỏe ra sao?  
Ông Johnson: Khá tốt, cám ơn ông rất nhiều, ông Smith.  
 
Bài 4 
 
Miss Martinez: Good afternoon, Miss Garcia. How are you? 
Miss Garcia: Pretty good, thank you. And you, Miss Martinez, how are you? 
Miss Martinez: So so, thanks so much. 
 
Bài dịch 
 
Cô Martinez: Xin chào cô Garcia (buổi trưa). Cô khỏe chứ?  
Cô Garcia: Khá tốt, cám ơn cô. Còn cô, cô Martinez, cô mạnh khỏe ra sao?  
Cô Martinez: Tạm được, xin cám ơn rất nhiều.  
 
Bài 5 
 
Miss Garcia: Good evening, Miss Martinez. How are you today? 
Miss Martinez: I am very well, thanks. And you, how are you, Miss Garcia? 
Miss Garcia: Not bad. Thank you very much, Miss Martinez. 
 
Bài dịch 
 
Cô Garcia: Xin chào cô Martinez (buổi tối). Hôm nay cô khỏe chứ?   
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Cô Martinez: Tôi rất khỏe, xin cám ơn. Còn cô, cô Garcia, cô mạnh khỏe ra sao?  
Cô Garcia: Không tệ. Cám ơn cô rất nhiều, cô Martinez. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc sau. 
 
The full name of this man is James Smith so people call him Mr Smith. The full 
name is this woman is Maria Garcia so people call her Miss Garcia if she is 
unmarried, and Mrs Garcia if she is married. If her marital status is unknown, they 
call her Ms Marcia. 
 
Bài dịch 
 
Họ tên người đàn ông này là James Smith, do đó người ta gọi ông ấy là ông Smith. 
Họ tên người phụ nữ này là Maria Garcia, do đó người ta gọi bà ấy là cô Smith nếu 
cô ấy chưa có gia đình, và là bà Marcia nếu bà ấy đã có gia đình. Nếu không biết rõ 
tình trạng hôn nhân của cô ấy người ta gọi cô là “Ms” Marcia. 
 
 
Trả lời câu hỏi. 
 

1. What is the full name of this man? 
2. What is his last name (family name)? 
3. How do people call him? 
4. What is the full name of this woman? 
5. What is her last name (family name)? 
6. How do people call her if she is married? 
7. How do people call her if she is unmarried? 
8. How do people call her if her marital status is unknown? 

 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1. Fill in the blanks.  
 

1. My full_____ is Robert Johnson. People call me Mr_____. 
2. His _____ name is James Smith. People call him Mr_____. 
3. My full_____ is Mary Martinez. People call me _____ Martinez if I am 

unmarried. 
4. My _____ name is Maria Garcia. People call me_____Marcia if I am 

married. 
5. Her full_____is  Mary Martinez. People call_____  _____Martinez if they do 

not know her marital status. 
 
Exercise 2. Give the plurals of the following nouns with the pronunciations of 
the endings of their plurals.  
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1. Blender 
2. Bottle opener 
3. Breadknife 
4. Can opener 
5. Cleaver 
6. Coffee maker 
7. Colander 
8. Corkscrew 
9. Cutting board 
10. Electric whisk 
11. Grater 
12. Ice-cream scoop 
13. Juicer 
14. Kettle 
15. Kitchen  
16. Ladle 
17. Peeler  
18. Pestle  
19. Rolling pin 
20. Sifter 
21. Spatula 
22. Teapot 

 
6. KIỂM TRA  
 
- Từ vựng  
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 4 
 
1. TỪ VỰNG 
 

1. A/An (ind art): Một  
 ək’ e   ə  i 

2. Accessory /ək’sesəri/ (n), -ies: Đồ phụ tùng; vật dụng thường dùng 
     ’eə    ə    ɪʃə nə 
3. Air conditioner /’eə kəndɪʃənə/ (n phr), -s: Máy lạnh 
     ’ɑː       eə 
4. Armchair /’ɑːmtʃeə/ (n), -s: Ghế bành  
     ’ ɑːθ   æ 
5. Bath mat /’bɑːθ mæt/ (n), -s: Thảm hút nước nhỏ để đứng lên sau khi tắm 
     ’ ɑːθ   u: 
6. Bathroom /’bɑːθru:m/ (n), -s: Nhà tắm 
     ’ ɑːθ ʌ 
7. Bathtub /’bɑːθtʌb/ (n), -s: Bồn tắm 

   e 
8. Bed /bed/ (n), -s: Giường 
     ’  e    u: 
9. Bedroom /’bedru:m/ (n), -s: Phòng ngủ 

’  æŋ  ɪ 
10. Blanket // (n), -s: Mền 
     ’ ɒ   ə        i: 
11. Bottom sheet /’bɒtəm/ /ʃi:t/ (n phr), -s: Khăn trải giường 

   əʊ 
12. Bowl /bəʊl/ (n), -s: Chén, tô 

  æ 
13. Cat /kæt/ (n), -s: Con mèo 
     ’  i:  ɪŋ   æ 
14. Ceiling fan /’si:lɪŋ/ /fæn/ (n phr), -s: Quạt trần 

    eə 



34 
 

15. Chair /tʃeə/ (n), -s: Ghế đai 
      ɒ 

16. Clock /klɒk/ (n), -s: Đồng hồ treo tường 
     ’  ɒzɪ 
17. Closet /’klɒzɪt/ (n), -s: Tủ quần áo 

  əʊ 
18. Comb /kəʊm/ (n), -s: Cái lược 
     ’  ɒ      ə 
19. Common /’kɒmən/ (adj): Thông dụng 

   ə’   ɪ  iə    ’ ɒ    ɪ 
20. Convenient socket /kən’vɪniənt/ /’sɒkɪt/ (n phr), -s: Ổ cắm điện 
     ’  ʊ       eə 
21. Cookware /’kʊkweə/ (n) [u]: Bộ dụng cụ nấu nướng 
    ’ aʊ      aʊ 
22. Count noun /’kaʊnt naʊn/ (n phr), -s: Danh từ đêm được 

   e    ’e  ɪ    əʊ 
23. Desk telephone /desk/ /’telɪfəʊn/ (n phr), -s: Điện thoại bàn 
     ’ aɪ ɪ ŋ    u: 
24. Dining room /’daɪnɪŋ ru:m/ (n phr), -s: Phòng ăn 
     ’ aɪ ɪ ŋ      eə 
25. Dining chair /’daɪnɪŋ tʃeə/  (n phr), -s: Ghế đai phòng ăn 
     ’ aɪ ɪ ŋ  eɪb(ə)l 
26. Dining table /’daɪnɪŋ teɪb(ə)l/ (n phr), -s: Bàn phòng ăn 
     ’  ɪ      ɒ    ə 
27. Dishwasher /’dɪʃwɒʃə/ (n), -s: Máy rửa chén 
     ’  ɪ   ə 
28. Distance /’dɪstəns/ (n), -s [c/u]: Khoảng cách 

   ’ʌ b(ə)l 
29. Double /’dʌb(ə)l/ (adj): Gấp đôi 
     ’    ɔː ə 
30. Drawer /’drɔːə/ (n), -s: Tủ ngăn kéo 

e 
31. Egg /eg/ (n), -s [c/u]: Trứng 

 ɪ’ e    ɪ   aɪ   ’ ʊ   ə 
32. Electric rice cooker /ɪ’lektrɪk/ /raɪs/ /’kʊkə/ (n phr), -s: Nồi cơm điện 

 ɪ, e   əʊ  æ’  e ɪ    əʊ 
33. Electromagnetic stove /ɪ,lektrəʊmæg’netɪk/ /stəʊv/ (n phr), -s: Bếp điện từ 

 ɪ’  e ʃ(ə)l 
34. Essential /ɪ’senʃ(ə)l/ (adj): Chủ yếu 

 
35. Etc. /,et ’setərə/ (abbr): Vân vân… 
     ’ æ     eə 
36. Flatware /’flætweə/ (n) [u]: Đĩa dẹt; dao, nĩa, muỗng; bộ đồ ăn 

   ɔː 
37. Fork /fɔːk/ (n), -s: Nĩa 

     ɪ 
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38. Fridge /frɪdʒ/ (n), -s: Tủ lạnh 
     ’  ɑː  ɪ 
39. Garlic /’gɑːlɪk/ (n) [u]: Tỏi 
     ’  ɑː  ɪ ’   e   ə 
40. Garlic presser /’gɑːlɪk/ /’presə/ (n phr), -s: Cái ép tỏi 

         ə’aʊ 
41. How about /ə’baʊt/ (idiom): Thì sao 

    ə 
42. Her /hə/ (pron): Cô ấy 

    ɪə 
43. Here /hɪə/(adv): Ở đây 

   ɪ 
44. Him /hɪm/ (pron): Anh ấy 

   aʊ   
45. House /haʊs/ (n), -ses/zɪz/: Nhà 
    aɪ’ e   ə i 
46. Identity /aɪ’dentəti/ (n), [c -ies/u]: Danh tính 

ɪ  ’ e  ɪ ə   ’ɑːɪk(ə)l 
47. Indefinite article /ɪn’defɪnət/ /’ɑːtɪk(ə)l/ (n phr), -s: Mạo từ không xác định 
     ’ɪ   ə vju: 
48. Interview /’ɪntəvju:/ (n), -s: Cuộc phỏng vấn 

              ,ɪ   ə   ju:’:i 
49. Interviewee /,ɪntəvju:’:i/  (n), -s: Người được phỏng vấn 
     ’ɪ   ə   ju:  ə 
50. Interviewer /’ɪntəvju:ə/ (n), -s: Người phỏng vấn 

    aɪ 
51. Knife /naɪf/ (n), Knives /naɪvz/: Dao 

  aɪ 
52. Light /laɪt/ (n), -s: Đèn 
     ’ɪ    ɪ ŋ    u: 
53. Living room /’lɪvɪŋ ru:m/ (n), -s: Phòng khách 

    eɪ 
54. Main /meɪn/ (adj): Chính 

    i: 
55. Me /mi:/ (pron): Tôi 
     ,  aɪ   ə  eɪ    ’ʌ(ə) 
56. Microwave oven /,maɪkrəweɪv ’ʌv(ə)n/ (n phr), -s: Lò vi sóng 
     ’   ɪ   ə 
57. Mirror /’mɪrə/ (n), -s: Cái gương 
     ’   ɪ  ə   æ 
58. Mixer tap /’mɪksə tæp/ (n phr), -s: Vòi nước nóng lạnh 
59. Napkin /næpkɪn/ (n), -s: Khăn ăn 
     ’ aɪ       æ 
60. Nightstand /’naɪtstænd/ (n), -s: Đèn ngủ 
     ,   ɒ-   ’ɪ  ’aʊ    ə    æ 
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61. Non-slip shower mat /,nɒn-’slɪp/ /’ʃaʊə/ /mæt/ (n phr), -s: Tấm chùi chân 
không trượt trong nhà tắm 

     ,   ɒ-’   ɪ     ’aɪ ɪŋ   æ 
62. Non-stick frying pan /,nɒn-’stɪk/ /’fraɪɪŋ pæn/ (n phr), -s: Chảo chiên 

không dính 
     ’   ʌ   æ    ə 
63. Nutcracker /’nʌtkrækə/ (n), -s: Cái bẻ hạnh nhân 
     ’ɒ    ɪ 
64. Object /’ɒbdʒɪkt/ (n), -s: Đồ vật; đối tượng 
     ’ɒ (t)(ə) 
65. Often /’ɒf(t)(ə)n/ (adv): Thường 

 ɔː 
66. Or /ɔː/ (conj): Hoặc 

æ 
67. Pan /pæn/ (n), -s: Chảo 

  ə’  ɪ jə ə 
68. Particular /pə’tɪkjələ/ (adj): Đặc biệt 
     ’  e    ə     eɪ  ə 
69. Pepper shaker /’pepə ʃeɪkə/ (n phr), -s: Lọ tiêu 

   e 
70. Pet /pet/ (n), -s: Thú cưng 
     ’ɪ    tʃə 
71. Picture /’pɪktʃə/(n), -s: Tranh, ảnh 
     ’  ɪ  əʊ 
72. Pillow /’pɪləʊ/ (n), -s: Gối 
     ’   e    ə 
73. Presser /’presə/ (n), -s: Đồ để ép 
     ’  i:    ə 
74. Reader /’ri:də/ (n), -s: Đọc giả 

   u: 
75. Room /ru:m/ (n), -s; Phòng 

   ʌ 
76. Rug /rʌg/ (n), -s: Miếng chùi chân 
     ’ ɔː     eɪ   ə 
77. Salt shaker /’sɔːlt ʃeɪkə/ (n phr), -s; Lọ đựng muối 
     ’  ɔː      ə 
78. Saucepan /’sɔːspən/ (n), -s: Cái chảo 
     ’    aʊ ə ’ ju:ɪk(ə)l 
79. Shower cubicle /’ʃaʊə/ /’kju:bɪk(ə)l/ (n phr), -s: Buồng tắm 
     ’   aʊ  ə     e 
80. Shower head /’ʃaʊə/ /hed/ (n phr), -s: Đầu vòi sen 
     ’ aɪ      ɔː 
81. Sideboard /’saɪdbɔːd/ (n), -s: Tủ tạm để thức ăn trước khi dọn ra dùng; tủ 

đựng chén dĩa… 
     ’sɪŋg(ə)l 
82. Single /’sɪŋg(ə)l/ (adj): Độc thân 
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     ’  əʊ     ɪ 
83. Soap dish /’səʊp dɪʃ/ (n phr), -s: Đĩa đựng xà bông 
     ’ əʊ ə 
84. Sofa /’səʊfə/ (n), -s: Ghế xô-pha 

  ʌ 
85. Some /sʌm/ (det): Một vài, một ít 
     ’ ʌm  wʌ 
86. Someone /’sʌmwʌn/ (pron): Ai đó 
     ’ ʌm  θ  ɪŋ 
87. Something /’sʌmθɪŋ/ (pron): Cái gì đó  

    ə’ ɪ ɪ 
88. Specific /spə’sɪfɪk/ (adj): Đặc trưng  
     ’ eɪb(ə)l  ɒθ 
89. Tablecloth /’teɪb(ə)lklɒθ/ (n), -s. Tấm trải bàn ăn 
     ’eɪb(ə)l   u: 
 
90. Tablespoon /’teɪb(ə)lspu:n/ (n), -s: Muỗng canh 
     ’   i:     u: 
91. Teaspoon /’ti:spu:n/ (n), -s: Muỗng cà-phê 
     ’  e  ɪ, ɪʒ(ə)n e 
92. Television set /’telɪ,vɪʒ(ə)n/ /set/ (n phr), -s: Cái TV 

 ðæ 
93. That /ðæt/ (det): Kia, đó 
94. That is (idiom): Nghĩa là 

 ðə/ði: 
95. The /ðə//ði:/ (definite /’defɪnət/ article): Cái 

 ðe 
96. Them /ðem/ (pron): Họ  

 ð eə 
97. There /ðeə/ (adv): Ở đó   

 ð  i:z      
98. These /ði:z/ (det): Những cái này 

ð ɪ 
99. This /ðɪs/ (det): Cái này 

ð əʊz 
100. Those /ðəʊz/ (det): Những cái kia 

                  əʊ 
101. To know /nəʊ/: Biết 

       ’  ɔɪ ə 
102. Toilet /’tɔɪlət/ (n), -s: Bồn cầu 

       ’  ɔɪ ə ’  eɪ ə ’ əʊ  ə 
103. Toilet paper holder /’tɔɪlət/ /’peɪpə/ /’həʊldə/ (n phr), -s: Cái đựng 

giấy vệ sinh 
          ɒ ŋ z 

104. Tongs /tɒŋz/ (n plur): Cái kẹp 
           u: 
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105. Tool /tu:l/ (n), -s: Dụng cụ 
          ’u:θ     ʌ   ’əʊ  ə 

106. Toothbrush holder /’tu:θbrʌʃ/ /’həʊldə/ (n phr), -s: Cái đựng bàn chải 
đánh răng 
       ’ aʊ  ə   æ 

107. Towel rack /’taʊəl/ /ræk/(n phr), -s:  Cái giá treo khăn 
       ’   æ     æ 

108. Trash can /’træʃ kæn/ (n phr), -s: Thùng rác 
        ʌ 

109. Us /ʌs/ (pron); chúng ta 
       ’ju:ʒuə i 

110. Usually /’ju:ʒuəli/ (adv): Thông thường 
       ’  æ ə i  eɪb(ə)l 

111. Vanity table /’vænəti teɪb(ə)l/(n phr), -s: Bàn trang điểm 
                          ɔː 

112. Wall /wɔːl/ (n), -s: Bức tường 
       ’   ɒ     eɪ (ə) 

113. Washbasin /’wɒʃbeɪs(ə)n/ (n phr), -s: Bồn rửa mặt 
            ɪð 

114. With /wɪð/: Với 
           ɪ’ðaʊ 

115. Without /wɪ’ðaʊt/(prep): Không 
 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Có (There is and there are) 
 
- Dùng there is cho danh từ số ít, ví dụ: There is a cat.  
- Use there are cho danh từ số nhiều, ví dụ : There are two cats. 
 
2.2. Đây và đó (This/these and that/those) 
 
- Dùng this khi chỉ ai hay con vật, đồ vật ở ngay đây, gần với chúng ta. These là số 
nhiều của this. 
- Dùng that khi chỉ ai hay con vật, đồ vật ở xa, cách chúng ta một khoảng cách. 
Those là số nhiều của that. 
 
2.3. Mạo từ xác định (Definite article) 
 
Mạo từ xác định the được sử dụng trước danh từ số ít và số nhiều khi danh từ này 
đặc trưng hoặc đặc biệt nghĩa là người dùng biết rõ danh tính và gốc gác của danh 
từ, ví dụ: I have a cat. The cat is black. 
The được phát âm là /ðə/ trước một âm phụ âm, ví dụ:The /ðə/ pet /pet/, the /ðə/  
unit /’ju:nɪt/. 
The được phát âm là /ði:/ trước một âm nguyên âm, ví dụ:The /ði:/ egg.  
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2.4. Mạo từ không xác định (Indefinite article)  
 
Mạo từ không xác định a hay an được dùng với danh từ số ít khi không nói rõ đặc 
trưng của nó hoặc khi muốn giới thiệu nó lần đầu tiên, ví dụ: I have a cat. 
A được dùng trước một âm phụ âm, ví dụ: A pet /pet/, a unit /’ju:nɪt/. 
An được dùng trước một âm nguyên âm, ví dụ: An egg /eg/. 
 
2.5. Đại từ nhân xưng tân ngữ (Personal pronoun object) 
 
Me: First person, singular 
You: Second person, singular 
Him: Third person, singular, male 
Her: Third person, singular, female 
It: Third person, singular, animal/object 
Us: First person, plural 
You: Second person, plural 
Them: Third person, plural 
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to các bài phỏng vấn sau.   
 
A House (Một ngôi nhà) 
 
Bài 1 
 
Interviewer: What are the main rooms in a house? 
Interviewee: The main rooms in a house are the living room, the bedroom, the 
bathroom, the dining room and the kitchen. 
 
Bài dịch 
 
Người phỏng vấn: Một căn nhà có những phòng chính nào? 
Người được phỏng vấn: Các phòng chính trong một căn nhà là phòng khách, 
phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn và nhà bếp. 
 
Bài 2 
 
Interviewer: What are there in the living room? 
Interviewee: Usually, in the living room, there are a sofa, a table, some chairs, a 
clock, some pictures on the wall, a television set, a ceiling fan, an air conditioner, a 
desk telephone, etc.   
 
Bài dịch 
 
Người phỏng vấn: Có gì trong phòng khách?  
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Người được phỏng vấn: Thường thường, trong phòng khách có một ghế xô-pha, 
một cái bàn, vài ghế đai, một đồng hồ treo tường, vài bức tranh, ảnh trên tường, một  
ti-vi, một quạt trần, một máy điều hòa không khí, một điện thoại bàn.v.v.. 
 
Bài 3 
 
Interviewer: How about the bedroom? 
Interviewee: Well, the bedroom often has an air conditioner, an armchair, a closet, 
convenient sockets, a mirror, a single or a double bed with pillows, blankets and a 
bottom sheet, lights, a nightstand, a rug, a vanity table, etc.   
 
Bài dịch 
 
Người phỏng vấn: Còn phòng ngủ thì sao?  
Người được phỏng vấn: Vâng, phòng ngủ thường có một máy điều hòa không khí, 
một ghế bành, một tủ đựng quần áo, những ổ cắm điện, một gương, một giường đơn 
hay giường đôi với gối, mền và khăn trải giường, các đèn thắp sáng, một đèn ngủ, 
một miếng chùi chân, một bàn trang điểm.v.v… 
 
Bài 4 
 
Interviewer: What accessories does a dining room usually have? 
Interviewee: It usually has a dining table with a tablecloth, some dining chairs, 
napkins, pepper shakers and salt shakers, a sideboard with drawers and flatware, 
etc. 
 
Bài dịch 
 
Người phỏng vấn: Phòng ăn thường có những vật dụng thường dùng gì? 
Người được phỏng vấn: Nó thường có một bàn ăn với một tấm trải bàn, vài ghế đai 
trong phòng ăn, khăn ăn, lọ tiêu và lọ muối, một tủ đựng chén dĩa có ngăn kéo và bộ 
đồ ăn.v.v… 
 
Bài 5 
 
Interviewer: What common accessories does a bathroom often have? 
Interviewee: It often has a bath mat, a shower cubicle with a shower head, a 
bathtub, a comb, a toilet, a towel rack, a washbasin with a mixer tap, a soap dish, a 
toilet paper holder, a toothbrush holder, a trash can, a mirror, a non-slip shower mat, 
etc. 
 
Bài dịch 
 
Người phỏng vấn: Phòng tắm thường có những vật dụng thường dùng gì? 
Người được phỏng vấn: Nó thường có một thảm hút nước nhỏ để đứng lên sau khi 
tắm, một buồng tắm với một vòi sen, một bồn tắm, một cái lược, một bồn cầu, một 
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giá treo khăn, một bồn rửa mặt với một vòi nước nóng lạnh, một đĩa đựng xà phòng, 
một cái đựng giấy vệ sinh, một cái đựng bàn chải đánh răng, một thùng rác, một 
gương, một tấm chùi chân không trượt trong nhà tắm.v.v… 
 
Bài 6 
 
Interviewer: What are the essential kitchen tools? 
Interviewee: They are blenders, bowls, bottle openers, can openers, colanders, 
corkscrews, cookware with non-stick frying pans, pans, saucepans, dishwashers, 
electric rice cookers, electromagnetic stoves, cutting boards, forks, fridges, garlic 
pressers, knives, ladles, microwave ovens, nutcrackers, teaspoons, tablespoons, 
tongs, whisks, etc.  
 
Bài dịch 
 
Người phỏng vấn: Nhà bếp có những dụng cụ thiết yếu nào? 
Người được phỏng vấn: Đó là máy xay sinh tố, chén tô, dụng cụ mở nắp chai, 
dụng cụ mở đồ hộp, cái rây lọc, dụng cụ mở nút chai, dụng cụ nấu nướng với chảo 
chiên không dính,,chảo, chảo sốt, máy rửa chén, nồi cơm điện, bếp điện từ,thớt,nĩa, 
tủ lạnh, dụng cụ ép tỏi, dao, giá, lò vi song, kẹp hạt dẻ, muỗng cà phê, muỗng canh, 
kẹp, dụng cụ đánh trứng.v.v… 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc sau. 
 
A House 
 
The main rooms in a house are the living room, the bedroom, the bathroom, the 
dining room and the kitchen. 
Usually, in the living room, there are a sofa, a table, some chairs, a clock, some 
pictures on the wall, a television set, a ceiling fan, an air conditioner, a desk 
telephone, etc.   
The bedroom often has an air conditioner, an armchair, a closet, convenient sockets, 
a mirror, a single or a double bed with pillows, blankets and a bottom sheet, lights, a 
nightstand, a rug, a vanity table, etc.   
A dining room usually has a dining table with a tablecloth, dining chairs, napkins, 
pepper shakers and salt shakers, a sideboard with drawers and flatware, etc. 
A bathroom often has a bath mat, a shower cubicle with a shower head, a bathtub, a 
comb, a toilet, a towel rack, a washbasin with a mixer tap, a soap dish, a toilet paper 
holder, a toothbrush holder, a trash can, a mirror, a non-slip shower mat, etc. 
The essential kitchen tools are blenders, bowls, bottle openers, can openers, 
colanders, corkscrews, cookware with non-stick frying pans, pans, saucepans, 
dishwashers, electric rice cookers, electromagnetic stoves, cutting boards, forks, 
fridges, garlic pressers, knives, ladles, microwave ovens, nutcrackers, teaspoons, 
tablespoons, tongs, whisks, etc.  
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Bài dịch 
 
Một ngôi nhà 
Các phòng chính trong một căn nhà là phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng 
ăn và nhà bếp. 
Thông thường, ở phòng khách có một ghế xô-pha, vài ghế đai, một đồng hồ treo 
tường, vài tranh ảnh trên tường, một ti-vi, một quạt trần, một máy điều hòa không 
khí, một điện thoại bàn.v.v… 
Phòng ngủ thường có một máy điều hòa không khí, một ghế bành, một tủ đựng 
quần áo, các ổ cắm điện, một gương, một giường đơn hoặc giường đôi với gối, mền 
và một khan trải giường, các đèn chiếu sang, một đèn ngủ, một thảm chùi chân, một 
bàn trang điểm.v.v… 
Một phòng ăn thường thường có một bàn ăn với một khăn trải bàn, các ghế đai 
trong phòng ăn, các khăn ăn, các lọ tiêu và lọ muối, một tủ đựng chén dĩa có ngăn 
kéo và bộ đồ ăn.v.v… 
Một phòng tắm thường có một thảm hút nước nhỏ để đứng lên sau khi tắm, một 
buồng tắm với một vòi sen, một bồn tắm, một cái lược, một bồn cầu, một giá treo 
khăn, một bồn rửa mặt với một vòi nước nóng lạnh, một đĩa đựng xà phòng, một cái 
đựng giấy vệ sinh, một cái đựng bàn chải đánh răng, một thùng rác, một gương, một 
tấm chùi chân không trượt trong nhà tắm.v.v… 
Những dụng cụ thiết yếu cùa nhà bếp là máy xay sinh tố, chén tô, dụng cụ mở nắp 
chai, dụng cụ mở đồ hộp, cái rây lọc, dụng cụ mở nút chai, dụng cụ nấu nướng với 
chảo chiên không dính,,chảo, chảo sốt, máy rửa chén, nồi cơm điện, bếp điện 
từ,thớt,nĩa, tủ lạnh, dụng cụ ép tỏi, dao, giá, lò vi song, kẹp hạt dẻ, muỗng cà phê, 
muỗng canh, kẹp, dụng cụ đánh trứng.v.v… 
 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1. Practice reading aloud. 
 

1. What is this? It is a blender. 
2. What is this? It is a bottle opener. 
3. What are these? They are bowls. 
4. What are these? They are corkscrews.  
5. What is that? It is a non-stick frying pan. 
6. What is that? It is an electric rice cooker. 
7. What are those? They are electromagnetic stoves. 
8. What are those? They are microwave ovens. 

 
Exercise 2. Fill in the blanks then practice reading aloud.  
     

1. What _____this? It is _____apron. 
2. What _____this? It is _____ toothbrush holder. 
3. What is that? It _____ a washbasin with a mixer tap. 
4. What is that? It _____a non-slip shower mat. 
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5. What _____ these? They  _____ toilet paper holders. 
6. What _____ these? _____are dining chairs. 
7. What _____those? They _____nightstands. 
8. What _____those? They _____vanity tables 

 
Exercise 3. Make these sentences plural. 
 

1. This is an air conditioner. 
2. This is an armchair 
3. That is a closet. 
4. That is a mirror. 
5. It is a fridge. 
6. It is a comb. 

 
6. KIỂM TRA  
 
- Từ vựng  
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 5 
 
1. TỪ VỰNG 
            ɔː 

1. All /ɔːl/ (det): Tất cả 
               æ 

2. Black /blæk/ (adj): Đen 
     ’    e     ɑː   ɪ  
3. Breadbasket /’bredbɑːskɪ t/ (n), -s: Rổ đưng bánh mì 
     ’   eɪ     ə 
4. Breakfast /’breɪkfəst/ (n), [c/u]: Bửa ăn sáng 
     ’    ʌð ə 
5. Brother /’brʌðə/ (n), -s: Anh, em trai 

   ʌ 
6. Buck /bʌk/ (n), -s: Đô-la 
     ’   ɪzɪ  ə     æ 
7. Businessman /’bɪzɪnəsmæn/ (n),-e: Nam thương gia 
     ,   ɑː  ɪ (ə)’  ʌ      ə 
8. Cardinal number /,kɑːdɪn(ə)l ’nʌmbə/ (Số đếm)(n phr), -s: From one to 

twenty 
• 1: One /wʌn/  

         u: 
• 2: Two /tu:/ 

      θ   i: 
• 3: Three /θri:/ 

        ɔː 
• 4: Four /fɔː/  

      aɪ 
• 5: Five /faɪv/ 

       ɪ 
• 6: Six /sɪks/ 

   ’  e (ə) 
• 7: Seven /’sev(ə)n/ 
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               eɪ 
• 8: Eight /eɪt/ 

      aɪ 
• 9: Nine /naɪn/ 

         e 
• 10: Ten /ten/ 

       ɪ’e(ə) 
• 11: Eleven /ɪ’lev(ə)n/ 

            e 
• 12: Twelve /twelv/ 

      ,θɜː ’ i: 
• 13: Thirteen /,θɜː’ti:n/ 

        , ɔː ’ i: 
• 14: Fourteen /,fɔː’ti:n/ 

     ,  ɪ  ’ i: 
• 15: Fifteen /,fɪf’ti:n/ 

      , ɪ  ’ i: 
• 16: Sixteen /,sɪks’ti:n/ 

      , e (ə) ’ i: 
• 17: Seventeen /,sev(ə) n’ti:n/ 

      ,eɪ   ’    i: 
• 18: Eighteen /,eɪ’ti:n/ 

      ,  aɪ  ’ i: 
• 19: Nineteen /,naɪn’ti:n/ 

      ’     e   i 
• 20: Twenty /’twenti/ 

    eɪ dʒ 
9. Change /tʃeɪndʒ/ (n), -s: Sự thay đổi: Tiền lẽ 
     ’  ɒ  ɪdʒ 
10. College /’kɒlɪdʒ/ (n), -s: Đại học 
     ’  ɒ     ju: 
11. Commune /’kɒmju:n/ (n), -s: Xã 

   aʊ      aʊ 
12. Count nount /kaʊnt/ /naʊn/ (n phr), -s: Danh từ đếm được 

   aɪ 
13. Dime /daɪm/ (n), -s: Đồng 10 xu Mỹ 
     ’  ɪ    ɪ 
14. District /’dɪstrɪkt/ (n), -s: Khu vực; quận, huyện 
     ’  ɒ  ə 
15. Dollar /’dɒlə/ (n), -s: Đô-la 
     ’i:   ə 
16. Equal /’i:kwəl/ (adj): Bằng 
    ’  ɑːð ə 
17. Father /’fɑːðə/ (n), -s: Cha 

    ɒ 
18. From /frɒm/ (prep): Từ 
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    ɑː 
19. Glass /glɑːs/ (n), -es: Ly 
     ’ aɪ           u: 
20. High school /’haɪ sku:l/ (n), -s: Trường  trung học 
     ’  aʊ      aɪ                             ’  aʊ     aɪvz 
21. Housewife /’haʊswaɪf/ (n),  Housewives  /’haʊswaɪvz/: Nội trợ 

    aʊ    ʌ ʃ 
22. How much /haʊ/ /mʌʃ/ (adv phr): Bao nhiêu (dùng cho danh từ không đếm 

được) 
    aʊ ’  e  i 

23. How many /haʊ/ /’meni/ (adv phr): Bao nhiêu (dùng cho danh từ đếm được) 
ɪn’  i: 

24. Indeed /ɪn’di:d/ (adv): Thật vậy 
  ɒ 

25. Job /dʒɒb/ (n), -s: Công việc làm 
  ɑː 

26. Last /lɑːst/ (adj): Cuối cùng 
   əʊ                    əʊv   z 

27. Loaf /ləʊf/ (n), Loaves /ləʊvz/: Ổ bánh 
     ’  ɪ ə 
28. Liter /’lɪtə/ (n), -s: Lít 
     ’  æ      aʊ 
29. Mass noun /’mæs naʊn/ (n), -s: Danh từ không đếm được 
     ’   e     ə 
30. Member /’membə/ (n), -s: Thành viên 
     ’   ʌ   i 
31. Money /’mʌni/ (n), [u]: Tiền 
     ’   ʌð ə 
32. Mother /’mʌðə/ (n), -s: Mẹ 

    ʌ ʃ 
33. Much /mʌʃ/ (det): Nhiều 

n ju: z 
34. News /nju:z/ (n), [u]: Tin tức 
     ,   ɒ  -’aʊ     aʊ 
35. Non-count noun /,nɒn-’kaʊnt/ /naʊn/ (n phr) (n), -s: Danh từ không đếm 

được 
     ’əʊ ə  ’  ʌ  ðə 
36. Older brother /’əʊldə/ /’brʌðə/ (n phr) (n), -s: Anh 

’əʊ ə  ’ ɪ  ə 
37. Older sister /’əʊldə/ /’sɪstə/ (n phr) (n), -s: Chị 

’əʊ ə     ʌ 
38. Oldest son /’əʊldəst/ /sʌn/ (n phr) (n), -s: Con trai trưởng 

’əʊ i 
39. Only /’əʊnli/ (adv): Chỉ 

’  i:p(ə)l 
40. People /’pi:p(ə)l/ (n plur): Người  
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’ ɜː (ə) 
41. Person /’pɜːs(ə)n/ (n) (n), -s: Người 
     ’  ɒ    ɪ 
42. Pocket /’pɒkɪt/ (n), -s: Túi 
     ’   ɒ  ɪ 
43. Province /’prɒvɪns/ (n) (n), -s: Tỉnh 

  ʌ 
44. Son /sʌn/ (n) (n), -s: Con trai 
     ’  ju:(ə) 
45. Student /’stju:d(ə)nt/ (n) (n), -s: Học sinh, sinh viên 
     ’ æ    i 
46. Tappy cat /’tæpi/ (n phr) (n), -s: Mèo mướp 

,θ     i:-’ʌ ə 
47. Three-color cat /,θri:-’kʌlə/ (n phr) (n), -s: Mèo tam thể 

        ə ’ ɪ  ə 
48. To consider /kən’sɪdə/: Xem xét 

         ɪŋ 
49. To drink /drɪŋk/: Uống 

       ɪ  
50. To live /lɪv/: Sống 

      ʌ 
51. To love /lʌv/: Yêu 

      əʊ 
52. To own /əʊn/: Sở hữu 

       ɪ’ i: v 
53. To receive /rɪ’si:v/: Nhận 

,   u:-’ ʌ ə 
54. Two-color /,tu:-’kʌlə/ cat (n phr), -s: Mèo nhị thể 
     ,  j e ’æ 
55. Vietnam /,vjet’næm/(n) [u]: Việt Nam 
     ’   ɔː ə 
56. Water /’wɔːtə/ (n), [u]: Nước 

      u: 
57. Who /hu:/ (pron): Ai 

 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Nhiều (Many and much) 
 
- Many dùng cho danh từ số nhiều (đếm được), ví dụ: He has many US dollars. 
- Much dùng cho danh từ không đếm được, ví dụ: He has much money. 
 
2.2. Bao nhiêu (How many and how much) 
 
- How many dùng cho câu hỏi bao nhiêu cho danh từ đếm được số nhiều, ví dụ: 
How many US dollars does he have?  
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- How much dùng cho câu hỏi bao nhiêu cho danh từ không đếm được, ví dụ: How 
much money does he have? 
 
2.3. Số đếm từ một đến 20 (Cardinal  numbers  from one to twenty) 
 

• 1: One 
• 2: Two 
• 3: Three 
• 4: Four 
• 5: Five 
• 6: Six 
• 7: Seven 
• 8: Eight 
• 9: Nine 
• 10: Ten 
• 11: Eleven 
• 12: Twelve 
• 13: Thirteen 
• 14: Fourteen 
• 15: Fifteen 
• 16: Sixteen 
• 17: Seventeen 
• 18: Eighteen 
• 19; Nineteen 
• 20: Twenty 

 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to những bài phỏng vấn sau. 
 
My Family (Gia đình của tôi) 
 
Bài 1 
 
Interviewer: How many persons are there in your family? 
Interviewee: There are seven persons in my family. 
Interviewer: Who are they? 
Interviewee: They are my father, my mother, my younger brother, my three 
younger sisters and me, the oldest son in the family. 
Interviewer: Where does your family live? 
Interviewee: My family lives at the commune of  Tân Phú Trung, Châu Thành 
district, Đồng Tháp province, Vietnam. 
Interviewer: What does your father do? 
Interviewee: My father is a businessman. 
Interviewer: How about your mother? 
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Interviewee: My mother is a housewife. 
Interviewer: What is your job? 
Interviewee: I am a college student. 
Interviewer: What about your younger brother and younger sisters? 
Interviewee: All of them are high school students. 
 
Bài dịch 
 
Người phỏng vấn: Có bao nhiêu người trong gia đình bạn? 
Người được phỏng vấn: Có bảy người trong gia đình của tôi. 
Người phỏng vấn: Họ là ai? 
Người được phỏng vấn: Họ là cha tôi, mẹ tôi, em trai tôi, ba em gái tôi và tôi. 
Người phỏng vấn: Gia đình bạn sống ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Gia đình tôi sống ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu 
Thành, tỉnh Đồng Tháp, Viêt Nam. 
Người phỏng vấn: Cha bạn làm nghề gì? 
Người được phỏng vấn: Cha tôi là một thương gia. 
Người phỏng vấn: Còn mẹ bạn? 
Người được phỏng vấn: Mẹ tôi là người nội trợ. 
Người phỏng vấn: Bạn làm nghề gì? 
Người được phỏng vấn: Tôi là một sinh viên đại học. 
Người phỏng vấn: Còn em trai và các em gái của bạn thì sao? 
Người được phỏng vấn: Tất cả các em tôi đều là học sinh trung học. 
 
Bài  2 
 
Interviewer: Does your family have any pets? 
Interviewee: Yes, it does. We have five cats. One is black. One is a two-color one. 
One is a three-color one and the two last ones are tappy cats. 
Interviewer: Do you love your pets? 
Interviewee: Yes, we do, very much indeed. We consider them as equal members 
of the family. 
 
Bài dịch: 
 
Người phỏng vấn: Gia đình bạn có nuôi thú cưng không? 
Người được phỏng vấn: Có. Chúng tôi có năm con mèo. Một con mèo mun. Một 
con mèo nhị thể. Môt con mèo tam thể và hai con cuối cùng là mèo mướp. 
Người phỏng vấn: Bạn có yêu thương thú cưng của bạn không? 
Người được phỏng vấn: Có, thật sự rất thương. Chúng tôi xem chúng như những 
thành viên bình đẳng trong gia đình. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc sau. 
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My Family 
 
There are seven people in my family. They are my father, my mother, my younger 
brother, my three younger sisters and me, the oldest son in the family. My family 
lives at the commune of  Tân Phú Trung, Châu Thành district, Đồng Tháp province, 
Vietnam. My father is a businessman. My mother is a housewife. I am a college 
student. My younger brother and sisters are all high school students. 
My family has five cats. One is black. One is a two-color one. One is a three-color 
one and the two last ones are tappy cats. We love our cats very much. We consider 
them as equal members of the family. 
 
Bài dịch 
 
Gia đình tôi 
 
Gia đình tôi có bảy người. Họ là cha tôi, mẹ tôi, em trai tôi, ba em gái tôi và tôi. 
Gia đình tôi sống ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Viêt 
Nam. Cha tôi là một thương gia. Mẹ tôi là người nội trợ.Tôi là một sinh viên đại 
học. Tất cả các em tôi đều là học sinh trung học. 
Gia đình chúng tôi có năm con mèo. Một con mèo mun. Một con mèo nhị thể. Môt 
con mèo tam thể và hai con cuối cùng là mèo mướp. Chúng tôi rất yêu thương mèo 
của chúng tôi. Chúng tôi xem chúng như những thành viên bình đẳng trong gia 
đình. 
 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1 
 
Fill in the blanks with is or are. 
 

1. There _____ a cat in the kitchen. 
2. There _____ five cats in my family. 
3. There _____ much milk in the bottle. 
4. There _____eight dining chairs in the dining room. 
5. There  _____much money in his pocket. 
6. There _____ two tappy cats in my family. 
7. There _____fifteen students in my class. 
8. There _____a two-color cat in my house. 

 
Exercise 2 
 
Fill in the blanks with much or many. 
 

1. How _____ houses does this businessman own? 
Only one. 

2. How _____dollars are there in his posket? 
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Twelve bucks. 
3. How _____ water do you drink every day? 

Two liters. 
4. How _____ bread is there in the breadbasket? 

Three loaves. 
5. How _____pets do you have? 

Three. 
6. How _____ change does he receive? 

Five dimes. 
7. How _____ high schools are there in your district? 

Nine. 
8. How _____milk does he have for breakfast? 

Only one glass. 
 
6. KIỂM TRA 
 
-Từ vựng  
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 6 
 
1. TỪ VỰNG 
            ə’ ʌ 

1. Above /ə’bʌv/ (adv): Ở trên 
     ’æ  ɪ ju:d 
2. Altitude /’æltɪtju:d/ (n), -s: Độ cao 

ə’   eɪzɪŋ 
3. Amazing /ə’meɪzɪŋ/ (adj): Lạ lùng 
     ’æp(ə)l 
4. Apple /’æp(ə)l/ (n), -s: Trái táo 
     ,ɑː k ɪ’e   tʃə 
5. Architecture /,ɑːkɪ’tektʃə/ (n), [c/u]: Kiến trúc 

ə’   æ  ʃ(ə)n 
6. Attraction /ə’trækʃ(ə)n/ (n), -s: Sự lôi cuốn 

ə’   æ   ɪ 
7. Attractive / ə’træktɪv/ (adj): Lôi cuốn 

æz 
8. As well /æz/ (adv phr): Cũng như 
     ’  eɪ i 
9. Baby /’beɪbi/ (n), s –ies: Bé sơ sinh 

  æ 
10. Back /bæk/ (prep): Phía sau 

  æ 
11. Bag /bæg/ (n), -s: Túi xách 

   i: 
12. Beach /bi:tʃ/ (n), -es: Bải biển 

   ɪ’kɒ z 
13. Because /bɪ’kɒz/ of (prep phr): Do 

   e 
14. Best /best/ (adj): Tốt nhất 

 æ/ə                        ɪ’ e  ɪ 
15. Can /kæn///kən/ (defective /dɪ’fektɪv/ v): Có thể 
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  ɑː 
16. Car /kɑː/ (n), -s: Xe hơi 

 
17. Cardinal numbers (n phr), -s: From twenty-one to one trillion 

 
      ,    e    i-’wʌn 

• 21: Twenty-one /,twenti-’wʌn/ 
      ’θ ɜː  i 

• 30: Thirty /’θɜːti/ 
     ’  ɔː  i 

• 40: Forty /’fɔːti/ 
     ’  ɪ   i 

• 50: Fifty /’fɪfti/ 
     ’  ɪ   i 

• 60: Sixty /’sɪksti/ 
     ’  e (ə)  i 

• 70: Seventy /’sev(ə)nti/ 
     ’eɪ      i 

• 80: Eighty /’eɪti/ 
     ’ aɪ     i 

• 90: Ninety /’naɪnti/ 
                   ’ ʌ      ə 

• 100: One/A hundred /’hʌndrəd/ 
• 101: One/A hundred one 

                      ’θaʊz(ə) 
• 1,000: One/A thousand /’θaʊz(ə)nd/ 
• 1,001: One/A thousand one 
• 100,000: One/A hundred thousand 

                             ’   ɪ  jən 
• 1,000,000: One/A million /’mɪljən/ 
• 1,000,001; One/A million one 

                                    ’  ɪ ljən 
• 1,000,000,000: One/A billion /’bɪljən/ or One/A thousand million 

                                           ’   ɪ jən 
• 1,000,000,000,000: One/A trillion/’trɪljən/  or One/A thousand billion 

    ɑː 
18. Clerk /klɑːk/ (n), -s: Người bán hàng 
     ’  əʊ (ə) 
19. Coastal /’kəʊst(ə)l/ (adj): Dọc bờ biển, thuộc về bờ biển 

  ə’əʊ iə 
20. Colonial /kə’ləʊniəl/ (adj): Thuộc về thuộc địa 
     ’   ɪ    i 
21. Crispy /’krɪspi/ (adj): Dòn 
     ’  ʌ  ʃərəl 
22. Cultural /’kʌltʃərəl/ (adj): Thuộc về văn hóa 
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     ’  ʌ   i 
23. Curry /’kʌri/ (n), -s [c/u]: Cà-ri  
     ’  ʌ   ə   ə 
24. Customer /’kʌstəmə/ (n), -s: Khách hàng  
     ’  e ɪ  ə  i 
25. Delicacy /’delɪkəsi/ (n), -s [c/u]: Cao lương mỹ vị 
     ’   ɪ  ə 
26. Distance /’dɪstəns/ (n), -s [c/u]: Khoảng cách 

   ju: 
27. Due /dju:/ to  (prep phr): Do 

ɪk’saɪ     ə 
28. Excitement /ɪk’saɪtmənt/ s(n), -s [c/u]: Sự phấn khởi 
     ’  eə i 
29. Fairly /’feəli/ (adv): Một cách công bằng 
    ’  eɪ    ə 
30. Famous /’feɪməs/ (adj): Nổi tiếng 

  ɑː 
31. Far /fɑː/ (adj): Xa 
    ’ aɪ  ə  i 
32. Finally /’faɪnəli/ (adv): Cuối cùng 

  ɪ 
33. Fish /fɪʃ/ (n) [c/u], -es: Cá 
     ’ ɪ       ɔː 
34. Fish sauce /’fɪʃ sɔːs/ (n phr), [c/u], -s: Nước mắm 

   æ 
35. Flat /flæt/ (adj): Dẹp 
    ’   aʊə 
36. Flour /’flaʊə/ (n) [u]: Bột 

   u: 
37. Food /fu:d/ (n) [c/u], -s: Thức ăn 

   ʊ 
38. Foot /fʊt/ (n), -ee: Bàn chân 

    e 
39. French /frentʃ / (adj); Thuộc về Pháp 

    e 
40. Fresh /freʃ/ (adj): Tươi 
     ,    i:   ’ʌnjən 
41. Green onion /,gri:n ’ʌnjən/ (n phr): Hành lá 

    i: 
42. Heat /hi:t/(n), [u]: Nhiệt 
     ’ əʊ     ə 
43. Homeless /’həʊmləs/ (adj)/(n plur): Vô gia cư 

   aʊə 
44. Hour /aʊə/ (n): Giờ 
     ’ aɪ əʊ,ɔɪ 
45. Hydrofoil /’haɪdrəʊ,fɔɪl/ (n): Tàu cánh ngầm 
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     ’ɪ      ə   ɪ ŋ 
46. Interesting /’ɪntrəstɪŋ/ (adj): Thú vị 
     ’i: zə       aɪ 
47. Jesus Christ /’dʒi:zəs/ /kraɪst/ (proper n): Chúc Giê-su Ki-tô 

   ɪ’ɒ   i: ə 
48. Kilometer /kɪ’lɒmi:te/ (n), -s: Kilomét 

  eɪ 
49. Late /leɪt/ (adj): Trễ 

   e 
50. Left /left/ (adj): Bên trái; còn lại 
     ’əʊ(ə) 
51. Local /’ləʊk(ə)l/ (adj): Địa phương 
     ’  æŋgəʊ 
52. Mango /’mæŋgəʊ/ (n), -s –es: Trái xoài 
     ’  æ  ʃ(ə)n 
53. Mansion /’mænʃ(ə)n/ (n), -s: Lâu đài 

     i:  z 
54. Means /mi:nz/ (n): Phương tiện 
     ’   i: ə 
55. Meter /’mi:tə/ (n), -s: Mét 
     ,   ɪ  i-’ æ  eɪ 
56. Mini-pancake /,mɪni-’pænkeɪk/ (n), -s: Bánh kẹp nhỏ; bánh khọt 
     ’  əʊ ə, aɪk(ə)l 
57. Motorcycle /’məʊtə,saɪk(ə)l/ (n), -s: Xe gắn máy 

 ju:’zi:ə 
58. Museum /mju:’zi:əm/ (n), -s: Bảo tàng 
     ’ ɔː  ɪ (ə) 
59. Ordinal /’ɔːdɪn(ə)l/  numbers (số thứ tự) (n phr), -s: From first to a 

trillionth 
         ɜː 

• 1st: First /fɜːst/  
       ’   e  ə 

• 2nd: Second /’sekənd/ 
          θɜː 

• 3rd: Third /θɜːd/ 
          ɔː  θ 

• 4th: Fourth /fɔːθ/ 
          ɪ θ 

• 5th; Fifth /fɪfθ/ 
         ɪ   θ 

• 6th: Sixth /sɪksθ/ 
            ’ e (ə)  θ 
• 7th: Seventh /’sev(ə)nθ/ 

        eɪt   θ * 
• 8th: Eighth /eɪtθ/  

         aɪ θ 
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• 9th: Ninth /naɪnθ/ 
             E θ 

• 10th : Tenth /tenθ/ 
          ɪ’e (ə) θ 

• 11th: Eleventh /ɪ’lev(ə)nθ/ 
               el θ 

• 12th: Twelfth /twelfθ/ 
         ,θ ɜː’  i:  θ 

• 13th: Thirteenth /,θɜː’ti:nθ/ 
        ,    ɔː’  i:   θ 

• 14th: Fourteenth /,fɔː’ti:nθ/ 
        ,  ɪ ’  i:   θ 

• 15th: Fifteenth /,fɪf’ti:nθ/ 
        ,  ɪ  ’ i:   θ 

• 16th: Sixteenth /,sɪks’ti:nθ/ 
        ,  e (ə)’  i:   θ 

• 17th: Seventeenth /,sev(ə)n’ti:nθ/ 
        ,eɪ    ’ i:    θ 

• 18th: Eighteenth /,eɪ’ti:nθ/ 
        ,   aɪ ’  i:   θ 

• 19th: Nineteenth /,naɪn’ti:nθ/ 
        ’     e    iəθ 

• 20th: Twentieth /’twentiəθ/ 
        ,     e    i- ’ɜː 

• 21st: Twenty-first /,twenti-’fɜːst/ 
        ’ θ ɜː  iəθ 

• 30th: Thirtieth /’θɜːtiəθ/ 
        ’  ɔː  iəθ 

• 40th: Fortieth /’fɔːtiəθ/ 
        ’  ɪ   iəθ 

• 50th: Fiftieth /’fɪftiəθ/ 
        ’  ɪ   iəθ 

• 60th: Sixtieth /’sɪkstiəθ/ 
        ’  e (ə)  iəθ 

• 70th: Seventieth /’sev(ə)ntiəθ/ 
        ’eɪ      iəθ 

• 80th: Eightieth /’eɪtiəθ/ 
        ’  aɪ    iəθ 

• 90th: Ninetieth /’naɪntiəθ/  
                      ’ ʌ      ə   θ 

• 100th: One/A hundredth /’hʌndrədθ/ 
• 101st: One/A hundred-first 

                         ’θaʊz(ə)   θ 
• 1,000th: One/A thousandth /’θaʊz(ə)ndθ/ 
• 1,001st: One/A thousand-first 
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• 100,000th: One/A hundred thousandth 
                                ’   ɪ  jə  θ 

• 1,000,000th: One/A millionth/’mɪljənθ/ 
• 1,000,001st; One/A million first 
                                            ’  ɪ  jə  θ 
• 1,000,000,000th: One/A billionth /’bɪljənθ/ or One/A thousand millionth 

                                              ’  ɪ  jə  θ 
• 1,000,000,000,000th: One/A trillionth/’trɪljənθ/  or One/A thousand billionth 
     .ɔː  ə’   e  (ə)   i: 
60. Ornamental tree /.ɔːnə’ment(ə)l/ /tri:/ (n phr), -s: Cây kiểng 
     ’  ɑː  ɪŋ   ɒ 
61. Parking lot /’pɑːkɪŋ lɒt/ (n phr), -s: Bải đậu xe 

   ə’ e 
62. Perfect /pə’fekt/ (adj): Hoàn hảo 

   eɪ 
63. Place /pleɪs/ (n), -s: Nơi 
    ,pi:’em 
64. pm /,pi:’em/ (abbrev): Giờ (chiều/tối) 

  ɒ 
65. Pond /pɒnd/ (n), -s: Cái ao 

  ʊə 
66. Poor /pʊə///pɔː/(adj): Nghèo 
    ’   aʊ  ə 
67. Powder /’paʊdə/ (n), -s [c/u]: Bột nhuyễn 

   ɪ’  ɪdʒə, eɪ ə 
68. Refrigerator /rɪ’frɪdʒə, reɪtə/  (n), -s: Tủ lạnh 
     ,  e  ju’dʒi; 
69. Refugee /,refju’dʒi;/(n), -s: Người tị nạn 

   əʊ 
70. Road /rəʊd/ (n), -s: Con đường 
     ’  ʌ ʃ    aʊə 
71. Rush hour /’rʌʃ aʊə/ (n phr), -s: Giờ cao điểm 

      ɪ 
72. Shrimp /ʃrɪmp/ (n), -s [c/u]: Tôm 
    ’ aɪ       i: ɪŋ      ɒ 
73. Sightseeing spot /’saɪtsi:ɪŋ/ /spɒt/ (n phr), -s: Điểm tham quan 
     ’   ʌ ð(ə) 
74. Southern /’sʌð(ə)n/ (adj): Ở phía nam 

      ɪ 
75. Squid /skwɪd/ (n), -s [c/u]: Con mực 
     ’  ætʃu: 
76. Statue /’stætʃu:/ (n), -s: Búc tượng 

   e 
77. Step /step/ (n), -s: Bước đi; bậc thang 

   ɔː 
78. Storm /stɔːm/ (n), -s: Bão 
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     ’ ʌ   aɪ 
79. Sunlight /’sʌnlaɪt/ (n), [u]: Ánh nắng mặt trời 
     ’  ʌ    i 
80. Sunny /’sʌni/ (adj): Có ánh nắng mặt trời 

                  i:             æ 
81. The 3S’s (Sea /si:/, Sand /sænd/, Sun) (n phr): 3 S (biển, cát, mặt trời) 

          ɪ  
82. To build /bɪld/: Xây dựng 

     ’ ʌ  ə 
83. To cover /’kʌvə/: Che lại; tường trình 

       ə  ’ ɪ ju: 
84. To continue /kən’tɪnju:/: Tiếp tục 

       i: 
85. To eat /i:t/: Ăn 

      ɪ ’ ɔɪ 
86. To enjoy / ɪn’dʒɔɪ/: Thưởng thức 

        eɪ 
87. To make /meɪk/: Chế tạo 

         ɪ’ ɜː 
88. To prefer /prɪ’fɜː/: Thích hơn 

        i: 
89. To reach /ri:tʃ/: Đạt đến 

       eɪ 
90. To take /teɪk/: Lấy 

      eɪ 
91. To taste /teɪst/: Nếm 

      ɒ 
92. To top /tɒp/: Đứng đầu 

     ’ɪ zɪ 
93. To visit /’vɪzɪt/: Thăm viếng 

’  ʊə ɪ 
94. Tourist /’tʊərɪst/ (adj/n), -s: Khách du lịch 
     ,   æ     ɔː’eɪʃ(ə)n 
95. Transportation /,trænspɔː’teɪʃ(ə)n / (n) [u]: Giao thông 

    i: 
96. Tree /tri:/(n), -s: Cây 
     ’  i: ɪk(ə)l 
97. Vehicle /’vi:hɪk(ə)l/ (n), -s: Xe cơ giới 

   ju: 
98. View /vju:/ (n), -s [c/u]: Tầm nhìn 
     ’   ɔː   ɪŋ 
99. Warning /’wɔːnɪŋ/ (n), -s: Sự cảnh báo 

              eɪ 
100. Wave /weɪv/ (n), -s; Sóng 

                 ɪ 
101. Which /wɪtʃ/ (det): Cái đó 
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2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Một ít/ít và một vài/vài (A little/little and a few/few) 
 
- A little/little dùng với danh từ không đếm được, ví dụ: He has a little/little 
money in his pocket. 
- A few/few dùng với danh từ đếm được, ví dụ: He has a few/few dollars in his 
pocket. 
Chú ý: + A little có nghĩa là một ít hoặc lượng nhỏ trong khi little có nghĩa là 
không nhiều lắm hoặc hầu như không có gì. 
           + A few có nghĩa là một vài hoặc một số ít trong khi few có nghĩa là không 
nhiều lắm hoặc hầu như không có cái nào.  
 
2.2.  Nhiều (A lot of and lots of) 
 
A lot of và lots of là từ đồng nghĩa và có thể dùng cho danh từ không đếm được có 
nghĩa là lượng lớn và danh từ đếm được có nghĩa là một số lượng lớn, ví dụ: He 
has a lot of/lots of money in his pocket. He has a lot/lots of dollars in his pocket. 
 
2.3. Số đếm từ 21 đến 1 tỷ (Cardinal numbers from twenty-one to one trillion) 
 

• 21: Twenty-one 
• 30: Thirty 
• 40: Forty 
• 50: Fifty 
• 60: Sixty 
• 70: Seventy 
• 80: Eighty 
• 90: Ninety 
• 100: One/A hundred 
• 101: One/A hundred one 
• 1,000: One/A thousand 
• 1,001: One/A thousand one 
• 100,000: One/A hundred thousand 
• 1,000,000: One/A million 
• 1,000,001; One/A million one 
• 1,000,000,000: One/A billion or One/A thousand million 
• 1,000,000,000,000: One/A trillion or One/A thousand billion 

 
2.4. Số thứ tự từ thứ nhất đến thứ một tỷ (Ordinal numbers from first to one 
trillionth) 
 

• 1st: First 
• 2nd: Second 
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• 3rd: Third 
• 4th: Fourth 
• 5th; Fifth 
• 6th: Sixth 
• 7th: Seventh 
• 8th: Eighth 
• 9th: Ninth 
• 10th : Tenth 
• 11th: Eleventh 
• 12th: Twelfth 
• 13th: Thirteenth 
• 14th: Fourteenth 
• 15th: Fifteenth 
• 16th: Sixteenth 
• 17th: Seventeenth 
• 18th: Eighteenth 
• 19th: Nineteenth 
• 20th: Twentieth 
• 21st: Twenty-first 
• 30th: Thirtieth 
• 40th: Fortieth 
• 50th: Fiftieth 
• 60th: Sixtieth 
• 70th: Seventieth 
• 80th: Eightieth 
• 90th: Ninetieth 
• 100th: One/A hundredth 
• 101st: One/A hundred-first 
• 1,000th: One/A thousandth 
• 1,001st: One/A thousand-first 
• 100,000th: One/A hundred thousandth 
• 1,000,000th: One/A millionth 
• 1,000,001st; One/A million first 
• 1,000,000,000th: One/A billionth or One/A thousand millionth 
• 1,000,000,000,000th: One/A trillionth or One/A thousand billionth 

 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn sau. 
 
Vũng Tàu Coastal City 
 
Interviewer: Which is your preferred coastal city of Southern Vietnam? 
Interviewee: It is the coastal city of Vũng Tàu . 
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Interviewer: How far is Vũng Tàu City from Hồ Chí Minh City? 
Interviewee: It is about 120 kilometers from Hồ Chí Minh City, by road. 
Interviewer: How can we reach Vũng Tàu from Hồ Chí Minh City? 
Interviewee: Well, the main means of transportation to go to Vũng Tàu City is by 
bus or car. The trip takes you about two hours. You can also go there by hydrofoil. 
Going by hydrofoil takes you about two hours as well. Some people also enjoy 
going there by motorcycle. 
Interviewer: What sightseeing spots do tourists usually visit in Vũng Tàu City? 
Interviewee: There are many interesting sightseeing spots for tourists to visit in the 
City of Vũng Tàu. 
First it is the Back Beach with fairly flat waves. It is a perfect place to enjoy the 
3S’s (Sun, Sea and Sand) on a beautiful sunny day. 
Second the famous 32-meter high Statue of Jesus Christ near the Back Beach is 
another attraction. After covering 800 steps up with a distance of 170 meters, you 
reach the feet of the Statue and can enjoy the amazing view from above. 
Third comes the excitement of tasting the local delicacies. Best among them is the 
crispy mini-pancake made of flour and curry powder, topped with fresh squid or 
shrimp, green onion and shrimp powder, called Bánh khọt.  
Finally a fan of French architecture always goes on a tour to the White Villa, Bạch 
Dinh in Vietnamese, a French colonial mansion, now a  cultural museum. 
 
Bài dịch 
 
Thành phố dọc bờ biển Vũng Tàu 
Người phỏng vấn: Thành phố dọc bờ biển ưa thích của  bạn ở miền Nam Việt Nam 
là thành phố nào? 
Người được phỏng vấn: Đó là thành phố dọc bờ biển Vũng Tàu. 
Người phỏng vấn: Thành phố Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh bao xa? 
Người được phỏng vấn: Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120 cây số, bằng 
đường bộ. 
Người phỏng vấn: Chúng ta đi đến Vũng Tàu từ thành phố Hồ Chí Minh bằng cách 
nào? 
Người được phỏng vấn: Vâng, phương tiện giao thông chính để đi Vũng Tàu là 
bằng xe buýt hay xe hơi. Bạn để ra khoảng hai giờ cho chuyến đi. Bạn cũng có thể 
đi đến đó bằng tàu cánh ngầm. Bạn cũng để ra khoảng hai giờ để đi bằng tàu cánh 
ngầm. Một số người cũng rất thích đi đến đó bằng xe gắn máy. 
Người phỏng vấn: Du khách thường thăm viếng những điểm tham quan nào ở 
thành phố Vũng Tàu? 
Người được phỏng vấn: Có nhiều điểm tham quan thú vị để du khách thăm viếng 
ở thành phố Vũng Tàu. 
Một là Bãi Sau với sóng khá bằng phẳng. Đây là nơi hoàn hảo để tận hưởng 3S (ánh 
nắng mặt trời, biển và cát) vào một ngày đẹp trời. 
Hai là bức tượng Chúa Giê-su Ki-tô nổi tiếng cao 32 mét gần Bãi Sau cũng là một 
điểm thu hút khác. Sau khi leo 800 bậc thang với khoảng cách 170 mét, bạn đạt đến 
chân bức tượng và có thể tận hưởng tầm nhìn kinh ngạc từ trên cao. 
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Ba là sự hứng thú khi nếm các món ăn tuyệt ngon của địa phương. Ngon hơn hết 
trong số đó là món bánh khọt, một loại bánh xèo dòn, kích thước nhỏ, làm bằng bột 
và bột cà-ri, bên trên có tôm hay mực tươi, hành lá và bột tôm. 
Cuối cùng một người hâm mộ lối kiến trúc của người Pháp luôn luôn đi tham quan 
một vòng Biệt Thự Trắng, còn gọi là Bạch Dinh bằng tiếng Việt, một dinh thự thời 
thuộc địa Pháp, bây giờ là một bảo tàng văn hóa. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc sau. 
 
Vũng Tàu Coastal City 
 
The coastal city of Vũng Tàu in Southern Vietnam is a preferred tourist destination 
for many people. It is about 120 kilometers from Hồ Chí Minh City, by road. 
Tourists from Hồ Chí Minh City can go there by bus, car, hydrofoil or motorcycle. 
The trip takes about 2 hours. 
Once in Vũng Tàu City, tourists can enjoy the 3S (Sun, Sea and Sand) on a 
beautiful sunny day. They can also enjoy the view from above, at an altitude of 170 
meters, at the feet of the 32-meter tall Statue of Jesus Christ after covering 800 steps 
up. The crispy mini-pancake made of flour and curry powder, topped with fresh 
squid or shrimp, green onion and shrimp powder, called Bánh khọt, is the best local 
delicacy. The White Villa, Bạch Dinh in Vietnamese, a French colonial mansion, is 
now an attractive cultural museum for fans of French architecture. 
 
Bài dịch 
 
Thành phố dọc bờ biển Vũng Tàu 
 
Thành phố dọc bờ biển Vũng Tàu ở miền Nam Việt Nam là một điểm đến du lịch 
ưa thích của nhiều người. Nó cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120 cây số, bằng 
đường bộ. Du khách từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến đó bằng xe buýt, xe 
hơi, tàu cánh ngầm hay xe gắn máy. Chuyến đi tốn khoảng hai giờ. 
Một khi ở Vũng Tàu, du khách có thể tận hưởng 3S (ánh nắng mặt trời, biển và cát) 
vào một ngày đẹp trời. Họ cũng có thể thưởng thức tầm nhìn từ trên cao, ở một độ 
cao 170 mét, tại chân bức tượng Chúa Giê-su Ki-tô cao 32 mét sau khi leo lên 800 
bậc thang. Bánh xèo dòn, kích thước nhỏ, làm bằng bột và bột cà-ri, bên trên có tôm 
hay mực tươi, hành lá và bột tôm, gọi là Bánh khọt, là món ăn tuyệt ngon của địa 
phương. Biệt Thự Trắng, còn gọi là Bạch Dinh bằng tiếng Việt, một dinh thự thời 
thuộc địa Pháp, bây giờ là một bảo tàng văn hóa thu hút đối với người hâm mộ lối 
kiến trúc của người Pháp. 
 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1: Fill in the blanks with a little or a few. 
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1. There are _____tourists on the Back Beach today because of the storm 
warning. 

2. There is also_____sunlight. 
3. The pancake has ______ shrimps on it. 
4. There are only______motorcycles on the road due to the heat. 
5. The Bánh khọt also has_____shrimp powder on it. 
6. The homeless man only has_____dollars in his bag. 
7. There is _____water left in the glass. 
8. Dalat has _____French colonial mansions. 

 
Exercise 2:  Fill in the blanks with little or few. 
 

1. The refugees have____food to eat. 
2. There is _____ fish in the pond. 
3. There are _____eggs in the fridge. 
4. The apple tree has _____apples during this season. 
5. There is _____ milk for the baby. 
6. The poor man has _____money left to buy food. 
7. The parking lot has _____cars after 10 pm. 
8. _____customers come to the eatery today. 

 
Exercise 3:  Practice reading aloud the following sentences. 
 

1. His father gives him a lot of money today. 
2. There are lots of mangoes on the mango tree. 
3. There are a lot of local delicacies to taste in Sadec City. 
4. Sadec City has lots of ornamental trees. 
5. There is a lot of milk in the refrigerator. 
6. This bottle contains lots of fish sauce or nước mắm. 
7. There are a lot of vehicles on the road during rush hour. 
8. The clerk gives the customer lots of change. 

 
7. KIỂM TRA 

 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 7 
 
1. TỪ VỰNG 
 
           ’eə  iə 

1. Aerial /’eəriəl/ (adj): Trên không 
    ’eə,   ɑː 
2. Aircraft /’eə,krɑːft/ (n), -Aircraft: Phi cơ 
    ’eə,   ɑː , æ   iə 
3. Aircraft carrier /’eə,krɑːft ,kæriə/ (n phr), -s: Hàng không mẫu hạm 

ə’   ʌ ŋ 
4. Among /ə’mʌŋ/ (prep): Trong số 

ə’  æ 
5. Attack /ə’tæk/ (n), -s: Cuộc tấn công 

  eɪ 
6. Base /beɪs/ (n), -s: Căn cứ 
    ’  æt(ə)l  ɪ 
7. Battleship /’bæt(ə)lʃɪp/ (n), -s: Thiết giáp hạm 
    ’  ɜː    ə 
8. Burglar /’bɜːglə/ (n), -s: Tên trộm 
    ’ æ ʒuə  i 
9. Casualty /’kæʒuəlti/ (n) [c/u], -ies: Thương vong 
    ’     i:   i 
10. Chiefly /’tʃi:fli/ (adv): Chủ yếu 

 ə’ ɪ  iən 
11. Civilian /sə’vɪliən/ (adj/n), -s: Thường dân 
    ,   ɒ     ɪ’eɪʃ(ə)n 
12. Combination /,kɒmbɪ’neɪʃ(ə)n/ (n), -s: Sự phối hợp 
    ’   ɒ    ɪ    ə   s 
13. Consequence /’kɒnsɪkwəns/ (n), -s: Hậu quả 

          ’      ɪ   ə    ə    ə’ ʌ     ə 
14. Christopher Columbus /’krɪstəfə/ /kə’lʌmbəs/ (proper n): Khả Luân Bố 
    ’    u:zə 
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15. Cruiser /’kru:zə/ (n), -s: Tuần dương hạm  
    ’   æ   ɪdʒ 
16. Damage /’dæmɪdʒ/ (n) [c/u], -s: Sự thiệt hại 

 ɪ’   e     ə 
17. December /dɪ’sembə/ (n) [u]: Tháng 12 

   ɪ’    ɔɪ ə 
18. Destroyer /dɪ’strɔɪə/ (n), -s: Khu trục hạm      
    ’   ʌz(ə)   
19. Dozen /’dʌz(ə)n/ (n), -s: Tá 

ɪg’zæ li 
20. Exactly /ɪg’zæktli/ (adv): Một cách chính xác 

ɪk’se 
21. Except /ɪk’sept/ (prep): Ngoại trừ 
    ’  ɑːð ə  æ 
22. Fatherland /’fɑːðəlænd/ (n), [u]: Tổ quốc 

    i; 
23. Fleet /fli;t/ (n), -s: Hạm đội 

  ɔː 
24. Force /fɔːs/ (n), [c/u], -s: Lực lượng 

hə’  aɪi 
25. Hawaii /hə’waɪi/(prop n): Bang Ha-oai-i 
    ’    e   i 
26. Heavy /’hevi/ (adj): Nặng nề, nặng 
    ’aɪ ə 
27. Island /’aɪlənd/ (n), -s: Đảo 
     ,æ  ə’ i:z 
28. Japanese /,dʒæpə’ni:z/ (adj/n) –Japanese: Thuộc vế Nhật, người Nhật 
    ’   u: ə  i 
29. Jewelry /’dʒu:əlri/ (n), [u]: Đồ nữ trang 

   ɒŋ 
30. Long /lɒŋ/ (adj): Dài; lâu 

   æ 
31. Man /mæn/ (n),-e /e/: Đàn ông 
    ’    ɪdʒɪ 
32. Midget /’mɪdʒɪt/ (adj/n), -s: Người/vật nhỏ xíu 
    ’    ɪ ɪ(ə)i 
33. Military /’mɪlɪt(ə)ri/ (adj): Quân sự 

     ɔː    
34. More /mɔː/ (det/pron): Thêm 
    ’    ɒ  ə     θɒ ŋ 
35. Monophthong /’mɒnəfθɒŋ/ (n), -s: Âm đơn 
   əʊ’a: u: 
36. Oahu /əʊ’a:hu:/ (prop n): Đảo Oahu  
    ’əʊ ə 
37. Over /’əʊvə/ (adv/prep): Trên 

  ə’ ɪ  i  
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38. Pacific /pə’sɪfik/ (adj): Thuộc Thái Bình Dương 
    ɜː ’   ɑː  ə 

39. Pearl Harbor /pɜːl/ /’hɑːbə/ (prop n): Trân Châu Cảng 
    ’ aɪ ə 
40. Pilot /’paɪlət/ (n), -s: Phi công 

   eɪ 
41. Plane /pleɪn/ (n), -s: Phi cơ 

   ɔɪ   əv aɪ 
42. Point of time /pɔɪnt/ /əv//taɪm/ (n phr): Thời điểm 
     ’  i:dʒ(ə)n 
43. Region /’ri:dʒ(ə)n/ (n), -s: Vùng 

    ɪ 
44. Ship /ʃɪp/ (n),-s: Tàu  

  aɪ 
45. Side /saɪd/ (n), -s: Bên, phía 
     ’ ʌ     ə  i: 
46. Submarine /’sʌbməri:n/ (adj/n), -s: Tàu ngầm 
     ’  ɪ  əb(ə)l 
47. Syllable /’sɪləb(ə)l/ (n), -s: Vần 

  ðʌ 
48. Thus /ðʌs/ (adv): Do đó 

     æ 
49. To add /æd/: Thêm vào 

      ə’ aʊ 
50. To allow /ə’laʊ/: Cho phép 

    ,    eɪ  ’ɪ   ə 
51. To break into /,breɪk ’ɪntə/: Đột nhập 

        ɔːz 
52. To cause /kɔːz/: Gây ra   

        ʊ 
53. To cook /kʊk/: Nấu 

     ’æ    ɪdʒ 
54. To damage /’dæmɪdʒ/: Làm hư 

        ɪ’  eə 
55. To declare /dɪ’kleə/: Tuyên bố 

        ɪ’   ɔɪ 
56. To destroy /dɪ’strɔɪ/: Phá hủy  

       ɪ’   ʌ  ə 
57. To discover /dɪ’skʌvə/: Phát hiện 

     ’  ʌ b(ə)l 
58. To double /’dʌb(ə)l/: Gấp đôi 

      ɪk’ e 
59. To expel /ɪk’spel/: Trục xuất 

      ɪk’   e 
60. To express /ɪk’spres/: Biểu hiện 

     ,   i:  ə’eɪ 
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61. To flee away /,fli: ə’weɪ/: Chạy trốn 
      ɔɪ 

62. To join /dʒɔɪn/: Tham gia 
     ’ æ   ə 

63. To happen /’hæpən/: Xảy ra 
     əʊ 

64. To joke /dʒəʊk/: Đùa giỡn 
        ɪ 

65. To kill /kɪl/: Giết 
      ɑː 

66. To last /lɑːst/: Kéo dài 
       ɑː f 

67. To laugh /lɑːf/: Cười 
      aɪ 

68. To like /laɪk/: Thích   
    əʊ’ eɪ 

69. To locate /ləʊ’keɪt/: Ở tại 
      u:z 

70. To lose /lu:z/: Mất 
    ’   e  ʃ(ə)n 

71. To mention /’menʃ(ə)n/: Đề cập 
        ɪ 

72. To miss /mɪs/: Nhớ nhung; lỡ chuyến  
         ɪ                                             

73. To mix /mɪks/: Trộn 
  ɑː    ɑː’ɪ  ɪp(ə)l 

74. Past participle /pɑːst/ /pɑː’tɪsɪp(ə)l/ (n phr), -s: Phân từ quá khứ 
        eɪ 

75. To place /pleɪs/: Đặt 
        eɪ 

76. To play /pleɪ/: Chơi 
         ɪ’ i: 

77. To precede /prɪ’si:d/: Xảy ra trước 
       ɪ’  i: 

78. To repeat /rɪ’pi:t/: Lặp lại 
       ɪ’  i: 

79. To reveal /rɪ’vi:l/: Vạch ra 
       ɒ 

80. To rob /rɒb/: Cướp 
       u: 

81. To roof /ru:f/: Lợp nhà 
                    i: 

82. To steal /sti:l/: Trộm 
     ’ ʌ   ə 

83. To suffer /’sʌfə/: Chịu đau khổ 
     , eɪ ’   ɑː 
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84. To take part /,teɪk ’pɑːt/: Tham gia 
     , eɪ  ’  eɪ 

85. To take place /,teɪk ’pleɪs/: Diễn ra 
    ’  æ   ɪ 

86. To traffic /’træfɪk/: Buôn lậu 
       aɪ 

87. To try /traɪ/: Thử; cố gắng 
         ju,aɪ ɪ  ’  eɪ                                     ɪ           ,æ ɪ’ əʊ ə 

88. USS (United States /ju,naɪtɪd ’steɪts/ Ship /ʃɪp/) Arizona /,ærɪ’zəʊnə/ (prop n) 
        , æ ə’ɔː  iə 

89. USS California /,kælə’fɔːniə/ (prop n) 
       ,əʊ ə ’ əʊ  ə 

90. USS Oklahoma /,əʊklə’həʊmə/ (prop n) 
             ɔː 

91. USS Shaw /ʃɔː/ (prop n) 
       ’ju: ɑː 

92. USS Utah /’ju:tɑː/  (prop n) 
        ,    e    ə ’dʒɪ iə 

93. USS West Virginia /,west və’dʒɪniə/ (prop n): Bang West Virginia  
    ɔː 

94. War /wɔː/ (n), [c/u], -s: Chiến tranh 
 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Thì quá khứ đơn (The simple past tense) 
 
2.1.1. To be (Là, ở) 
 
a. Positive  
 
- I/he/she/it was;  
- You/we/they were. 
 
b. Negative 
 
- I/he/she/it was not/wasn’t; 
- You/we/they were not/weren’t. 
 
c. Question 
 
- Was I/he/she/it? 
- Were you/we/they? 
 
d. Interro-negative     
               
- Was I/he/she/it not?/wasn’t I/he/she/it? 

https://www.britannica.com/topic/USS-Arizona
https://www.britannica.com/topic/USS-Arizona
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- Were you/we/they not?/ weren’t I/he/she/it? 
 
2.1.2. Động từ theo quy tắc (Regular verbs) 
 
Ví dụ: To want (Muốn) 
 
a. Positive   
 
I/you/he/she/it/we/you/they wanted.  
 
b. Negative 
 
I/you/he/she/it/we/you/they did not want/didn’t want. 
 
c. Question 
 
Did I/you/he/she/it/we/you/they want? 
 
d. Interro-negative       
             
Did I/you/he/she/it/we/you/they not want?/Didn’t I/you/he/she/it/we/you/they want? 
 
2.1.3. Động từ bất quy tắc (Irregular verbs) 
 
Mỗi động từ bất quy tắc có dạng quá khứ đơn (simple past) và dạng phân từ quá 
khứ (past participle) riêng.   
 

DANH SÁCH ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC 
 

Nhóm 1. Infinitive = Simple past = Past participle 
 
Infinitive Simple past 

indicative 
Past participle  (Vietnamese meaning) 
 

1. To beset 
/bɪ’set/ 

Beset  Beset (Bao vây) 

2. To bet /bet/ Bet  Bet (Cá độ) 
3. To 
broadcast* 
/’brɔːdkaːst/   

Broadcast  Broadcast (Phát thanh, phát hình) 

4. To burst 
/bɜːst/ 

Burst  Burst (Cháy nổ) 

5. To bust* 
/bʌst/ 

Bust  Bust (Gãy, vỡ; vây bắt) 

6. To cast 
/kaːst/ 

Cast  Cast [Quăng ném, gieo  (xúc xắc)] 

7. To cost* Cost  Cost (Trị giá) 
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/kɒst/ 
8. To cut /kʌt/ Cut Cut (Cắt) 
9. To 
forecast* 
/’fɔː(r)kaːst/   

Forecast  Forecast (Dự báo) 

10. To hit /hɪt/ Hit  Hit (Đánh đập) 
11. To hurt 
/hɜːt/ 

Hurt  Hurt (Làm bị thương) 

12. To input* 
/’ɪnpʊt/         

Input  Input (Đưa vào, cung cấp dữ liệu) 

13. To inset 
/ɪn’set/         

Inset  Inset (Ghép, lồng vào) 

14. To intercut 
/,ɪntə(r)’kʌt/                

Intercut  Intercut (Xen cảnh vào đoạn phim) 

15. To knit* 
/nɪt/ 

Knit  Knit (Đan, dệt kim) 

16. To let /let/ Let  Let (Để cho, cho phép) 
17. To miscast 
/,mɪs’kaːst/ 

Miscast Miscast (Chọn vai không thích hợp) 

18. To mishit 
/mɪs’hɪt/ 

Mishit Mishit (Đánh không trúng) 

19. To offset 
/’ɒf,set/ 

Offset Offset (Bù đắp; in bằng offset) 

20. To outbid 
/,aʊt’bɪd/ 

Outbid  Outbid [Trả giá cao hơn (đấu giá…)] 

21. To output 
/’aʊt,pʊt/ 

Output Output [Cho kết quả (máy vi tính)] 

22. To put 
/pʊt/ 

Put  Put (Đặt, để) 

23. To quit 
/kwɪt/ 

Quit  Quit (Rời bỏ, bỏ)  

24. To 
recast/ri:’ka:st/ 

Recast Recast [Sắp xếp lại (vở kịch, bầu cử)] 

25. To reset 
/,riː’set/ 

Reset Reset (Chỉnh lại, sắp xếp lại) 

26. To rid /rɪd/ Rid  Rid  (Giải thoát, dọn dẹp) 
27. To set /set/ Set  Set (Đặt để, bố trí) 
28. To shed 
/ʃed/ 

Shed  Shed [Làm rụng, rơi (lệ)] 

29. To shut 
/ʃʌt/ 

Shut  Shut (Đóng lại) 

30. To 
simulcast 
/’sɪm(ə)l,kaːst/ 

Simulcast  Simulcast (Phát một lượt trên TV và ra-
điô) 

31. To slit Slit Slit (Rạch, rọc, chẻ) 



71 
 

/slɪt/ 
32. To split 
/splɪt/ 

Split  Split (Chẻ đôi) 

33. To spread 
/spred/ 

Spread  Spread (Lan rộng) 

34. To sublet 
/,sʌb’let/ 

Sublet Sublet (Cho thuê lại) 

35. To telecast 
/’teli,ka:st/ 

Telecast Telecast [Phát trên TV (dùng ở thụ 
động)] 

36. To 
typecast 
/’taɪpka:st/ 

Typecast Typecast [Phân vai phù hợp (diễn viên)] 

37. To typeset 
/’taɪpset/ 

Typeset Typeset (Xếp chữ) 

38. To thrust 
/θrʌst/ 

Thrust  Thrust (Đẩy mạnh) 

39. To 
underbid 
/,ʌndə(r)’bɪd/ 

Underbid Underbid (Trả giá thấp hơn) 

40.To 
undercut 
/,ʌndə(r)’kʌt/ 

Undercut Undercut [Bán rẻ hơn; cắt bóng 
(golf…)] 

41. To upset 
/ʌp’set/ 

Upset  Upset (Làm rối loạn; lật đổ) 

42. To wed* 
/wed/ 

Wed Wed (Kết hôn; hòa hợp) 

43. To wet* 
/wet/ 

Wet  Wet (Làm ướt) 

*: Verbs that are at the same time irregular and regular. 
 
Nhóm 2. Infinitive ≠ Past simple = Past participle 
 
Infinitive Past simple 

indicative 
Past participle (Vietnamese 
meaning) 

1. To bend /bend/ Bent /bent/ Bent (Uốn cong; quẹo) 
2. To abide* 
/ə’baɪd/ 

Abode /ə’bəʊd/ Abode (Tuân theo; chịu đựng) 

3. To babysit 
 /’beɪbi,sɪt/ 

Babysat /’beɪbi,sæt/ Babysat (Giữ trẻ) 

4. To behold 
/bɪ’həʊld/  

Beheld /bɪ’held/ Beheld (Ngắm nhìn) 

5. To bereave 
/bɪ’riːv/ 

Bereft /bɪ’reft/ Bereft (Lấy đi mất) 

6. To beseech* 
/bɪ’si:tʃ/ 

Besought /bɪ’sɔːt/   Besought (Cầu khẩn, van nài) 

7. To bind /baɪnd/ Bound /baʊnd/  Bound (Buộc, cột) 
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8. To bleed /bliːd/ Bled /bled/  Bled (Chảy máu) 
9. To breastfeed 
/’brest,fiːd/ 

Breastfed /’brest,fed/ Breastfed (Nuôi bằng sữa mẹ) 

10. To breed /briːd/ Bred /bred/  Bred (Nuôi nấng; lai giống) 
11. To bring /brɪŋ/ Brought /brɔːt/   Brought (Mang; đưa) 
12. To build /bɪld/ Built /bɪlt/   Built (Xây dựng) 
13. To burn*/bɜːn/  Burnt /bɜːnt/   Burnt (Đốt) 
14. To buy /baɪ/ Bought /bɔːt/    Bought (Mua) 
15. To catch 
/k/kætʃ/ 

Caught /kɔːt/    Caught (Bắt) 

16. To cling /klɪŋ/ Clung /klʌŋ/ Clung (Bám víu) 
17. To creep /kriːp/ Crept /krept/ Crept (Bò) 
18. To deal /diːl/ Dealt /delt/ Dealt (Đối phó; giao tiếp) 
19. To dig /dɪg/ Dug /dʌg/  Dug (Đào bới) 
20. To dream* 
/driːm/ 

Dreamt /dremt/ Dreamt (Mơ, nằm mơ) 

21. To drip-feed 
/’drɪp fiːd/ 

Drip-fed /’drɪp fed/ Drip-fed (Truyền chất bổ dưỡng 
qua máu) 

22. To dwell* 
/dwel/ 

Dwelt /dwelt/ Dwelt (Cư trú) 

23. To feed /fiːd/ Fed /fed/ Fed (Cho ăn) 
24. To feel /fiːl/ Felt /felt/  Felt (Cảm thấy) 
25. To fight /faɪt/ Fought /fɔːt/    Fought (Chiến đấu) 
26. To find /faɪnd/ Found /faʊnd/  Found (Tìm thấy) 
27. To flee /fliː/ Fled /fled/ Fled (Chạy trốn) 
28. To fling /flɪŋ/ Flung /flʌŋ/ Flung (Ném, vứt; chạy nhanh) 
29. To floodlight 
/’flʌdlaɪt/ 

Floodlit /’flʌdlɪt/ Floodlit (Rọi đèn pha) 

30. To foretell 
/fɔː(r)’tel/ 

Foretold 
/fɔː(r)’təʊld/ 

Foretold (Dự đoán, tiên tri) 

31. To gainsay 
/,geɪn’seɪ/ 

Gainsaid /,geɪn’sed/ Gainsaid (Phủ nhận, nói ngược lại) 

32. To get /get/ Got /gɒt/ Got, gotten /’gɒt(ə)n/ (US) (Có; 
nhận được) 

33. To grind 
/graɪnd/ 

Ground /graʊnd/  Ground (Nghiền, tán, xay)   

34. To hamstring 
/’hæmstrɪŋ/ 

Hamstrung 
/’hæmstrʌŋ/ 

Hamstrung (Cắt gân kheo) 

35. To hang /hæŋ/ Hung /hʌŋ/  Hung (Treo lơ lửng) 
36. To have /hæv/ Had /hæd/ Had (Có; bị; ăn; uống)  
37. To hear /hɪə(r)/ Heard /hɜː(r)d/   Heard (Nghe) 
38. To heave* to 
/hiːv/ 

Hove /həʊv/ to Hove to (Nâng lên, thốt ra) 

39. To hew* /hjuː/ Hewed /hjuːd/ Hewn (Bửa, đẽo) 
40. To hold /həʊld/ Held /held/ Held (Cầm, nắm chắc) 
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41. To inlay 
/,ɪn’leɪ/ 

Inlaid /,ɪn’leɪd/ Inlaid (Khảm, dát, cẩn) 

42. To keep /kiːp/ Kept /kept/ Kept (Giữ gìn) 
43. To kneel* /niːl/ Knelt /nelt/ Knelt (Quỳ gối) 
44. To lay /leɪ/ Laid /leɪd/  Laid (Đặt, để; đẻ trứng) 
45. To lead /liːd/ Led /led/ Led (Hướng dẫn; lãnh đạo) 
46. To lean* /liːn/ Leant /lent/ Leant (Nghiêng) 
47. To leap* /liːp/ Leapt /lept/ Leapt (Nhảy vọt) 
48. To learn* /lɜːn/ Learnt /lɜːnt/  Learnt (Học) 
49. To leave /liːv/ Left /left/ Left (Rời khỏi) 
50. To lend /lend/ Lent /lent/ Lent (Cho mượn) 
51. To light* /laɪt/ Lit /lɪt/ Lit (Chiếu sáng) 
52. To lose /luːz/   Lost /lost/  Lost (Mất, thua) 
53. To make  
/meɪk/ 

Made /meɪd/  Made (Chế tạo) 

54. To mean /miːn/ Meant /ment/ Meant (Có nghĩa là; ý muốn nói) 
55. To meet /miːt/ Met /met/ Met (Gặp gỡ) 
56. To mishear 
/mɪs’hɪə(r)/ 

Misheard 
/mɪs’hɜː(r)d/   

Misheard (Nghe nhầm) 

57. To mislay 
/mɪs’leɪ/ 

Mislaid /mɪs’leɪd/ Mislaid (Để thất lạc, lạc lối) 

58. To mislead 
/mɪs’liːd/ 

Misled /mɪs’led/  Misled (Làm cho nhầm lẫn; gạt) 

59. To misspell* 
/mɪs’spel/ 

Misspelt / mɪs’spelt/ Misspelt (Đánh vần/viết chính tả 
sai) 

60. To misspend / 
mɪs’spend/ 

Misspent / 
mɪs’spent/ 

Misspent (Tiêu xài phung phí) 

61. To 
misunderstand 
/,mɪsʌndə 
(r)’stænd/ 

Misunderstood 
/,mɪsʌndə(r)’stʊd/ 

Misunderstood (Hiểu lầm) 

62. To outsell 
/,aʊt’sel/ 

Outsold /,aʊt’səʊld/ Outsold (Bán được nhiều/giá hơn) 

63. To outshine 
/,aʊt’ʃaɪn/ 

Outshone /,aʊt’ʃɒn/ Outshone (Sáng hơn, lộng lẫy hơn) 

64. To overfeed 
/’əʊvə(r)fiːd/ 

Overfed 
/’əʊvə(r)fed/ 

Overfed (Cho ăn quá mức) 

65. To overhang 
/,əʊvə(r)’hæŋ/ 

Overhung 
/,əʊvə(r)’hʌŋ/ 

Overhung [Treo lơ lửng (đe dọa)] 

66. To overhear 
/,əʊvə(r)’hɪə(r)/ 

Overheard 
/,əʊvə(r)’hɜː(r)d/ 

Overheard (Nghe lén; vô tình nghe 
được) 

67. To overlay 
/,əʊvə(r)’leɪ/ 

Overlaid 
/,əʊvə(r)’leɪd/ 

Overlaid (Phủ lên) 

68. To overpay 
/,əʊvə(r)’peɪ/ 

Overpaid 
/,əʊvə(r)’peɪd/ 

Overpaid (Trả tiền quá nhiều, quá 
cao) 
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69. To oversell 
/,əʊvə(r)’sel/ 

Oversold 
/,əʊvə(r)’səʊld/ 

Oversold (Nói tốt quá mức, bán 
quá nhiều) 

70. To overshoot 
/,əʊvə(r)’ʃuːt/   

Overshot 
/,əʊvə(r)’ʃɒt/   

Overshot (Vượt quá đích/giới hạn) 

71. To oversleep 
/,əʊvə(r)’sliːp/ 

Overslept 
/,əʊvə(r)’slept/ 

Overslept (Ngủ quên) 

72. To overspend 
/,əʊvə(r)’spend/ 

Overspent 
/,əʊvə(r)’spent/ 

Overspent (Tiêu tiền quá khả năng 
mình) 

73. To pay /peɪ/ Paid /peɪd/  Paid (Trả tiền) 
74. To read /riːd/   Read /red/ Read /red/ (Đọc) 
75. To rebuild 
/,riː’bɪld/ 

Rebuilt /,riː’bɪlt/   Rebuilt (Xây dựng lại) 

76. To rehear 
/,riː’hɪə(r)/ 

Reheard /,riː’hɜː(r)d/   Reheard (Nghe lại) 

77. To remake 
/,riː’meɪk/ 

Remade /,riː’meɪd/  Remade (Chế tạo lại) 

78. To 
resell/,riː’sel/ 

Resold /,riː’səʊld/ Resold (Bán lại) 

79. To resit /,riː’sɪt/ 
or /’riː,sɪt/ 

Resat/,riː’sæt/ or 
/’riː,sæt/ 

Resat (Thi lại, kiểm tra lại) 

80. To restring 
/,riː’strɪŋ/ 

Restrung /,riː’strʌŋ/ Restrung (Lắp dây đàn mới) 

81. To retell 
/,riː’tel/ 

Retold /,riː’təʊld/ Retold (Kể lại, dặn lại) 

82. To rethink 
/,riː’θɪŋk/ 

Rethought /,riː’θɔːt/    Rethought (Cân nhắc lại) 

83. To rewind 
/,riː’waɪnd/ 

Rewound 
/,riː’waʊnd/  

Rewound (Cuộn lại) 

84. To say /seɪ/ Said /sed/ Said (Nói) 
85. To seek /siːk/ Sought  /sɔːt/    Sought (Tìm kiếm) 
86. To sell /sel/ Sold /səʊld/ Sold (Bán) 
87. To send /send/ Sent /sent/ Sent (Gửi) 
88. To shine /ʃaɪn/ Shone /ʃɒn/ or /ʃəʊn/  

(US) 
Shone (Chiếu sáng) 

89. To shoot /ʃuːt/   Shot /ʃɒt/     Shot (Bắn; sút) 
90. To sit /sɪt/ Sat /sæt/ Sat (Ngồi) 
91. To sleep /sliːp/ Slept /slept/ Slept (Ngủ) 
92. To slide /slaɪd/ Slid /slɪd/ Slid (Trượt) 
93. To sling /slɪŋ/ Slung /slʌŋ/ Slung (Ném, quăng) 
94. To slink /slɪŋk/ Slunk /slʌŋk/ Slunk (Lẻn vào) 
95. To smell*  
/smel/ 

Smelt /smelt/ Smelt (Ngửi mùi) 

96. To speed 
/spiːd/ 

Sped /sped/ Sped (Tăng tốc) 

97. To spell* /spel/ Spelt /spelt/ Spelt (Đánh vần) 
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98. To spend 
/spend/ 

Spent /spent/ Spent [Xài (tiền); dành (thời gian)] 

99. To spill* /spɪl/ Spilt /spɪlt/ Spilt (Trào, tràn) 
100. To spin /spɪn/ Spun /spʌn/ Spun (Quay tròn) 
101. To spit /spɪt/ Spat /spæt/  or spit Spat or spit (Khạc nhổ) 
102. To spoil* 
/spɔɪl/ 

Spoilt /spɔɪlt/  Spoilt (Làm hư) 

103. To spotlight* 
/’spɒt,laɪt/ 

Spotlit/’spɒt,lɪt/ Spotlit (Rọi sáng; thu hút sự chú ý) 

104. To stand 
/stænd/ 

Stood /stʊd/ Stood (Đứng) 

105. To stave* 
/steɪv/ 

Stove /stəʊv/ Stove (Ngăn chận, phòng ngừa) 

106. To stick /stɪk/ Stuck /stʌk/ Stuck (Dán)  
107. To sting /stɪŋ/ Stung /stʌŋ/ Stung [Đốt (ong, muỗi)] 
108. To strike 
/straɪk/ 

Struck /strʌk/  Struck/Stricken /’strɪkən/ (N. 
Amer.) (Đánh mạnh, đập mạnh) 

109. To string 
/strɪŋ/ 

Strung /strʌŋ/ Strung (Lên dây đàn; xâu thành 
chuỗi) 

110. To sweep 
/swiːp/ 

Swept /swept/ Swept (Quét) 

111. To swing 
/swɪŋ/ 

Swung /swʌŋ/ Swung [Lắc lư (xích đu)] 

112. To teach /tiːtʃ/   Taught /tɔːt/    Taught (Dạy học) 
113.To tell /tel/ Told /təʊld/ Told (Nói; kể chuyện) 
114. To think 
/θɪŋk/ 

Thought /θɔːt/    Thought (Suy nghĩ) 

115. To unbend 
/,ʌn’bend/ 

Unbent /,ʌn’bent/ Unbent (Kéo duỗi ra; thư giãn) 

116. To understand 
/,ʌndə (r)’stænd/ 

Understood 
 /,ʌndə (r)’stʊd/ 

Understood (Hiểu) 

117. To unwind 
/,ʌn’waɪnd/ 

Unwound 
/,ʌn’waʊnd/  

Unwound [Tháo ra (cái đã cuốn 
lại)] 

118. To uphold 
/ʌp’həʊld/ 

Upheld /ʌp‘held/ Upheld (Xác nhận, tán thành) 

119. To waylay 
/weɪ’leɪ/ 

Waylaid /weɪ’leɪd/  Waylaid (Mai phục) 

120. To weep 
/wiːp/ 

Wept /wept/ Wept (Khóc nức nở) 

121. To win /wɪn/ Won /wɒn/ Won (Thắng; trúng số) 
122. To wind 
/waɪnd/ 

Wound /waʊnd/  Wound [Uốn lượn; lên dây (cót)] 

123. To withhold 
/wɪδ’həʊld/ 

Withheld /wɪδ’held/ Withheld (Cản trở) 

124. To withstand Withstood /wɪδ’stʊd/ Withstood (Chịu đựng, chống lại) 
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/wɪδ’stænd/ 
125. To wring /rɪŋ/ Wrung /rʌŋ/ Wrung (Vặn, xoắn, siết chặt) 

 
*: Verbs that are at the same time irregular and regular. 
 
Nhóm 3. Infinitive ≠ Past simple ≠ Past participle 
 
Infinitive Past simple indicative Past participle (Vietnamese 

meaning) 
1. To arise 
/ə’raɪz/ 

Arose /ə’rəʊz/ Arisen /ə’rɪz(ə)n/ (Xuất hiện; 
mọc) 

2. To awake 
/ə’weɪk/ 

Awoke /ə’wəʊk/ Awoken /ə’wəʊkən/ (Thức giấc) 

3. To be /biː/ Was /wəz//or /wɒz/  
and were /wɜː/   

Been /biːn/ (Là, ở) 

4. To bear 
/beə/ 
 

Bore /bɔː/  Borne /bɔːn/ (Mang, xách nặng; 
sinh ra; chịu đựng) 
Note: “Born” /bɔːn/ is an 
adjective. 

5. To beat /biːt/ Beat /biːt/ Beaten /’biːt(ə)n/ (Đánh đập) 
6. To become 
/bɪ’kʌm/ 

Became /bɪ’keɪm/ Become /bɪ’kʌm/ (Trở thành) 

7. To begin 
/bɪ’gɪn/  

Began /bɪ’gæn/  Begun /bɪ’gʌn/ (Bắt đầu) 

8. To beget 
/bi’get/ 

Begot /bi’gɒt/ or begat 
/bi’gæt/ 

Begot /bi’gɒt/ / /begotten 
/bi’gɒt(ə)n/ (Sinh ra) 

9. To bespeak 
/bɪ’spiːk/ 

Bespoke /bɪ’spəʊk/  Bespoken /bɪ’spəʊkən/ (Hẹn 
trước; đặt hàng) 

10. To betake 
/bɪ’teɪk/ 

Betook /bɪ’tʊk/ Betaken/bɪ’teɪkən/ (Đi, rời khỏi) 

11. To bid /bɪd/ Bade /beɪd/ Bidden /’bɪdn/ [Đặt giá (trong 
cuộc đấu giá)] 

12. To bite 
/baɪt/ 

Bit /bɪt/ Bitten /’bɪt(e)n/ (Cắn) 

13. To blow 
/bləʊ/ 

Blew /bluː/   Blown /bləʊn/ (Thổi) 

14. To break 
/breɪk/ 

Broke /brəʊk/ Broken /’brəʊkən/ (Bể; gãy) 

15. To 
browbeat 
’braʊ,biːt/ 

Browbeat /’braʊ,biːt/ Browbeaten /’braʊ,biːt(ə)n/ 
(Uống) 

16. To choose 
/tʃuːz/   

Chose /tʃəʊz/   Chosen  /’tʃəʊz(ə)n/ (Chọn lựa)  

17. To cleave* 
/kl iːv/  

Cleft /kleft/, clove /kləʊv/ Cleft /kleft/, cloven /’kləʊvn/ 
(Chẻ ra, bổ ra, xẻ ra) 

18. To come Came /keɪm/ Come /kʌm/ (Đến) 
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/kʌm/ 
19. To do /duː/   Did /dɪd/  Done /dʌn/ (Làm) 
20. To draw 
/drɔː/  

Drew /druː/ Drawn /drɔːn/ (Vẽ; kéo) 

21. To drink 
/drɪŋk/ 

Drank /dræŋk/  Drunk /drʌŋk/ (Uống) 

22. To drive 
/draɪv/ 

Drove /drəʊv/ Driven /’drɪv(ə)n/ (Lái xe)  

23. To eat /iːt/ Ate /eɪt/, /et/ Eaten /’iːt(ə)n/ (Ăn) 
24. To fall 
/fɔːl/   

Fell /fel/ Fallen /’fɔːlən/ (Té, rơi, rụng) 

25. To fly /flaɪ/ Flew /fluː/ Flown /fləʊn/ (Bay; đi máy bay) 
26. To forbear 
/fɔː(r)’beə (r) / 

Forbore /fɔ(r)’bɔː(r)/ Forborne /fɔː(r)’bɔː(r)n/ (Nhịn, 
chịu đựng, kềm chế) 

27. To forbid 
/fə(r)’bɪd/ 

Forbade /fə(r)’beɪd/  
or forbad /fə’(r)bæd/ 

Forbidden /fə(r)’bɪd(ə)n/ (Cấm) 

28. To foresee 
/fɔː(r)’siː/ 

Foresaw /fɔː(r)’sɔː/ Foreseen /fɔː(r)’siːn/ (Thấy trước, 
biết được trước) 

29. To forget 
/fə(r)’get/  

Forgot /fə(r)’gɒt/  Forgotten /fə(r)’gɒt(ə)n/ (Quên) 

30. To forgive 
/fə(r)’gɪv/  

Forgave /fə(r)’geɪv/  Forgiven /fə(r)’gɪv(ə)n/ (Tha thứ) 

31. To forgo 
/fɔː(r)’gəʊ/ 

Forwent /fɔː(r)’went/ Forgone /fɔː(r)’gɒn/ (Thôi, từ bỏ) 

32. To forsake 
/fɔː(r)’seɪk/ 

Forsook /fɔː(r)’sʊk/ Forsaken /fɔː(r)’seɪkən/ (Từ bỏ) 

33. To 
forswear 
/fɔː(r)’sweə(r)/ 

Forswore /fɔː(r)’swɔː(r)/ Forsworn /fɔː(r)’swɔː(r)n/ (Chứng 
minh) 

34. To freeze 
/friːz/ 

Froze /frəʊz/ Frozen /’frəʊz(ə)n/ (Đông lạnh) 

35. To give 
/gɪv/ 

Gave /geɪv/  Given /’gɪv(ə)n/ (Cho) 

36. To go /gəʊ/ Went /went/  Gone /gɒn/ (Đi) 
37. To grow 
/grəʊ/ 

Grew /gruː/ Grown /grəʊn/ (Mọc; lớn lên; tăng 
trưởng) 

38. To hide 
/haɪd/ 

Hid /hɪd/ Hidden /’hɪd(ə)n/ (Trốn)  

39. To 
interweave 
/,ɪntə(r)’wiːv/ 

Interwove /,ɪntə(r)’wəʊv/ Interwoven /,ɪntə(r)’wəʊv(ə)n/ 
(Xen lẫn với) 

40. To know 
/nəʊ/ 

Knew /nuː/ Known /nəʊn/ [Biết; thuộc (bài)] 

41. To lie /laɪ/ Lay /leɪ/ Lain /leɪn/ (Nằm) 
42. To mistake Mistook /mɪ’stʊk/ Mistaken /mɪ’steɪkən/ (Nhầm lẫn) 
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/mɪ’steɪk/ 
43. To mow* 
/məʊ/ 

Mowed /məʊd/ Mown /məʊn/ [Cắt, xén (cỏ)] 

44. To outdo 
/,aʊt’duː/ 

Outdid /,aʊt’dɪd/ Outdone /,aʊt’dʌn/ (Làm giỏi hơn, 
vươt trội) 

45. To outgrow 
/,aʊt’grəʊ/ 

Outgrew /,aʊt’gruː/ Outgrown /,aʊt’grəʊn/ (Lớn quá 
nhanh, lớn quá khổ) 

46. To outrun 
/,aʊt’rʌn/ 

Outran /,aʊt’ræn/ Outrun /,aʊt’rʌn/ (Chạy nhanh 
hơn, xa hơn) 

47. To 
overcome 
/,əʊvə(r)’kʌm/ 

Overcame /,əʊvə(r)’keɪm/ Overcome /,əʊvə(r)’kʌm/ (Khắc 
phục được, vượt qua được) 

48. To overdo 
/,əʊvə(r)’duː/ 

Overdid /,əʊvə(r)’dɪd/ Overdone /,əʊvə(r)’dʌn/ (Làm quá 
trớn, đi quá xa) 

49. To 
overdraw 
/,əʊvə(r)’drɔː(r
)/ 

Overdrew /,əʊvə(r)’dru:/ Overdrawn /,əʊvə(r)’drɔː(r)n/ 
(Rút quá số tiền gởi ở ngân hàng) 

50. To overeat 
/,əʊvər’iːt/ 

Overate /,əʊvər’eɪt/ Overeaten /,əʊvər’iːt(ə)n/ (Ăn quá 
sức, bội thực) 

51. To overfly 
/,əʊvə(r)’flaɪ/ 

Overflew /,əʊvə(r)’fluː/ Overflown /,əʊvə(r)’fləʊn/ [Bay 
ngang qua (lãnh thổ)] 

52. To override 
/,əʊvə’raɪd/ 

Overrode /,əʊvə’rəʊd/ Overridden /,əʊvə’rɪd(ə)n/ 
(Không thèm đếm xỉa đến) 

53. To overrun 
/,əʊvə’rʌn/ 

Overran /,əʊvə’ræn/ Overrun /,əʊvə’rʌn/ (Tràn qua, 
tràn ngập) 

54. To oversee 
/,əʊvə(r)’siː/ 

Oversaw /,əʊvə(r)’sɔː/ Overseen /,əʊvə(r)’siːn/ (Giám 
sát) 

55. To 
overtake 
/,əʊvə(r)’teɪk/ 

Overtook /,əʊvə(r)’tʊk/ Overtaken /,əʊvə(r)’teɪkən/ (Bắt 
kịp và vượt qua) 

56. To 
overthrow 
/,əʊvə(r)’θrəʊ/ 

Overthrew /,əʊvə(r)θruː/ Overthrown /,əʊvə(r)’θrəʊn/ (Lật 
đổ) 

57. To 
overwrite 
/,əʊvə’raɪt/ 

Overwrote /,əʊvə’rəʊt/ Overwritten /,əʊvə’rɪt(ə)n/  (Viết 
thêm, viết chồng lên)  

58. To partake 
/pa:(r)’teɪk/ 

Partook /pa:(r)’tʊk/ Partaken /pa:(r)’teɪkən/ Dự phần 

59. To prove* 
/pruːv/ 

Proved /pruːvd/ Proven /’pruːv(ə)n/, /’prəʊv(ə)n/ 
(Chứng minh) 

60. To redo 
/,riː’duː/   

Redid /,riː’dɪd/  Redone /,riː’dʌn/ (Làm lại) 

61. To redraw 
/,riː’drɔː/  

Redrew /,riː’druː/ Redrawn /,riː’drɔːn/ (Vẽ lại) 

62. To rerun Reran /,riː’ræn/ Rerun /,riː’rʌn/ (Tiến hành lại) 
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/,riː’rʌn/ 
63. To retake 
/,riː’teɪk/ 

Retook /,riː’tʊk/ Retaken /,riː’teɪkən/ [Chụp lại 
(hình), thi lại, bắt lại] 

64. To rewrite 
/,riː’raɪt/ 

Rewrote /,riː’rəʊt/ Rewritten /,riː’rɪt(ə)n/ (Viết lại) 

65. To ride 
/raɪd/ 

Rode /rəʊd/ Ridden /’rɪd(ə)n/ (Cưỡi) 

66. To ring 
/rɪŋ/ 

Rang /ræŋ/   Rung /rʌŋ/ (Rung chuông; gọi 
điện thoại)   

67. To rise 
/raɪz/ 

Rose /rəʊz/ Risen  /’rɪz (ə)n/ (Mọc lên, nhô 
lên) 

68. To run 
/rʌn/ 

Ran /ræn/ Run /rʌn/ (Chạy) 

69. To saw* 
/sɔː/ 

Sawed /sɔːd/ Sawn /sɔːn/ (Cưa) 

70. To see /siː/ Saw /sɔː/ Seen /siːn/ (Nhìn thấy) 
71. To sew* 
/səʊ/ 

Sewed /səʊd/ Sewn /səʊn/ (May) 

72. To shake 
/ʃeɪk/ 

Shook /ʃʊk/ Shaken /’ʃeɪkən/ (Lúc lắc, lung 
lay) 

73. To shear* 
/ʃɪə(r)/ 

Sheared /ʃɪəd/  Shorn /ʃɔːn/ (Tỉa cành, xén cành) 

74. To show* 
/ʃəʊ/ 

Showed/ʃəʊd/  Shown /ʃəʊn/ (Trình diễn; chiếu; 
cho thấy) 

75. To shrink 
/ʃrɪŋk/   

Shrank /ʃræŋk/ or shrunk 
/ʃrʌŋk/      

Shrunk /ʃrʌŋk/ (Co rút lại)   

76. To sing 
/sɪŋ/ 

Sang /sæŋ/  Sung /sʌŋ/ (Ca hát) 

77. To sink 
/sɪŋk/ 

Sank /sæŋk/  or sunk 
/sʌŋk/ 

Sunk /sʌŋk/ (Chìm) 

78. To slay 
/sleɪ/ 

Slew /sluː/   Slain /sleɪn/ (Tàn sát) 

79. To smite 
/smaɪt/ 

Smote /sməʊt/ Smitten /’smɪt(ə)n/ (Đánh bại, 
trừng phạt) 

80. To sow* 
/səʊ/ 

Sowed /səʊd/ Sown /səʊn/ (Gieo hạt) 

81. To speak 
/spiːk/ 

Spoke /spəʊk/  Spoken /’spəʊkən/  (Nói) 

82. To spring 
/sprɪŋ/ 

Sprang /spræŋ/ Sprung /sprʌŋ/ [Bật lên (lò xo)] 

83. To steal 
/stiːl/ 

Stole /stəʊl/ Stolen /’stəʊlən/ (Ăn cắp) 

84. To stink 
/stɪŋk/ 

Stank /stæŋk/ Stunk /stʌŋk/ (Bốc mùi thối) 

85. To strew* 
/struː/ 

Strewed /struːd/ Strewn /struːn/ (Rải, rắc) 
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86. To stride 
/straɪd/ 

Strode /strəʊd/ Stridden /’strɪd(ə)n/  [Phi nước 
kiệu (ngựa)] 

87. To strive* 
/straɪv/ 

Strove /strəʊv/ Striven /’strɪv(ə)n/  (Phấn đầu) 

88. To swear 
/sweə/ 

Swore /swɔː/ Sworn /swɔːn/ (Thề thốt) 

89. To swell* 
/swel/ 

Swelled /sweld/   Swollen /’swəʊlən/  (Sưng)  

90. To swim 
/swɪm/ 

Swam /swæm/ Swum /swʌm/ (Bơi) 

91. To take 
/teɪk/ 

Took /tʊk/ Taken /’teɪkən/ (Lấy; đưa; ăn; 
uống) 

92. To tear 
/teə/    

Tore /tɔː/ Torn /tɔːn/ (Xé rách) 

93. To throw 
/θrəʊ/ 

Threw /θruː/ Thrown /θrəʊ n/ (Ném) 

94. To tread 
/tred/ 

Trod /trɒd/ Trodden /’trɒd(ə)n/  (Dẫm đạp) 

95. To undergo 
/,ʌndə(r)’gəʊ/ 

Underwent 
/,ʌndə(r)’went/  

Undergone /,ʌndə(r)’gɒn/ (Tiến 
hành) 

96. To underlie 
/,ʌndə(r)’laɪ/ 

Underlay /,ʌndə(r)’leɪ/ Underlain /,ʌndə(r)’leɪn/ Nằm bên 
dưới 

97. To 
undertake 
/,ʌndə(r)’teɪk/ 

Undertook  /,ʌndə(r)’tʊk/ Undertaken /,ʌndə(r)’teɪk(ə)n/ 
(Xúc tiến)  

98. To 
underwrite 
/,ʌndə’raɪt/ 

Underwrote /,ʌndə’reʊt/ Underwritten /,ʌndə’rɪt(ə)n/  (Ký 
nhận bảo hiểm, cam kết tài trợ) 

99. To undo 
/ʌn’du:/ 

Undid /ʌn’dɪd/ Undone /ʌn’dʌn/ [Cởi (áo), mở 
(gói), xóa bỏ] 

100. To 
unfreeze 
/,ʌn’friːz/ 

Unfroze /,ʌn’frəʊz/ Unfrozen /,ʌn’frəʊz(ə)n/  (Làm 
tan chảy)  

101. To wake 
/weɪk/ 

Woke /wəʊk/ Woken  /’wəʊkən/ (Đánh thức) 

102. To wear 
/weə/ 

Wore /wɔː/ Worn /wɔːn/ (Mang; mặc; đội) 

103. To 
weave* /wiːv/ 

Wove /wəʊv/ Woven /’wəʊv(ə)n/  [Đan (len)] 

104. To 
withdraw 
/wɪð’drɔː/ 

Withdrew /wɪð’druː/ Withdrawn /wɪð’drɔːn/ (Rút lui) 

105. To write 
/raɪt/ 

Wrote /rəʊt/ Written /’rɪt(ə)n/  (Viết) 

*: Verbs that are at the same time irregular and regular. 
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Nhóm 4: Động từ vừa bất quy tắc vừa theo quy tắc  
 
 
Infinitive 
 
Nhóm phụ 1: 
 
1. To broadcast* 
/’brɔːdkaːst/   

 
Simple past /Past participle (Vietnamese 
meaning) 
 
 
Broadcasted /’brɔːdkaːstɪd/ (Phát thanh, phát hình) 

2. To bust* /bʌst/ Busted /’bʌstɪd/ (Gãy, vỡ; vây bắt) 
3. To cost* /kɒst/ Costed /’kɒstɪd/ (Trị giá) 
4. To forecast* /’fɔː(r)kaːst/   Forecasted /’fɔː(r)kaːstɪd / (Dự báo) 
5. To input* /’ɪnpʊt/         Inputed /’ɪnpʊtɪd / (Đưa vào, cung cấp dữ liệu) 
6. To knit* /nɪt/ Knitted /’nɪtɪd/ (Đan, dệt kim) 
7. To wed* /wed/ Wedded /’wedɪd/ (Kết hôn; hòa hợp) 
8. To wet* /wet/ Wetted /’wetɪd/ (Làm ướt) 
 
Nhóm phụ 2:  
 
1.To abide* /ə’baɪd/ 

 
 
 
Abided /ə’baɪdɪd/ (Tuân theo; chịu đựng) 

2. To beseech* /bɪ’si:tʃ/ Beseeched* /bɪ’si:tʃt/ (Cầu khẩn, van nài) 
3. To burn* /bɜːn/  Burned /bɜːnd/ (Đốt) 
4. To dream* /driːm/ Dreamed /driːmd/ (Mơ, nằm mơ) 
5. To dwell* /dwel/ Dwelled /dweld/ (Cư trú) 
6. To heave* to /hiːv/ Heaved /hiːvd/ to (Nâng lên, thốt ra) 
7. To hew* /hjuː/ Hewed /hjuːd/ (Bửa, đẽo) 
8. To kneel* /niːl/ Kneeled /ni:ld/ (Quỳ gối) 
9. To lean* /liːn/ Leaned /li:nd/ (Nghiêng) 
10. To leap* /liːp/ Leaped /li:pt/ (Nhảy vọt) 
11. To learn* /lɜːn/ Learned /lɜːnd/ (Học) 
12. To light* /laɪt/ Lighted /’laɪtɪd/ (Chiếu sáng) 
13. To misspell* /mɪs’spel/ Misspelled / mɪs’speld/ (Đánh vần sai) 
14. To smell*  /smel/ Smelled /smeld/ (Ngửi mùi) 
15. To spell* /spel/ Spelled /speld/ (Đánh vần) 
16. To spill* /spɪl/ Spilled /spɪld/ (Trào) 
17. To spoil* /spɔɪl/ Spoiled /spɔɪld/ (Làm hư) 
18. To spotlight* /’spɒt,laɪt/ Spotlighted/’spɒt,laɪtɪd/ (Rọi sáng; thu hút sự chú 

ý) 
19. To stave* /steɪv/ Stoved /stəʊvd/(Ngăn chận, phòng ngừa) 
 
Nhóm phụ 3: 
 
1. To cleave* /kl iːv/  

 
 
 
Cleaved /kli:vd/ (Chẻ đôi) 

2. To mow* /məʊ/ Mowed /məʊd/ (Cắt, xén cỏ) 
3. To prove* /pruːv/ Proved /pruːvd/ (Chứng minh) 
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4. To saw* /sɔː/ Sawed /sɔːd/ (Cưa) 
5. To sew* /səʊ/ Sewed /səʊd/ (May) 
6. To shear* /ʃɪə(r)/ Sheared /ʃɪəd/ (Tỉa cành, xén cành) 
7. To show* /ʃəʊ/ Showed/ʃəʊd/ (Cho thấy) 
8. To sow* /səʊ/ Sowed /səʊd/ (Gieo hạt) 
9. To strew* /struː/ Strewed /struːd/ (Rải, rắc) 
10. To strive* /straɪv/ Strived /straɪvd/ (Phấn đấu) 
11. To swell* /swel/ Swelled /sweld/ (Sưng) 
12. To weave* /wiːv/ Weaved /wi:vd/ (Đan len) 

 
2.1.4. Cách thành lập phần tận cùng –ed của động từ theo quy tắc: 
 
 Khi động từ nguyên mẫu: 
- Tận cùng bằng “-y”, đứng sau một phụ âm thì “-y” đổi thành “-i” trước khi thêm 
“-ed”,    
     ví dụ: To try → Tried. 
- Tận cùng bằng “-y”, đứng sau một nguyên âm (a/e/i/o/u) thì chỉ thêm “-ed”,  
ví dụ: To  play → Played;       
- Tận cùng bằng “-e” thì chỉ thêm “-d”, ví dụ: To like → liked; ngoại lệ: To queue 
(xếp hàng chờ đến lượt) → Queueed; 
- Tận cùng bằng 1âm phụ âm, trước âm phụ âm cuối là 1âm nguyên âm đơn- ngoại 
trừ trường hợp âm nguyên âm đơn này xuất phát từ sự phối hợp của 2 chữ cái 
nguyên âm- và động từ chỉ có 1 vần thì phụ âm cuối gấp đôi trước khi thêm “-ed”, 
ví dụ: To rob (ăn cướp) → Robbed; Ghi chú: To cook /kʊk/ → Cooked: -k KHÔNG 
gấp 2 vì âm nguyên âm đơn /ʊ/ xuất phát từ sự phối hợp của 2 chữ cái nguyên âm -o 
và –o. To mix /mɪks/ → Mixed: KHÔNG gấp đôi -x vì /mɪks/ tận cùng bằng 2 âm 
phụ âm là /k/ và /s/.       
- Có nhiều vần, tận cùng bằng 1 âm  phụ âm, trước âm phụ âm cuối là 1 nguyên âm 
đơn-ngoại trừ trường hợp âm nguyên âm đơn này xuất phát từ sự phối hợp của 2 
chữ cái nguyên âm-, trọng âm rơi vào vần cuối thì gấp đôi phụ âm cuối trước khi 
thêm –ed, ví dụ: To expel /ɪk’spel/ (Trục xuất) → Expelled. Ghi chú: To reveal 
/rɪ’vi:l/ (Cho thấy) → Revealed: -l KHÔNG gấp đôi vì âm nguyên âm đơn /i:/ xuất 
phát từ sự phối hợp của 2 chữ cái nguyên âm là -e and -a. To allow /ə’laʊ/ → 
Allowed /ə’laʊd/ : -w KHÔNG gấp đôi vì /ə’laʊ/ tận cùng bằng âm nguyên âm đôi 
/aʊ/. 
- Tận cùng bằng –ic thì thêm “-k” trước khi thêm “-ed”, ví dụ: To traffic (buôn lậu) 
→ Trafficked. 
 
2.1.5.  Cách phát âm phần tận cùng -ed:  
 
Có 3 cách phát âm phần tận cùng “-ed”:       
      - Cách 1: Đọc như /ɪd/ nếu nguyên mẫu tận cùng bằng: 
+ 1 âm /d/, ví dụ: To end /end/ → Ended /’endɪd/; 
+ 1 âm /t/, ví dụ: To want → Wanted /’wɒntɪd/.  
      - Cách 2: Đọc như /t/ nếu nguyên mẫu tận cùng bằng: 
+ 1 âm /p/, ví dụ: To stop /stɒp/ → Stopped /stɒpt/;         
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+ 1 âm /k/, ví dụ: To book /bʊk/ → Booked /bʊkt/;  to joke /dʒəʊk/ → Joked 
//dʒəʊkt/; 
+ 1 âm /f/, ví dụ: To roof /ruːf/ → Roofed /ruːft/; to laugh /la:f/ → Laughed /la:ft/;                                                          
+ 1 âm  /s/, ví dụ: To miss /mɪs/ → Missed /mɪst/;  to mix /mɪks/ → Mixed /mɪkst/; 
to place /pleɪs/ → Placed /pleɪst/;                                                        
+ 1 âm /ʃ/, ví dụ: To wash /wɒʃ/ → Washed /wɒʃt/; 
+ 1 âm /tʃ/, ví dụ: To watch /wɒtʃ/ → Watched /wɒtʃt/. 
       - Cách 3: Đọc như /d/ đối với những trường hợp còn lại, ví dụ: To rob → 
robbed /rɒbd/… 
 
2.1.6. Cách sử dụng thì quá khứ đơn:    
 
 Dùng thì quá khứ đơn để:  
- Diễn tả một sự kiện đã xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ, ví dụ:                
Yesterday, he wanted to see you.  
- Kể lại những sự kiện lich sử hoặc kể chuyện, ví dụ: Christopher Columbus 
discovered the American continent in 1492. 
- Diễn tả mộtt sự việc lặp đi lặp lại trong quá khứ, ví dụ: In the past, I came back to 
my fatherland every year.  
- Diễn tả một chuỗi sự kiện nối tiếp trong quá khứ, ví dụ: The burglar broke into the 
bedroom thru the window, stole all the jewelry and fled away.  
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
The Japanese Attack on Pearl Harbor 
 
Interviewer: When did the Japanese attack on Pearl Harbor happen? 
Interviewee: It happened on December 7, 1941. 
Interviewer: Where did it take place exactly? 
Interviewee: The Japanese aerial attack took place on the U.S. naval base at Pearl 
Harbor on the island of Oahu, Hawaii.  
Interviewer: How long did the attack last? 
Interviewee: It lasted for a little over one hour, from 7:55 am to 9:00 am. 
Interviewer: How about the Japanese military forces taking part into the attack? 
Interviewee: They included 6 aircraft carriers, 2 battleships, 3 cruisers,  
11 destroyers and about 360 planes. 
Interviewer: How much damage and casualties did the United States suffer in the 
attack? 
Interviewee: The US  suffered heavy damage with 180 aircraft and a dozen ships 
destroyed or damaged, among them the battleships USS Arizona, USS West 
Virginia, USS Oklahoma, USS California and USS Utah, and 
the destroyer USS Shaw. More than 2,400 U.S. military members and civilians were 
killed. 
Interviewer: What were the damage and casualties on the Japanese side? 
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Interviewee: The Japanese lost about 60 planes, five midget submarines, two fleet 
submarines and about 100 men, chiefly pilots. 
Interviewer: What were the main consequences of the Japanese attack on Pearl 
Harbour? 
Interviewee: This attack caused the United States to declare war on Japan and thus 
join World War II in the Pacific region. 
 
Bài dịch 
 
Cuộc tấn công của Nhật lên Trân Châu Cảng 
 
Người phỏng vấn: Cuộc tấn công của người Nhật lên Trân Châu Cảng xảy ra lúc 
nào? 
Người được phỏng vấn: Nó xảy ra vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. 
Người phỏng vấn: Một cách chính xác nó xảy ra ở nơi nào? 
Người được phỏng vấn: Cuộc tấn công từ trên không của người Nhật xảy ra tại 
căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng trên đảo Oahu, bang Ha-wai-i. 
Người phỏng vấn: Nó kéo dài bao lâu? 
Người được phỏng vấn: Nó kéo dài hơn một giờ chút ít, từ 7 giờ 55 sáng đến 9 giờ 
sáng. 
Người phỏng vấn: Lực lượng quân sự Nhật Bản tham gia cuộc tấn công thì như thế 
nào? 
Người được phỏng vấn: Họ bao gồm 6 tàu sân bay, 2 thiết giáp hạm, 3 tàu tuần 
dương, 11 khu trục hạm và khoảng 360 máy bay. 
Người phỏng vấn: Người Mỹ bị thiệt hại về vật chất và con người là bao nhiêu? 
Người được phỏng vấn: Hoa Kỳ bị thiệt hại vật chất nặng nề với 180 máy bay và 
12 tàu bị phá hủy hay hư hỏng trong đó có các thiết giáp hạm USS Arizona, 
USS West Virginia, USS Oklahoma, USS California và USS Utah và tuần dương 
hạm USS Shaw. Hơn 2.400 nhân viên quân sự và dân sự Mỹ đã bị giết. 
Người phỏng vấn: Thiệt hại vật chất và con người phía Nhật ra sao? 
Người được phỏng vấn: Người Nhật mất khoảng 60 máy bay, năm tàu ngầm mini, 
hai tàu ngầm hạm đội và khoảng 100 người, chủ yếu là phi công. 
Người phỏng vấn: Những hậu quả chính cúa cuộc tấn công của Nhât lên Tr6n 
Châu Cảng là như thế nào? 
Người được phỏng vấn: Cuộc tấn công này làm cho Mỹ tuyên chiến với Nhật và 
do đó tham gia vào Thế chiến Thứ Hai tại vùng Thái Bình Dương.  
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
The Japanese Attack on Pearl Harbor 
 
The Japanese attack on Pearl Harbor happened on December 7, 1941. The aerial 
attack took place on the U.S. naval base at Pearl Harbor on the island of Oahu, 
Hawaii. It lasted for a little over one hour, from 7:55 am to 9:00 am. The Japanese 
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military forces taking part into the attack included 6 aircraft carriers, 2 battleships, 
3 cruisers,11 destroyers and about 360 planes. 
The US  suffered heavy damage with 180 aircraft and a dozen ships destroyed or 
damaged, among them the battleships USS Arizona, USS West Virginia, 
USS Oklahoma, USS California and USS Utah, and the destroyer USS Shaw. More 
than 2,400 U.S. military members and civilians were killed. The Japanese lost about 
60 planes, five midget submarines, two fleet submarines, and less than 100 men. 
This attack caused the United States to declare war on Japan and thus join World 
War II in the Pacific region.  
 
Bài dịch 
 
Cuộc tấn công của Nhật lên Trân Châu Cảng 
  
Cuộc tấn công của người Nhật lên Trân Châu Cảng xảy ra vào ngày 7 tháng 12 năm 
1941. Cuộc tấn công từ trên không của người Nhật xảy ra tại căn cứ hải quân Mỹ ở 
Trân Châu Cảng trên đảo Oahu, bang Ha-wai-i. Nó kéo dài hơn một giờ chút ít, từ 7 
giờ 55 sáng đến 9 giờ sáng. Lực lượng quân sự Nhật Bản tham gia cuộc tấn công  
bao gồm 6 tàu sân bay, 2 thiết giáp hạm, 3 tàu tuần dương, 11 khu trục hạm và 
khoảng 360 máy bay. Hoa Kỳ bị thiệt hại vật chất nặng nề với 180 máy bay và 12 
tàu bị phá hủy hay hư hỏng trong đó có các thiết giáp hạm USS Arizona, USS West 
Virginia, USS Oklahoma, USS California và USS Utah và tuần dương hạm 
USS Shaw. Hơn 2.400 nhân viên quân sự và dân sự Mỹ đã bị giết. Người Nhật mất 
khoảng 60 máy bay, năm tàu ngầm mini, hai tàu ngầm hạm đội và khoảng 100 
người, chủ yếu là phi công. Cuộc tấn công này làm cho Mỹ tuyên chiến với Nhật và 
do đó tham gia vào Thế chiến Thứ Hai tại vùng Thái Bình Dương.  
 
5. BÀI TẬP 
 
Put the verbs in parentheses into the correct form. 
 
1. Yesterday, I (be) hungry, so I (buy) something to eat at the KFC fast food 
restaurant. 
2. Last night, I (not sleep) well. 
3. His father (teach) him to ride a motorcycle when he was 18. 
4. She (spend) a lot of money yesterday. 
5. How long you (stay) in Nha Trang last month? 
6. Last night, I (not go out) because I (be) busy. 
7. He (buy) an expensive watch while in Thailand last week. 
8. Why you (not come) to my birthday party last night? 
9. Last night, I (not come) to your birthday party because I (be) exhausted. 
 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
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- Chính tả 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI 8 
 
1. TỪ VỰNG 
            ɔː’ e    i 

1. Already /ɔːl’redi/ (adv): Rồi 
ə’ aʊ 

2. Around /ə’raʊnd/(prep): Xung quanh 
 ə ’æ  ə 

3. Atlanta /ət’læntə/ (prop n): Thành phố Atlanta 
   ɪ’ ɔ: 

4. Before /bɪ’fɔː/ (adv): Trước 
    ’  e (ə) ɪdʒ 
5. Beverage /’bev(ə)rɪdʒ/ (n), -s: Thức uống 
    ’   ɪ    əst                 ʊ’ɜː   ə ɪ 
6. Biggest /’bɪgəst/ (superlative /sʊ’pɜːlətɪv/: so sánh nhất): To nhất 
    ’    ɪ ɪ 
7. British /’brɪtɪʃ/ (adj): Thuộc về nước Anh 

  eɪ 
8. Case /keɪs/ (n), -s: Trường hợp  
    ’   ɜː (ə) 
9. Certain /’sɜːrt(ə)n/ (adj): Một vài; chắc chắn 
    ,     i:  ɪg,ze ʊ ɪ    ’ɒ  ɪ  ə 
10. Chief executive officer /,tʃi:f ɪg,zekʊtɪv ’ɒfɪsə/ (n phr), -s /CEO /,si:i:’əʊ/ 

(abbr), -s: Tổng giám đốc điều hành 
    ’    eə     ə 
11. Chairman /’tʃeəmən/ (n), -e: Chủ tịch (nam) 
    ,  əʊ ə ’əʊ ə 
12. Coca Cola /,kəʊkə ’kəʊlə/ (prop n): Coca Cola 
    ’   ʌ     ə  i 
13. Company /’kʌmpəni/ (n), -ies : Công ty 
    ’   ɒ   i 
14. Coffee /’kɒfi/ (n), [u]: Cà phê 
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  ə’  e   ɪ 
15. Collective /kə’lektɪv/ (adj): Tập thể 
    ’   ɒ   ɪ  ə 
16. Continent /’kɒntɪnənt/ (n), -s: Lục địa 
    ’    ʌ      i 
17. Country /’kʌntri/ (n), -s: Quốc gia; miền quê 
    ’   ɪ    ɪ,aɪ 
18. Dignified /’dɪgnɪ,faɪd/ (adj): Đàng hoàng 

     ’   ɒ   ə 
19. Dr./Doctor /’dɒktə/ (n), -s: Bác sĩ, tiến sĩ 

     ɪŋ 
20. Drink /drɪŋk/ (n) [c/u]: Thức uống 

 ɪ’      ɔɪ i: 
21. Employee /ɪm’plɔɪi:/ (n), -s: Nhân viên 

ɪ’  e 
22. Event /ɪ’vent/ (n), -s: Sự kiện 
    ’ e  ə 
23. Ever /’evə/ (adv): Có khi nào 

  ɪ 
24. Film /fɪlm/ (n), -s: Phim 

   ɔː 
25. For /fɔː/ (conj): Để 
    ’dʒe ə ɪ 
26. Genitive /’dʒenətɪv/ (adj): Sinh cách 
    ’dʒɔː dʒə 
27. Georgia/Ga /’dʒɔːdʒə/ (prop n): Bang Georgia  
    ’  əʊ (ə) i 
28. Globally /’gləʊb(ə)li/ (adv): Toàn cầu 

   əʊ 
29. Globe /gləʊb/ (n), -s: Thế giới; quả cầu 

  ɑː                       ɑː    z 
30. Half /hɑːf/ (n),  Halves /hɑːvz/: Phân nửa 
    ,    e   ’  ɔː  ə 
31. Headquarters /,hed’kwɔːtəz/ (n), sing/plur: Trụ sở chính 

   aɪ 
32. Hike /haɪk/ (n), -s: Cuộc dạo chơi  

   ɪ’ ɒ  ɪ(ə) 
33. Historical /hɪ’stɒrɪk(ə)l/ (adj): Liên quan đến lịch sử/quá khứ 
    ’   ɒ ɪ  eɪ 
34. Holiday /’hɒlɪdeɪ/ (n), -s: Ngày nghỉ 

ɪ’æ  ɪ   ə 
35. Inanimate /ɪ’nænɪmət/ (adj): Vô tri 
     ,ɪ    ɪ’ɪ  juəl 
36. Individual /,ɪndɪ’vɪdjuəl/ (n), -s: Cá nhân 
    ’  eɪ ə  z 
37. Jacobs  /’dʒeɪkəbz/ (prop n) 
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 eɪ   z   ’ɒ  ə 
38. James Robert /dʒeɪmz/ /’rɒbət/ (prop n)  

    ’     ɪ    i 
39. B. Quincey /’kwɪnsi/ (prop n) 

  ɒ’      e    (ə) ə 
40. John Pemberton /dʒɒn/ /’pemb(ə)tən/ (prop n) 

  ʌ 
41. Just /dʒʌst/ (adv): Vừa mới 

   i: 
42. Key /ki:/ (n), -s: Chìa khóa 

  eɪ 
43. Late /leɪt/ (adj): Trễ 
    ’    ɪzə i 
44. Misery /’mɪzəri/ (n), [c/u], -ies: Sự cùng khổ 
    ,    ʌ  i’ æʃ(ə) ə 
45. Multinational /,mʌlti’næʃ(ə)nəl/ (adj): Đa quốc gia 
    ,   æʃ(ə) ə ə’ e      i 
46. Natioal Assembly /,næʃ(ə)nəl ə’sembli/ (n phr) [c/u], -ies: Quốc hội   
    ,   e ’ɪŋ  ʌ 
47. Net income /,net ’ɪŋkʌm/(n phr): Thu nhập ròng 
    ’   e  ə 
48. Never /’nevə/ (adv): Không bao giờ 
    ’əʊʃ(ə) 
49. Ocean /’əʊʃ(ə)n/ (n), -s ’s: Đại dương 

        ɔː               ’ ɪ  iə 
50. Of course /kɔːs/ (idiom /’ɪdiəm/: thành ngữ) 
    ’   ɑː   ə 
51. Partner /’pɑːtnə/ (n), -s: Đối tác 

   ɔː 
52. Paw /pɔː/ (n), -s: Bàn chân thú 
    ’    ɑː    ə  i 
53. Pharmacy /’fɑːməsi/ (n), -s: Ngành dược 
    ’     ɔː ə 
54. Quarter /’kwɔːtə/ (n), -s:1/4; quý 
    ’  i: (ə)   i 
55. Recently /’ri:s(ə)ntli/ (adv): Mới đây 

   ɪ’   e  əb(ə)l 
56. Regrettable /rɪ’gretəb(ə)l/ (adj): Đáng tiếc 
     ,  ezə’ u:ʃ(ə)n 
57. Resolution /,rezə’lu:ʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Nghị quyết, sự quyết tâm 

  ɪ 
58. Since /sɪns/ (conj): Từ khi 

    ɔː 
59. Roar /rɔː/ (n), -s: Gầm thét 

   eɪ 
60. State /steɪt/ (n), -s: Quốc gia; bang 
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    ’   ɒ  i 
61. Story /’stɒri/ (n), -ies: Câu chuyện; tầng  
    ’     ʌ  tʃə 
62. Structure /’strʌktʃə/ (n), -s: Cấu trúc 

  ə’   e   ɪ 
63. Successive /sək’sesɪv/ (adj): Kế tiếp nhau 
    ,      ɪ      ɪŋ’    u: 
64. Swimming pool /,swɪmɪŋ’ pu:l/ (n phr), -s: Hồ bơi 

   i: 
65. Tea /ti:/ (n) [c/u]: Trà 
    ’     aɪ æ 
66. Thailand /’taɪlænd/ (prop n): Thái Lan 

 
67. Thousands of (card number), n plur: Hằng ngàn 

 
  θ u:/  θ  u: 

68. Thru/Through /θru:/(prep): Xuyên qua 
        ɪ’ ɪ 

69. To begin /bɪ’gɪn/: Bắt đầu 
    ’  ɒt(ə)l 

70. To bottle /’bɒt(ə)l/: Vô chai 
        ɪ’   ɔɪ 

71. To employ /ɪm’plɔɪ/: Sử dụng 
      ə’   e 

72. To forget /fə’get/: Quên 
    ’  æ    ə 

73. To happen /’hæpən/: Xảy ra   
       ɪ’eɪ 

74. To relate /rɪ’leɪt/: Liên quan đến 
       e 

75. To sell /sel/: Bán 
       ɜː 

76. To serve /sɜːv/: Phục vụ  
        ɑː 

77. To start /stɑːt/: Bắt đầu 
       θɪŋ 

78. To think /θɪŋk/: Suy nghĩ 
         ɜː 

79. To work /wɜːk/: Làm việc  
 ʌ ’   e  ɪ aɪ 

80. Unspecified /ʌn’spesɪfaɪd/ (adj): Không xác định rõ 
    eɪ 

81. Weight /weɪt/ (n) [c/u], -s: Trọng lượng 
    ɜː 

82. World /wɜːld/ (n), -s [c/u]: Thế giới 
    ,     ɜː  ’  aɪ 
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83. Worldwide /,wɜːld’waɪd/ (adj): Khắp thế giới       
    ɪə 

84. Year /jɪə/ (n), -s: Năm       
   e   

85. Yet /jet/ (adv): Chưa         
      
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Thì hiện tại hoàn thành (The present perfect tense) 
 
Ví dụ: To want 
 
2.1.1. Positive 
 
- He/she/it has wanted 
- I/you/we/they have wanted    
 
2.1.2. Negative 
 
- He/she/it has not (hasn’t) wanted    
- I/you/we/they have not (haven’t) wanted  
 
2.1.3. Interrogative  
 
- Has he/she/it wanted? 
- Have I/you/we/they wanted?   
    
2.1.4. Interro-negative 
 
- Has he/she/it not wanted?/Hasn’t he/she/it wanted?  
- Have I/you/we/they not wanted?/ Haven’t I/you/we/they wanted?  
                                         
2.1.5. Cách sử dụng 
 
Dùng thì hiện tại hoàn thành để: 
- Chỉ một sự kiện vẫn còn liên quan đến hiện tại, ví dụ : I have lost my key.  
- Chỉ một sự kiện đã bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại, ví dụ: He 
has studied English since 2010. (= He has studied English for 3 years.)  
Chú ý: “For” dùng cho một khoảng thời gian trong khi “since”  dùng cho thời 
điểm khi sự kiện đã bắt đầu.       
- Diễn tả một sự kiện đã xãy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. 
Trong trường hợp này các trạng từ “already, before, ever, just, never, recently, 
yet” thường được dùng. 
Ví dụ: 

I have already done this. 
I have done this before.  
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Have you ever done this?  
I have just done this.  
I have never done this.  
I have done this recently/Recently, I have done this.  
I have not done this yet/I have yet to do this.  

- Trong cấu trúc: “This is the first/second/third …time + that-clause.”, ví dụ: This is 
the first time that I have done this. 
 
2.2. Sở hữu cách (The possessive/genitive case) 
       
2.2.1. Cách hình thành sở hữu cách  
 
a. Nếu danh từ không tận cùng bằng -s thì thêm ’s vào phần cuối danh từ làm sở 
hữu chủ, ví dụ:: The boy’s toy; the children’s toys. 
b. Nếu danh từ số nhiều tận cùng bằng –s, chỉ thêm dấu sở hữu cách (’), ví dụ: The 
boys’ toys. 
c. Nếu danh từ riêng tận cùng bằng -s, thì thêm ’s hoặc dấu sở hữu cách (’), ví dụ: 
Chris’ father hoặc Chris’s father.  
d. Khi có từ hai người hay con vật trở lên cùng làm sở hữu chủ chung một người 
hay vật thì chỉ áp dụng sở hữu cách cho người cuối hay vật cuối làm sở hữu chủ, ví 
dụ:: Mary and Peter’s mother; the cat and dog’s meal. 
 
2.2.2. Khi nào dùng và KHÔNG dùng sở hữu cách   
 
a. Dùng sở hữu cách cho: 
- Người và con vật, ví dụ: Mr. Smith’s son; the cat’s paw. 
- Thời gian, không gian và trọng lượng, ví dụ: In a week’s time; a five kilometers’ 
hike; a one hundred kilos’ weight. 
- Một vài danh từ đáng tôn quý, ví dụ: The National Assembly’s resolution; the 
Ocean’s roar; our country’s good. 
- Danh từ theo sau bởi danh động từ (gerund), ví dụ: The plane’s being late is 
regrettable. 
 
b. Không dùng sở hữu cách cho: 
           - Vật vô tri, vô giác, ví dụ: The table’s legs (Sai) → The legs of the table 
(Đúng). 
           - Tính từ dùng như danh từ tập thể, ví dụ: The poor’s misery (Sai) → The 
misery of the poor (Dúng). 
 
2.3. Nói giờ (Telling time) 
 
Có 2 cách để nói giờ:  
- Dùng số đếm cho giờ và phút: 
Ví dụ: + 1:15 am (one fiftee am) 
           + 9:45 pm (nine forty-five pm) 
           + 10:30 am (ten thirty am) 
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           + 10:05 am (ten oh five am) 
- Dùng past hay to (till): 
Ví dụ: + 1:15 am (fifteen past one am/quarter past one am) 
           +  9:45 pm [fifteen to (till) 10 pm]/ [quarter to (till) 10 pm] 
Chú ý: 
Past dùng cho từ 1 to 30. 
To (till) dùng cho từ 31 to 59.  
10:00 am (ten o’clock in the morning); 
10:00 pm (ten o’clock in the evening); 
10:30 am (half past ten). 
12:00 am (noon/midday) 
12:00 pm (midnight) 
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
Coca Cola Company 
 
Interviewer: What, do you think, is the biggest beverage corporation in the world?  
Interviewee: I think it is Coca Cola Company. 
Interviewer: How did all that start? 
Interviewee: It all started with Dr. John Pemberton serving the world’s first Coca-
Cola drink at Jacobs' Pharmacy in Atlanta, Ga, USA. 
Interviewer: Where is its headquarters located? 
Interviewee: Of course, it is located in the city of Atlanta, Georgia state, United 
States of America. 
Interviewer: How about the products of Coca Cola Company? 
Interviewee: Coca Cola Company is selling thousands of beverages around the 
world, from soft drinks and waters, to coffee and teas. Coca Cola Company is truly 
a multinational corporation. 
Interviewer: How many servings are enjoyed every day worldwide? 
Interviewee: Each day, more than 1.9 billion servings of Coca Cola Company are 
enjoyed in more than 200 countries around the globe. 
Interviewer: What was the net income of Coca Cola Company in 2020? 
Interviewee: It was USD 7.74 billion. 
Interviewer: How about the number of employees working for Coca Cola 
Company and its bottling partners worldwide? 
Interviewee: There are 700,000 individuals employed by The Coca Cola Company 
and its 225+ bottling partners globally. 
Interviewer: Who has been the chairman and chief executive officer (CEO) of the 
Coca Cola Company since 2021? 
Interviewee: James Robert B. Quincey, a British businessman, has. 
 
Bài dịch 
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Công ty Coca Cola 
 
Người phỏng vấn: Theo bạn nghĩ công ty thức uống lớn nhất thế giới là công ty 
nào? 
Người được phỏng vấn: Tôi nghĩ đó là công ty Coca Cola. 
Người phỏng vấn: Tất cả đã bắt đầu như thế nào? 
Người được phỏng vấn: Tất cả đã bắt đầu với tiến sĩ John Pemberton phực vụ thức 
uống Coca Cola đầu tiên tại nhà thuốc tây Jacobs ở thành phố Atlanta, bang 
Georgia, Hoa Kỳ. 
Người phỏng vấn: Trụ sở chính của nó ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Đương nhiên là ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa 
Kỳ. 
Người phỏng vấn: Sản phẩm của công ty Coca Cola thì như thế nào? 
Người được phỏng vấn: Công ty Coca Cola đang bán hàng ngàn thức uống trên 
khắp thế giới, từ nước ngọt và nước uống, đến cà phê và trà. Công ty Coca Cola thật 
sự là một công ty đa quốc gia. 
Người phỏng vấn: Có bao nhiêu phần thức uống được thưởng thức hàng ngày trên 
khắp thế giới? 
Người được phỏng vấn: Mỗi ngày, hơn 1,9 tỷ phần thức uống được thưởng thức ở 
hơn 200 nước trên thế giới. 
Người phỏng vấn: Thu nhập ròng của Công ty Coca Cola năm 2020 là bao nhiêu? 
Người được phỏng vấn: 7,74 tỷ đô la Mỹ. 
Người phỏng vấn: Số nhân viên làm việc cho Công ty Coca Cola và các đối tác vô 
chai của nó trên thế giới ra sao? 
Người được phỏng vấn: Có 700.000 cá nhân được sử dụng bởi Công ty Coca Cola 
và hơn 225 đối tác vô chai của nó trên thế giới. 
Người phỏng vấn: Ai là chủ tịch và là tổng giám đốc điều hành (CEO) của Công ty 
Coca Cola từ năm 2021? 
Người được phỏng vấn: Đó là thương gia người Anh James Robert B. Quincey. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
Coca Cola Company 
 
This is the biggest beverage corporation in the world. It is an American company 
with its headquarters located in the city of Atlanta, Georgia state, United States of 
America. The Company is selling thousands of beverages around the world, from 
soft drinks and waters, to coffee and teas. It is a truly multinational corporation. The 
net income of the Company in 2020 was USD 7.74 billion. There are 700,000 
individuals employed by Coca Cola Company and its 225+ bottling partners 
globally. James Robert B. Quincey, a British businessman, was the chairman and 
chief executive officer (CEO) of the Company in 2021.  
  
Bài dịch 



94 
 

 
Công ty Coca Cola 
 
Đây là công ty nước giải khát lớn nhất thế giới. Đó là một công ty Mỹ với trụ sở 
chính tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Công ty đang bán hàng ngàn 
thức uống trên khắp thế giới, từ nước ngọt và nước uống, đến cà phê và trà. Nó thật 
sự là một công ty đa quốc gia. Thu nhập ròng của Công ty năm 2020 là 7,74 tỷ đô la 
Mỹ. Có 700.000 cá nhân được sử dụng bởi Công ty Coca Cola và hơn 225 đối tác 
vô chai của nó trên thế giới. James Robert B. Quincey, một thương gia người Anh, 
là chủ tịch và là tổng giám đốc điều hành (CEO) của Công ty từ năm 2021. 
  
5. BÀI TẬP 
 
Put the verbs in parentheses into their correct forms. 
 
1. Before, the swimming pool (open) at 9:00 AM every morning. 
2. I already (buy) a car but I (not use) it very often. 
3. Oh, I (forget) his name. 
4. He not (work) since May. 
5. How long you (know) him? 
6. You ever (be) to Thailand? 
7. You (have) a holiday this year yet? 
8. You (see) a good film recently?  
9. This is the first time that I (be) late for work. 
 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 9 
 
1. TỪ VỰNG 
           ə’  aɪ 

1. Advice /əd’vaɪs/ (n),-s: Lời khuyên 
    ’eə əʊ, eɪ 
2. Aerospace /’eərəʊ,speɪs/ (n) [u]: Công nghiệp hàng không vũ trụ 
    ’ ɔː   əʊ 
3. Almost /’ɔːlməʊst/ (adv): Hầu như 

ə’  ɒŋ     ɪð 
4. Along with /ə’lɒŋ/ /wɪð/ (adv phr): Cùng với 
    ’ eə   ʌ 
5. Airbus /’eəbʌs/ (prop n): Hảng hàng không Airbus 

   ɪ 
6. Bit /bɪt/ (n), -s: Miếng nhỏ 
    ’   əʊɪŋ 
7. Boeing /’bəʊɪŋ/ (prop n): Hảng hàng không Boeing 
    ,   ʊz(ə)m ’e 
8. Bosom friend /,bʊz(ə)m ’frend/ (n phr), -s: Bạn chí cốt 

   ɒ 
9. Boss /bɒs/ (n), -es: Chủ 
    ’  æ  ɪ (ə) 
10. Capital /’kæpɪt(ə)l/ (n),-s: Thủ đô 
    ’   ɑː əʊ 
11. Cargo /’kɑːgəʊ/ (n) [c/u], -es/-s: Hàng hóa 

  ʃɪ’ æ əʊ 
12. Chicago /ʃɪ’kægəʊ/ (prop n): Thành phố Chicago  
    ’   ɪ  ə  ə 
13. Cinema /’sɪnəmə/ (n),-s: Rạp chiếu phim 

   ə’    ɜː ʃ(ə)l 
14. Commercial /kə’mɜːʃ(ə)l/ (adj): Thuộc về thương mại 

   ə   ’  i: 
15. Complete /kəm’pli:t/ (adj): Hoàn chỉnh 
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   ə  ’ɪ jʊ əs 
16. Continuous /kən’tɪnjʊəs/ (adj): Liên tiếp, tiến diễn 
     ’  ɔː (ə) ə 
17. Corporate /’kɔːp(ə)rət/ (adj): Thuộc về tập đoàn 

    aɪ 
18. Crime /kraɪm/ (n) [c/u], -s: Tội phạm 

   ɪ’ e  s 
19. Defense /dɪ’fens/ (n), [c/u], -s: Sự bảo vệ 
    ’   ɪ    ə 
20. Dinner /’dɪnə/ (n) [c/u], -s: Bửa ăn tối 

   ɪ’ ɪʒ(ə)n 
21. Division /dɪ’vɪʒ(ə)n/ (n),-s: Toán chia; sự chia rẽ; bộ phận sản xuất 

 ɪ  ’  ʌ   ɪdʒ    ə 
22. Encouragement /ɪn’kʌrɪdʒmənt/ (n) [c/] –s: Sự khuyến khích 

 ɪ’   ɪ     ə 
23. Equipment /ɪ’kwɪpmənt/ (n) [u]: Thiết bị 
    ’jʊə ə 
24. Europe /’jʊərəp/ (prop n): Châu Âu 
    ’   əʊ -ʌ 
25. Hold-up /’həʊld-ʌp/ (n), -s: Cuộc cướp giật 
    , ɪ  ə’ɔɪ 
26. Illinois /,ɪlə’nɔɪ/ (prop n): Bang Illinois 

ɪ  ’  e  ə ɪ 
27. Imperative /ɪm’perətɪv/ (adj): Thuộc về mệnh lệnh 

ɪ’     ʌ  ʃ(ə)n 
28. Instruction /ɪ’nstrʌkʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Lời chỉ dẫn 
    ’  e aɪ ə 
29. Jetliner /’dʒetlaɪnə/ (n),-s: Máy bay phản lực 

 ə’aɪ 
30. July /dʒə’laɪ/ (n) [c/u], -s: Tháng 7 
    ’  ɑːdʒə 
31. Largest /’lɑːdʒəst/ (superl): To nhất 

   eɪ    ɔː    ɜː 
32. Late for work /leɪt/ /fɔː/ /wɜːk/ (adj phr): Trể giờ làm việc 
    ’   e  (ə) 
33. Lesson /’les(ə)n/ (n), -s: Bài học 
    ,   æ jʊ’æ tʃə ə 
34. Manufacturer /,mænjʊ’fæktʃərə/ (n),-s: Nhà sản xuất 
     ’   ɪ (ə) 
35. Missile /’mɪs(ə)l/ (n),-s: Phi đạn 
    ’   əʊ  ə 
36. Moment /’məʊmənt/ (n),-s: Thời khắc 

     u: 
37. Mood /mu:d/ (n) [c/u], -s: Tâm trạng; thức 

   əʊ 
38. Most /məʊst/ (pron): Hầu hết 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_equipment
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 əʊ ’ɒŋgə 
39. No longer /nəʊ/ /’lɒŋgə/ (adv phr): Không còn nửa 
     ’ɔː   ə 
40. Order /’ɔːdə/ (n), -s: Thứ tự; mệnh lệnh 

   ə’ e 
41. Percent /pə’sent/ (n), -percent: % 

  ə’ i: 
42. Police /pə’li:s/ (n plur): Cảnh sát  
    ’   aɪ  ə  i 
43. Primary /’praɪməri/ (adj): Chủ chốt; đầu tiên 

   ɪ’   e 
44. Request /rɪ’kwest/ (n),-s: Lời yêu cầu 

          ’   ɒ    ɪ 
45. Rocket /’rɒkɪt/ (n),-s: Tên lửa 
    ’  æ ə aɪ 
46. Satellite /’sætəlaɪt/ (n),-s: Vệ tinh 

    i: 
47. Scene /si:n/ (n), -s: Quang cảnh 

  i’æt(ə)l 
48. Seattle /si’æt(ə)l/ (prop n): Thành phố Seattle 

   ɪ’ jʊə ə i 
49. Security /sɪ’kjʊərəti/ (n) [c/u], -ies: An ninh 
    ’  ɜː   ɪ 
50. Service /’sɜːvɪs/ (n) [c/u], -s: Dịch vụ 

 əʊ ɑː 
51. So far /səʊ / /fɑː/ (adv): Cho đến lúc này 

   eɪ 
52. Space /speɪs/ (n) [c/u], -s: Không gian 
    ’    eɪ  dʒə 
53. Stranger /’streɪndʒə/ (n), -s: Người lạ 

  ə’dʒe tʃ(ə)n 
54. Suggestion /sə’dʒestʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Lời gợi ý 

  ə’   aɪzd 
55. Surprised /sə’praɪzd/ (adj): Ngạc nhiên 
     ’  e i   ə,   ju:  ɪ’eɪʃ(ə)nz 
56. Telecommunications /’telikə,mju:nɪ’keɪʃ(ə)nz/ (n plur): Viễn thông 

 θ ɪŋ 
57. Thing /θɪŋ/(n), -s: Vật; việc 

 θəʊ 
58. Though /θəʊ/ (adv): Mặc dù 

      ə’ eɪ dʒ 
59. To arrange /ə’reɪndʒ/: Sắp xếp  

      ə’ aɪ 
60. To arrive /ə’raɪv/: Đến 

        aɪ 
61. To drive /draɪv/: Lái xe  

https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
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      ɪ’ aɪ 
62. To invite /ɪn’vaɪt/: Mời  

         əʊ 
63. To know /nəʊ/: Biết; thuộc 

        i: 
64. To lead /li:d/: Lãnh đạo  

        i: 
65. To leave /li:v/: Rời khỏi 

        i: 
66. To see /si:/: Thấy 
    ’    ɒ    ɪŋ   ə 
67. Washington /’wɒʃɪŋtən/ (prop n) 

 
      u: 

68. Whom /hu:m/ (pron): Người đó 
    ’    ɪ  iə   ’  əʊ ɪŋ 
69. William Boeing /’wɪliəm/ /’bəʊɪŋ/ (prop n) 

 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Thì quá khứ hoàn thành (The past perfect tense) 
 
Ví dụ: To want 
 
2.1. Positive 
 
 I/you/he/she/it/we/they had wanted    
 
2.2. Negative 
 
I/you/he/she/it/we/they had not (hadn’t) wanted    
 
2.3. Interrogative  
 
Had I/you/he/she/it/we/they wanted?   
    
2.4. Interro-negative 
 
Had I/you/he/she/it/we/they not wanted?/ Haven’t I/you/ he/she/it/we/they wanted?   
                                        
2.5. Sử dụng 
 
Khi hai sự kiện xãy ra ở hai thời điểm khác nhau trong quá khứ, sự  kiện xãy ra 
trước được dùng với thì quá khứ hoàn thành. 
Ví dụ:  + Yesterday, before he went to bed, he had drunk a glass of milk. 
            + Before 1975, I had lived in Saigon, now Hồ Chí Minh City.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_(state)
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Boeing
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2.2. Mệnh lệnh cách (The imperative mood) 
 
Ví dụ: To go out 
 
2.2.1. Positive  
 
Let me go out! 
Go out! 
Let him go out! 
Let her go out! 
Let it go out! 
Let us (Let’s) go out! 
Go out!  
Let them go out! 
 
2.2.2. Negative  
 
Do not (Don’t) + Positive 
 
2.2.3. Sử dụng 
 
Mệnh lệnh cách diễn tả một mệnh lệnh, một yêu cầu, một lời khuyên, một lời 
khuyến khích, một lời chỉ dẫn hoặc một gợi ý để làm một việc gì đó. 
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
Boeing Company 
 
- Interviewer: Please, tell me a little bit about the American company Boeing? 
- Interviewee: Well, Boeing is the world's largest aerospace company. Along with 
Airbus in Europe, it is the leading  manufacturer of commercial jetliners in the  
world. It is a multinational company selling jetliners, 
rockets, satellites, telecommunications equipment, and missiles worldwide.   
- Interviewer: When, where and by whom was Boeing founded?  
- Interviewee: It was founded in Seattle, Washington state, on July 15, 1916 
by William Boeing.  
- Interviewer: Where is its corporate headquarters? 
- Interviewee: Though founded in Seattle, Washington state, Boeing’s corporate 
headquarters is located in Chicago, Illinois. 
- Interviewer: What are the four primary divisions of Boeing? 
- Interviewee: They are Boeing Commercial Airplanes, Boeing Defense, Space & 
Security, Boeing Global Services and Boeing Capital. 
- Interviewer: How about the number of employees? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_equipment
https://en.wikipedia.org/wiki/Missile
https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_(state)
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Boeing
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Commercial_Airplanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Defense,_Space_%26_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Defense,_Space_%26_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Capital
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- Interviewee: In 2020, Boeing employed more than 141,000 people across the 
United States and 65 other countries globally.  
- Interviewer: What families of planes has Boeing manufactured so far? 
- Interviewee: The company has so far manufactured the 737, 747, 767, 777 , 787, 
737 MAX, and the 777X families of airplanes. 
- Interviewer: How many Boeing-built commercial jetliners are in service 
worldwide? 
- Interviewee: More than 10,000 Boeing-built commercial jetliners are in service 
worldwide, which is almost half the world fleet. 
- Interviewer: And what about Boeing’s cargo planes? 
- Interviewee: About 90 percent of the world’s cargo is carried onboard Boeing 
planes. 
- Interviewer: How much were Boeing’s sales in 2019? 
- Interviewee: Boeing’s sales in 2019 reached US$ 76.6 billion. 
 
Bài dịch 
 
Công ty Boeing 
 
Người phỏng vấn: Vui lòng kể tôi nghe một ít về công ty Mỹ Boeing. 
Người được phỏng vấn: Vâng, Boeing là công ty hàng không không gian lớn nhất 
thế giới. Cùng với Airbus ở châu Âu, nó là nhà sản xuất hàng đầu phi cơ phản lực 
thương mại trên thế giới. Nó là công ty đa quốc gia bán máy bay phản lực, tên lửa, 
vệ tinh, thiết bị viễn thông và phi đạn khắp thế giới. 
Người phỏng vấn: Boeing được thành lập lúc nào, ở đâu và bởi ai? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập ở thành phố Seattle, bang Washington, 
Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 7 năm 1916 bởi William Boeing. 
Người phỏng vấn: Trụ sở chính công ty của nó ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Mặc dù được thành lập ở Seattle, bang Washington, trụ sở 
chính công ty của nó tọa lạc tại thành phố Chicago, bang Illinois. 
Người phỏng vấn: Bốn bộ phận sản xuất chính của Boeing là gì? 
Người được phỏng vấn: Đó là Phi cơ thương mại Boeing, Phòng thủ Boeing, 
Không gian & an ninh, Dịch vụ toàn cầu Boeing và Quỹ Boeing. 
Người phỏng vấn: Số lượng nhân viên ra sao? 
Người được phỏng vấn: Năm 2020, Boeing sử dụng 141.000 người ở Mỹ và tại 65 
nước khác khắp thế giới. 
Người phỏng vấn: Đến giờ, Boeing đã sản xuất ra những dòng máy bay nào? 
Người được phỏng vấn: Đến giờ công ty dã sản xuất ra các dòng máy bay 737, 
747, 767, 777 , 787, 737 MAX và 777X.   
Người phỏng vấn: Có bao nhiêu máy bay phản lực thương mại do Boeing chế tạo 
đang phục vụ trên thế giới? 
Người được phỏng vấn: Hơn 10.000 máy bay phản lực thương mại do Boeing chế 
tạo đang phục vụ trên thế giới, chiếm khoảng phân nửa đội phi cơ toàn cầu. 
Người phỏng vấn: Và máy bay Boeing chở hàng hóa thì sao? 
Người được phỏng vấn: Khoảng 90% hàng hóa thế giới được chở trên máy bay 
Boeing. 
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Người phỏng vấn: Doanh số của Boeing năm 2019 là bao nhiêu? 
Người được phỏng vấn: Doanh số Boeing năm 2019 đạt 76,6 tỷ đô la Mỹ. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
Boeing Company 
 
Boeing is the world's largest aerospace company. Along with Airbus in Europe, it is 
the leading manufacturer of commercial jetliners in the  world. It is a multinational 
company selling jetliners, rockets, satellites, telecommunications equipment and  
missiles worldwide.   
It was founded in Seattle, Washington state, on July 15, 1916 by William Boeing.  
Though founded in Seattle, Washington state, Boeing’s corporate headquarters is 
located in Chicago, Illinois. The four primaries divisions of Boeing are Boeing 
Commercial Airplanes, Boeing Defense, Space & Security, Boeing Global Services 
and Boeing Capital. In 2020, Boeing employed more than 141,000 people across the 
United States and 65 other countries globally. The company has so far 
manufactured the 737, 747, 767, 777 , 787, 737 MAX, and the 777X families of 
airplanes. More than 10,000 Boeing-built commercial jetliners are in service 
worldwide, which is almost half the world fleet. About 90 percent of the world’s 
cargo is carried onboard Boeing planes. Boeing’s sales in 2019 reached 
US$ 76.6 billion. 
 
Bài dịch 
 
Công ty Boeing 
 
Boeing là công ty hàng không không gian lớn nhất thế giới. Cùng với Airbus ở châu 
Âu, nó là nhà sản xuất hàng đầu phi cơ phản lực thương mại trên thế giới. Nó là 
công ty đa quốc gia bán máy bay phản lực, tên lửa, vệ tinh, thiết bị viễn thông và 
phi đạn khắp thế giới. 
Nó được thành lập ở thành phố Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ vào ngày 15 
tháng 7 năm 1916 bởi William Boeing. 
Mặc dù được thành lập ở Seattle, bang Washington, trụ sở chính công ty của nó tọa 
lạc tại thành phố Chicago, bang Illinois.Bốn bộ phận sản xuất chính của Boeing  
là Phi cơ thương mại Boeing, Phòng thủ Boeing, Không gian & an ninh, Dịch vụ 
toàn cầu Boeing và Quỹ Boeing. Năm 2020, Boeing sử dụng 141.000 người ở Mỹ 
và tại 65 nước khác khắp thế giới. Đến giờ công ty dã sản xuất ra các dòng máy bay 
737, 747, 767, 777 , 787, 737 MAX và 777X. Hơn 10.000 máy bay phản lực thương 
mại do Boeing chế tạo đang phục vụ trên thế giới, chiếm khoảng phân nửa đội phi 
cơ toàn cầu. Khoảng 90% hàng hóa thế giới được chở trên máy bay Boeing. Doanh 
số Boeing năm 2019 đạt 76,6 tỷ đô la Mỹ. 
 
5. BÀI TẬP 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_equipment
https://en.wikipedia.org/wiki/Missile
https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_(state)
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Boeing
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Commercial_Airplanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Commercial_Airplanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Defense,_Space_%26_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Capital
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Put the verbs in parentheses into their correct forms. 
 
1. Most of our friends were no longer there. They (leave). 
2. She was late for work. Her boss was surprised because she never (be) late before. 
3. When we arrived at the cinema, the film already (begin). 
4. I was very glad to see my bosom friend from the US again after such a long time. 
I (not see) him for over 35 years. 
5. She invited me to dinner last night, but I couldn’t come. I already (arrange) to do 
something else. 
6. The police arrived at the crime scene only after the hold-up (take place). 
7. She was not at home when I arrived. She just (go out). 
8. It was his first driving lesson so he did not know what to do. He never (drive) 
before. 
9. The woman was a complete stranger to me. I never (see) her before. 
 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 10 
 
1. TỪ VỰNG 
          ’æ   ɪ 

1. Active /’æktɪv/ (adj): Tích cực 
ə’    ɔː 

2. Abroad /ə’brɔːd/ (adv): Ở nước ngoài 
    ’æə,   ju:  
3. Avenue /’ævə,nju:/ (n), -s: Đại lộ 
    ’  ɑː   ə 
4. Barber /’bɑːbə/ (n), -s: Thợ hớt tóc nam 

   ɪ’  i: θ 
5. Beneath /bɪ’ni:θ/ (prep): Bên dưới 

   ɪ’    i: 
6. Between /bɪ’twi:n/ (prep): Ở giữa 2 bên 
    ’     ɪ   ɪŋ 
7. Building /’bɪldɪŋ/ (n), -s: Tòa nhà 
    ’  æ  ɪ  ə     u: 
8. Cabinet Room /’kæbɪnət/ /ru:m/ (n phr), -s: Phòng Nội các 
    ’    ɔː  ə  ɪ 
9. Causative /’kɔːsətɪv/ (adj): Gây ra 
    ’   e    ə 
10. Central /’sentrəl/ (adj): Ở trung tâm 

  əʊð  z 
11. Clothes /kləʊðz/ (n plur): Quân áo 
    ’   ɒ      e 
12. Complex /’kɒmpleks/ (adj): Phức tạp 

   ə’     ʌʃ(ə)n 
13. Construction /kən’strʌkʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Viêc xây dựng 
    ’   ɔː   ə, əʊ 
14. Cornerstone /’kɔːnə,stəʊn/ (n), -s: Đá đặt nền 

       ’   ɪ    ɪ   əv   ə ’ʌ    iə 
15. DC (District of Columbia /’dɪstrɪkt/ /əv/ kə’lʌmbiə/) (prop n): Quận 

Columbia 
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 ɪ   ’  æ  ɪ 
16. Emphatic /ɪm’fætɪk/ (adj): Nhấn mạnh 

ɪg’ze jʊ ɪ  ’ e zɪ  ə 
17. Executive Residence /ɪg’zekjʊtɪv/ /’rezɪdəns/ (n phr): Nơi ở của ngành Hành 

pháp 
  i:        ɪŋ 

18. East Wing /i:st/ /wɪŋ/ (n phr): Cánh phía đông 
     ,  ɜː  ’ æ  ə i 
19. First family /,fɜːst ’fæməli/ (n phr): Đệ nhất gia đình 
     , ɜː   ’  eɪ  i 
20. First Lady /,fɜːst ’leɪdi/ (n phr): Đệ nhất phu nhân 

    ɔː 
21. Floor /flɔː/(n), -s: Sàn nhà; tầng 
     ’ ju:tʃə 
22. Future /’fju:tʃə/ (adj): Tương lai 

   eə 
23. Hair /heə/ (n) [c/u] –s: Tóc, lông 

   ɑː 
24. Hard /hɑːd/ (adj): Cứng; khó 

 ɪ ’ ɔː (ə) 
25. Important /ɪm’pɔːt(ə)nt/ (adj): Quan trọng 

   ə’ ʃ i: 
26. Machine /mə’ʃi:n/ (n), -s: Máy 

    eɪ 
27. Maid /meɪd/ (n), -s: Người nữ giúp việc 

    i: 
28. Meal /mi:l/ (n) [c/u], s: Bữa ăn 

    ɪ’ kæ ɪ 
29. Mechanic /mɪ’kænɪk/ (n), -s: Thợ máy 
30. NW (North West) (n phr): Tây bắc 

 ɒ ’əʊ ə 
31. October /ɒk’təʊbə/ (n) [c/u], -s: Tháng 10 

 ə’  ɪʃ(ə)l 
32. Official /ə’fɪʃ(ə)l/ (adj): Chính thức 
33. On time (adv phr): Đúng giờ 
   ,əʊ(ə)l’ɒ   ɪ 
34. Oval Office /,əʊv(ə)l ’ɒfɪs/ (n phr), -s: Văn phòng Bầu dục 
     ’  eɪ   ə 
35. Painter /’peɪntə/ (n), -s: Thợ sơn, họa sĩ 
    ’  æ   ɪ 
36. Passive /’pæsɪv/ adj): Bị động 

   æ 
37. Plan /plæn/ (n), -s: Kế hoạch; sơ đồ 

                             ’    ezɪ ə 
38. POTUS /’pəʊtəs/ (President /’prezɪdənt/ of the United States) (n phr): Tổng 

thống Mỹ 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Family_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest,_Washington,_D.C.
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,   ezɪ,e  ʃ(ə)l ɪ,  ɜːdʒ(ə) i,ɒ ə, eɪʃ(ə)nz  'u: 
39. Presidential Emergency Operations Room /,prezɪ,denʃ(ə)l  ɪ,mɜːdʒ(ə)nsi 

,ɒpə,reɪʃ(ə)nz 'ru:m/ (n phr), -s: Phòng hoạt động khẩn cấp của Tổng thống 
    ’   ʌ   ɪ 
40. Public /’pʌblɪk/ (adj/n), -s: Công cộng, công chúng 
    ’    e   i 
41. Ready /’redi/ (adj): Sẳn sàng 
     ’  e jə  ə  i 
42. Regularly /’regjələli/ (adv): Thường xuyên 

   ɪ’eɪʃ(ə)n 
43. Relation /rɪ’leɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Mối quan hệ 

          ’   ezɪ  ə   
44. Residence /’rezɪdəns/ (n) [c/u], -s: Nơi ở 
     ,  əʊz(ə) e    ’u: 
45. Roosevelt Room /,rəʊz(ə)velt ’ru:m/ (n phr), -s: Phòng Roosevelt 

   e 
46. Sense /sens/ (n), -s: Nghĩa; giác quan 

    æ           ’  əʊ (ə)  
47. Shall /ʃæl/ (modal/’məʊd(ə)l/ v): Sẽ 

    ɜː 
48. Shirt /ʃɜːt/(n), -s: Áo sơ-mi 
     ,  ɪ ʃʊ,eɪʃ(ə)n ’u: 
49. Situation Room /,sɪtʃʊ,eɪʃ(ə)n ’ru:m/ (n phr), -s: Phòng Tình huống 

   u: 
50. Soon /su:n/ (adv): Sắp xảy ra 

 ʃʊə 
51. Sure /ʃʊə/(adj): Chắc chắn 
     ’  e    ɪ 
52. Tennis /’tenɪs/ (n) [u]: Quần vợt 

      ə’  aɪ 
53. To apply /ə’plaɪ/: Ứng dụng 

      ə’ e 
54. To attend /ə’tend/: Tham gia, dự  

        ɜː 
55. To burn /bɜːn/: Đốt, cháy 

         i: 
56. To clean /kli:n/: Dọn sạch 

       ə  ’ ɪ 
57. To consist /kən’sɪst/ of: Bao gồm 

        ə ’eɪ 
58. To contain /kən’teɪn/: Chứa 

       ʌ 
59. To cut /kʌt/: Cắt 

       ɪ 
60. To fix /fɪks/: Cố định; sửa chữa 

      ge 
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61. To get /get/: Có được 
                     ɪ 

62. To go on a trip /trɪp/: Đi chơi một chuyến 
    ’aɪə 

63. To iron /’aɪən/: Ủi, là 
       eɪ 

64. To lay /leɪ/: Đặt để; đẻ trứng 
         eɪ 

65. To mail /meɪl/: Gửi thư  
         ɑː 

66. To mask /mɑːsk/: Che dấu  
 

67. To take /teɪk/: Lấy; đưa; ăn, uống 
     ,ʌ    ə’aɪ 

68. To underline /,ʌndə’laɪn/: Gạch dưới 
     ,ʌ ’əʊ 

69. To unfold /,ʌn’fəʊld/: Tháo ra 
         ɪ 

70. To wish /wɪʃ/: Chúc mừng 
 ʌ ’ ɪ 

71. Until /ʌn’tɪl/ (prep/conj): Cho đến khi 
     ,    aɪ   ’  aʊ 
72. White House /,waɪt ’haʊs/ (prop n phr): Nhà Trắng 
     ,    e   ’   ɪŋ 
73. West Wing /,west ’wɪŋ/ (n phr): Cánh Tây 

    ɪ 
74. Will /wɪl/ (modal v): Sẽ 
     ’   ɜː      eɪs 
75. Workplace /’wɜːkpleɪs/ (n) [u]: Nơi làm việc 

      ʊ 
76. Would /wʊd/ (modal v): Có lẽ 

 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Thể truyền khiển (Causative form) 
 
- Nghĩa chủ động (Active sense) 
 

Causative form = To have/get + someone + do something 
Ví dụ: He has/gets the maid wash his clothes. 
 
- Nghĩa bị động (Passive sense) 
 
Causative form = To have/get + something + past participle + by somebody 
Example: He had/got his clothes washed by the maid. 
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- Sử dụng: Thể truyền khiển được dùng để nhờ ai làm dùm mình việc gì đó. 
 
2.2. Thì tương lai đơn (Simple future tense) 
 
Ví dụ: To go          
           
2.2.1. Positive 
 
- I/we shall go/I’ll go, we’ll go 
-He/she/it/you/they will go/He’ll go, she’ll go, it’ll go, you’ll go, they’ll go 
 
2.2.2. Negative 
 
- I/we shall not go/I’ll not go (I shan’t go), we’ll not go (we shan’t go) 
- He/she/it/you/they will not go/He’ll not go (He won’t go), she’ll not go (she won’t 
go). it’ll not go (it won’t go), you’ll not go (you won’t go), they’ll not go (they 
won’t go) 
 
2.2.3. Interrogative  
 
- Shall I/we go? 
- Will he/she/it/you/they go? 
 
2.2.4. Interro-negative 
 
- Shall I/we not go?/Shan’t I/we go? 
- Will he/she/it/you/they not go?/Won’t he /she/it/you/they go? 
Chú ý:  
+ “Shall” dùng cho ngôi thứ nhất ít hay nhiều. Dạng rút gọn của “shall not” là 
“shan’t”/ʃaːnt/. 
+ “Will” dùng cho những ngôi còn lại. Dạng rút gọn của “will not” là 
“won’t”/wɒnt/.  
 
2.2.5. Sử dụng 
 
Thì tương lai đơn diễn tả một sự kiện trong tương lai, liên quan đến lúc nói, ví dụ: 
We shall go to Vũng Tàu tomorrow. 
 
2.3. Dạng nhấn mạnh (Emphatic form) 
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SIMPLE FORM 
 
- Simple present 
  He loves her. He does not love her. 
- Simple past 
  He loved her.  
- Simple future 
  He will love her. 
- Imperative 
  Sit down, please. 
  Let us sit down/Let’s sit down  

EMPHATIC FORM 
 
- Simple present 
He does love her. He loves not her. 
- Simple past 
He did love her.  
- Simple future 
He shall love her. 
- Imperative 
Do sit down, please. 
Do let us sit down. 

 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
The White House 
 
- Interviewer: What, do you think, is the most important house in Washington DC? 
- Interviewee: Of course, it is the White House. 
- Interviewer: Why is it so important? 
- Interviewee: It is so important because it is the official residence and workplace 
of the president of the United States (POTUS). 
- Interviewer: Where is it located? 
- Interviewee: It is located at 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington, D.C. 
- Interviewer: When did construction start? 
- Interviewee: Construction started at noon on October 13, 1792, with the laying of 
the cornerstone. 
- Interviewer: When did construction end? 
- Interviewee: It ended  on November 1, 1800. 
- Interviewer: Who was the first president to live and work at the White House? 
- Interviewee: It was the second president of the United States John Adams. He and 
his family moved into the White House in 1800. 
- Interviewer: When and why did the public call it the White House? 
- Interviewee: The public started calling it the White House in 1811 because white 
paint was applied on it to mask the damage it suffered after the Burning of 
Washington.  
- Interviewer: How about the White House Floor Plan?  
- Interviewee: The White House Floor Plan consists of three structures: The 
Executive Residence, the East Wing, and The West Wing. 
- Interviewer: What is the Executive Residence? 
- Interviewee: The Executive Residence, four-floor high, is the central building of 
the White House complex located between the East Wing and West Wing. It is 
home to the president of the United States and the first family.  
- Interviewer: What about the East Wing and the West Wing? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Official_residence
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Avenue
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest,_Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams
https://en.wikipedia.org/wiki/White_House
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Wing
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Wing
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Family_of_the_United_States
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- Interviewee: The East wing, two-story high, serves as office for the First Lady 
with the Presidential Emergency Operations Room beneath it, and the West wing, 
also two story-high, contains the Oval Office, the Cabinet Room, the Situation 
Room, and the Roosevelt Room. 
 
Bài dịch 
 
Nhà Trắng 
 
Người phỏng vấn: Theo bạn nghỉ ngôi nhà nào quan trọng nhất ở thủ đô 
Washington DC? 
Người được phỏng vấn: Đương nhiên đó là Nhà Trắng. 
Người phỏng vấn: Tại sao nó quan trọng? 
Người được phỏng vấn: Nó quan trọng như thế bởi vì nó là nơi ở và nơi làm việc 
chính thức của tổng thống Hoa Kỳ (POTUS). 
Người phỏng vấn: Nó tọa lạc ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Nó tọa lạc tại số1600 đại lộ Pennsylvania NW ở thủ đô 
Washington DC.  
Người phỏng vấn:Việc xây dựng bắt đầu lúc nào? 
Người được phỏng vấn: Việc xây dựng bắt đầu vào 12 giờ trưa ngày 13 tháng 10 
năm 1792 với việc đặt viên đá đầu tiên. 
Người phỏng vấn: Việc xây dựng hoàn thành lúc nào? 
Người được phỏng vấn: Nó hoàn thành vào ngày 1 tháng 11 năm 1800. 
Người phỏng vấn: Ai là vị tổng thống đầu tiên sống và làm việc tại Nhà Trắng?  
Người được phỏng vấn: Đó là tổng thống thống thứ hai của Mỹ John Adams. Ông 
và gia đình của ông dọn vào Nhà Trắng năm 1800. 
Người phỏng vấn: Khi nào và tại sao công chúng gọi nó là Nhà Trắng? 
Người được phỏng vấn: Công chúng bắt đầu gọi nó là Nhà Trắng vào năm 1811 
bởi vì sơn trắng đã được phủ lên nó để che dấu sự hư hại mà nó bị sau vụ Cháy của 
Washington. 
Người phỏng vấn: Bản vẽ mặt bằng sàn của Nhà Trắng như thế nào? 
Người được phỏng vấn: Bản vẽ mặt bằng sàn của Nhà Trắng gồm 3 cấu trúc: Nơi 
ở của Hành pháp, Cánh đông và Cánh Tây. 
Người phỏng vấn: Nơi ở của Hành pháp là gì? 
Người được phỏng vấn: Nơi ở của Hành pháp, cao bốn tầng, là tòa nhà trung tâm 
của phức hợp Nhà Trắng nằm giữa Cánh Đông và Cánh Tây. Nó là nhà của tổng 
thống Mỹ và đệ nhất gia đình. 
Người phỏng vấn: Còn Cánh Đông và Cánh Tây thì sao? 
Người được phỏng vấn: Cánh Đông, cao hai tầng, dùng như phòng làm việc cho 
Đệ nhất phu nhân với Phòng điều hành khẩn cấp của tổng thống nằm bên dưới và 
Cánh Tây, cũng cao hai tầng, chứa phòng Bầu dục, phòng Nội các, phòng Tình 
huống và phòng Roosevelt. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
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The White House 
 
The most important house in Washington DC is the White House. It is so important 
because it is the official residence and workplace of the president of the United 
States (POTUS). It is located at 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington, 
D.C. 
Construction started at noon on October 13, 1792, with the laying of the cornerstone 
and ended on November 1, 1800. John Adams, the second president of the United 
States and his family moved into the White House in 1800. The public started 
calling it the White House in 1811 because white paint was applied on it to mask 
the damage it suffered after the Burning of Washington. The White House Floor 
Plan consists of three structures: The Executive Residence, The East Wing and The 
West Wing. 
The Executive Residence, four-floor high, is the central building of the White 
House complex, located between the East Wing and West Wing. It is home to 
the president of the United States and the first family. The East wing, two-story 
high, serves as office for the First Lady with the Presidential Emergency Operations 
Room beneath it, and the West wing, also two story-high, contains the Oval Office, 
the Cabinet Room, the Situation Room, and the Roosevelt Room. 
 
Bài dịch 
 
Nhà Trắng 
 
Ngôi nhà quan trọng nhất ở thủ đô Washington là Nhà Trắng. Nó quan trọng như 
thế bởi vì nó là nơi ở và nơi làm việc chính thức của tổng thống Hoa Kỳ (POTUS). 
Nó tọa lạc tại số1600 đại lộ Pennsylvania NW ở thủ đô Washington DC.  
Việc xây dựng bắt đầu vào 12 giờ trưa ngày 13 tháng 10 năm 1792 với việc đặt viên 
đá đầu tiên. 
John Adams tổng thống thống thứ hai của Mỹ và gia đình của ông dọn vào Nhà 
Trắng năm 1800. Công chúng bắt đầu gọi nó là Nhà Trắng vào năm 1811 bởi vì sơn 
trắng đã được phủ lên nó để che dấu sự hư hại mà nó bị sau vụ Cháy của 
Washington. Bản vẽ mặt bằng sàn của Nhà Trắng gồm 3 cấu trúc: Nơi ở của Hành 
pháp, Cánh đông và Cánh Tây. 
Nơi ở của Hành pháp, cao bốn tầng, là tòa nhà trung tâm của phức hợp Nhà Trắng 
nằm giữa Cánh Đông và Cánh Tây. Nó là nhà của tổng thống Mỹ và đệ nhất gia 
đình. Cánh Đông, cao hai tầng, dùng như phòng làm việc cho Đệ nhất phu nhân với 
Phòng điều hành khẩn cấp của tổng thống nằm bên dưới và Cánh Tây, cũng cao hai 
tầng, chứa phòng Bầu dục, phòng Nội các, phòng Tình huống và phòng Roosevelt. 
 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Official_residence
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Avenue
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest,_Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams
https://en.wikipedia.org/wiki/White_House
https://en.wikipedia.org/wiki/White_House
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Wing
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Wing
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Family_of_the_United_States


111 
 

Change the following sentences into the causative form, first active sense then 
passive sense. 
 
1. I want the maid to clean my shirt. 
2. He would like the maid to iron his clothes.  
3. We wish the painters to paint our house very soon.  
5. I want the barber to cut my hear. 
6. I want the mechanic to fix my car soon. 
7. He would like me to bring those books to you. 
8. She wants you to mail her letter. 
9. I want you to test the machine tomorrow. 
 
Exercise 2 
 
 Put the verbs in parentheses into their correct forms. 
 
1. Next week, I (go) on a trip abroad for 5 days. 
2. Be sure. I (be) there on time. 
3. What we (do) in the coming days? 
4. I don’t know how all that (unfold) in the coming hours. 
5. We (have) a holiday the next day. 
6. She (do) this if she can. 
7. We (have) dinner as soon as the meal is ready. 
8. I (come) to see you in a few days. 
9. I (wait) here until he comes. 
 
Exercise 3 
 
Change the underlined verbs into the emphatic form. 
 
1. He knows his lesson. 
2. She lived in Cao Lãnh City with her parents. 
3. I shall write to him. I am sure of it. 
4. They do not do their exercises. 
5. Let us go to school on time. 
6. He does not read any newspaper. 
7. He did not study hard but he attended class regularly. 
8. He plays tennis every morning. 
9. He told me that he had taken the book. 
 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 11 
 
1. TỪ VỰNG 
           ’æ   ɪ  ə 

1. Accident /’æsɪdənt/ (n), -s: Tai nạn 
     ’   æ      ɔː 
2. Blackboard /’blækbɔːd/ (n), -s: Bảng đen 

   ə’     ɪ   i 
3. Committee /kə’mɪti/ (n),-s: Ủy ban 
     ’  ɒŋ   e 
4. Congress /’kɒŋgres/ (prop n) [c/u]/(n), -es: Đại hội; quốc hội Mỹ 

əʊ,ɒ  ə’eɪʃ(ə)n 
5. Cooperation /kəʊ,ɒpə’reɪʃ(ə)n/ (n) [u]: Sự hợp tác 
     ,i: ə’  ɒ   ɪ 
6. Economic /,i:kə’nɒmɪk/ (adj): Thuộc về kinh tế 

 ɪ   ’   ɔɪ    ə 
7. Employment /ɪm’plɔɪmənt/ (n) [c/u], -s: Việc làm 

aɪ’ æ  ʃ(ə)l 
8. Financial /faɪ’nænʃ(ə)l/ (adj): Thuộc về tài chính 

  aɪə 
9. Fire /faɪə/ (n) [c/u].-s: Lửa, hỏa hoạn 

   i:’    e  ə  ɪ 
10. Frequentative /fri:’kwentətɪv/ (adj): Có tính thường xuyên 

 gɪ 
11. Gift /gɪft/ (n), -s: Quà 

     əʊ θ 
12. Growth /grəʊθ/ (n) [c/u], -s: Sự tăng trưởng 
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,   e  ’    ɔː ə  d 
13. Headquartered /,hed’kwɔːtəd/ (adj): Có trụ sở chính 

 ɪ’    i:  iə    i 
14. Immediately /ɪ’mi:diətli/ (adv): Ngay tức khắc 
     ,aɪ em ’ef                                 ’   ʌ  ɪ(ə) i                        ʌ 
15. IMF /,aɪ em ’ef/(International Monetary /’mʌnɪt(ə)ri/ Fund /fʌnd/ (prop n): 

Quỹ Tiền tệ quốc tế 
ɪ   ’ ɒ   əb(ə)l 

16. Impossible /ɪm’pɒsəb(ə)l/ (adj): Không thể 
ɪ  ’ ɪ  ə ɪ 

17. Indicative /ɪn’dɪkətɪv/ (adj): Chỉ ra; trình bày (thể) 
    ’  əʊ ə əʊ 
18. Kosovo /’kəʊsəvəʊ/ (prop n): Nước Kosovo 
       ,æ   ɪdʒɪŋ ’ ɪ e   ə 
19. Managing director /,mænɪdʒɪŋ ’dɪrektə/ (n phr), -s: Giám đốc điều hành 
    ’    ɑː  ɪ 
20. Market /’mɑːkɪt/ (n), -s: Chợ, thị trường 

   ɑː         eɪ 
21. Mark Twain /mɑːk/ /tweɪn/ (prop n): Nhà văn người Mỹ 
     ’   ɪʃ(ə)n 
22. Mission /’mɪʃ(ə)n/ (n), -s; Sứ mạng 
    ’    ʌŋ  i 
23. Monkey /’mʌŋki/ (n), -s: Con khỉ 

    aʊ                         aɪ 
24. Mouse /maʊs/ (n), Mice /maɪs/: Con chuột nhà 
    ’ ju:zɪ 
25. Music /’mju:zɪk/ (n) [u]: Nhạc 

    ʌ                  ɪ’ e   ɪ 
26. Must /mʌst/ (defective /dɪ’fektɪv/ v): Phải 
    ’ j  u:z, eɪ  ə 
27. Newspaper /’nju:z,peɪpə/ (n) [c/u]: Tờ báo 
    ’   ɒ(ə) 
28. Novel /’nɒv(ə)l/ (n), -s: Tiểu thuyết 

   ɜː 
29. Nurse /nɜːs/ (n), -s: Y tá, điều dưỡng 
    ’  æ   ɪ 
30. Passive /’pæsɪv/ (adj): Bị động 

  aɪ 
31. Pipe /paɪp/ (n), -s: Ống dẫn 

  ə’zɪʃ(ə)n 
32. Position /pə’zɪʃ(ə)n/ (n) [c/u] –s: Vị trí 
     ’  ɒ  ə  i 
33. Poverty /’pɒvəti/ (n) [u]: Sự nghèo 
       ’aʊə  (ə) 
34. Powerful /’paʊəf(ə)l/ (adj): Mạnh 

   e 



114 
 

35. Rest /rest/ (n) [c/u], -s: Sự nghỉ ngơi 
   ə’ ɪ ə i 

36. Stability /stə’bɪləti/ (n) [u]: Tính ổn định 
   ɑː 

37. Staff /stɑːf/ (n) [c/u], staff: Nhân viên 
  ʌ’ eɪ   əb(ə)l 

38. Sustainable /sʌs’teɪnəb(ə)l/ (adj): Bền vững 
     ’   i:    :ə 
39. Teacher /’ti:tʃə/ (n), -s: Giáo viên 

     eɪ 
40. To ape /eɪp/: Bắt chước 

                ju:zd 
41. To be/get used /ju:zd/ to (v phr): Có thói quen 

     ,   əʊ ’ɒ 
42. To blow off /,bləʊ ’ɒf/ (v phr): Thổi bay 

       æ 
43. To catch /kætʃ/: Bắt 

         eɪ 
44. To chase /tʃeɪs/: Rượt đuổi 

       ə’  e 
45. To correct /kə’rekt/: Sửa sai 

       ɪ’ eɪ 
46. To debate /dɪ’beɪt/: Thảo luận 

   ɪg’zæ   ɪ 
47. To examine /ɪg’zæmɪn/: Xem xét 

      ə’ ɪ ə eɪ 
48. To facilitate /fə’sɪləteɪt/: Tạo điều kiện thuận lợi 

     ’ ɒ  ə 
49. To foster /’fɒstə/: Nuôi nấng 

        ɪ 
50. To give /gɪv/: Cho 

        i: 
51. To lead /li:d/: Lãnh đạo 

     ’ɪ  (ə) 
52. To listen /’lɪs(ə)n/; Lắng nghe 

         i: 
53. To meet /mi:t/: Gặp 

                ɑː   
54. To play cards /kɑːdz/ (v phr): Đánh bài 

         ə’ əʊ 
55. To promote /prə’məʊt/: Lên chức; khuyến mãi 

       ɪ’ ju: 
56. To reduce /rɪ’dju:s/: Giảm 

       ɪ’ eɪ 
57. To replace /rɪ’pleɪs/: Thay thế 

       ɪ’ ɔː 
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58. To report /rɪ’pɔːt/: Báo cáo 
      aɪ 

59. To ride /raɪd/: Cưỡi 
      ɪ’ jʊə 

60. To secure /sɪ’kjʊə/: Bảo đảm an toàn 
          i: 

61. To speak /spi:k/: Nói 
         e 

62. To spend /spend/: Xài (tiên); dành (thời gian) 
  θ i: 

63. Thief /θi:f/ (n), -s: Tên trộm 
    eɪ 

64. Trade /treɪd/ (n) [u]: Thương mại 
       ju:,aɪ ɪ  ’eɪʃ(ə)n 

65. UN (United Nations /ju:,naɪtɪd ’neɪʃ(ə)nz/) (prop n): Liên Hiệp Quốc 
 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Thể chủ động và thể bị động (Active and passive voices) 
 
 
ACTIVE VOICE 
  
  She gives me a gift.      
 
 
  She gave me a gift.        
 
 
 
 She has given me a gift. 
 
 
 
She had given me a gift. 
 
 
 
She will give me a gift. 
 
 
 

 
TENSE (THÌ)  

 
*  Simple present    
 
 
*  Simple past      
 
 
 
*  Present perfect 
 
 
 
*  Past perfect 
 
 
 
 * Simple future 
 
 
 
 

 
PASSIVE VOICE 
.                                                                    
A gift is given to me by 
her. / I am given a gift 
by her. 
A gift was given to me 
by her. / I was given a 
gift by her. 
 
A gift has been given to 
me by her. / I have been 
given a gift by her. 
 
A gift had been given to 
me by her. / I had been 
given a gift by her. 
 
A gift will be given to 
me by her. / I shall be 
given a gift by her. 
 

 
Công thức:                                                 

Passive voice = To be + Past participle 
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(trong đó thì của to be là thì của động từ chính ở dạng chủ động.) 
Chú ý: 
+  Động từ chính thể chủ động có giới từ: 
Ví dụ: He listens to music. (Active, present simple) → Music is listened to by him. 
(Passive, present simple) 
+ Chủ ngữ không rõ ở thể chủ động:     
Ví dụ: People speak English all over the world. (Active) → English is spoken all 
over the world. (Passive)    
+ Mệnh lệnh cách ở thể chủ động:  
Ví dụ: Write your name on the blackboard. (Active) → Let your name be written 
on the blackboard. (Passive)   
+ Nguyên mẫu có “to” ở thể chủ động: 
Ví dụ: It is impossible to do this. (Active) → It is impossible for this to be done. 
(Passive).  
+ Động từ khiếm khuyết ở thể chủ động: 
Ví dụ: You must do this exercise. (Active) → This exercise must be done by you. 
(Passive) 
 
2.2. Thể thường xuyên (Frequentative form) 
 
- Past  

Frequentative form = Used to + bare infinitive 

Ví dụ: Last year, he used to go to school by car. 
Chú ý: 
        + Phủ định của “used to” là “did not use to”. 
        + Nghi vấn của “used to” là “did … use to?”. 
        + Nghi vấn-phủ định của “used to” là “did + subject + not + use to?”/ “didn’t + 
subject + use to?” 
- Present  

Frequentative form = Am/is/are used to + verb-ing 
Ví dụ: He is used to going to school by car.  
Chú ý: “To be” có thể được thay bởi “to get”, ví dụ: He is/gets used to going to 
school by car. 
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
IMF 
 
- Interviewer: Please tell me what IMF stands for? 
- Interviewee: Well, it stands for International Monetary Fund. 
- Interviewer: When was it founded? 
- Interviewee: It was founded in 1945. 
- Interviewer: Where was it headquartered? 
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- Interviewee: It was headquartered in Washington DC, USA. 
- Interviewer: Is IMF a part of the United Nations system? 
- Interviewee: Yes, it is. 
- Interviewer: How many members has it got? 
- Interviewee: It has got 190 members (189 UN countries and Kosovo). 
- Interviewer: What is its mission? 
- Interviewee: Its mission is “working to foster global monetary cooperation, 
secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment 
and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world”. 
- Interviewer: Whom is IMF led by? 
- Interviewee: The IMF is led by a managing director, who is head of the staff and 
serves as chairman of the executive board. The managing director is the most 
powerful position at the IMF. 
 
Bài dịch 
 
IMF 
Người phỏng vấn: Vui lòng cho tôi biết IMF viết tắt của chữ gí? 
Người được phỏng vấn: Vâng, nó viết tắt của International Monetary Fund (Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế). 
Người phỏng vấn: Khi nào nó được thành lập? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập năm 1945. 
Người phỏng vấn: Nó đặt trụ sở chính ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Nó đặt trụ sở chính ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. 
Người phỏng vấn: IMF có phải là một bộ phận của hệ thống Liên Hiệp Quốc 
(LHQ) hay không? 
Người được phỏng vấn: Phải. 
Người phỏng vấn: Nó có bao nhiêu thành viên? 
Người được phỏng vấn: Nó có 190 thành viên (189 quốc gia LHQ và Kosovo). 
Người phỏng vấn: Sứ mạng của nó là gì? 
Người được phỏng vấn: Sứ mạng của nó là “hoạt dộng nhằm khuyến khích sự hợp 
tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm an toàn sự ổn định tài chính, tạo điều kiện thuận lợi 
cho thương mại quốc tế, đẩy mạnh công ăn việc làm và phát triển kinh tế bền vững 
và giảm nghèo trên thế giới”. 
Người phỏng vấn: IMF được lãnh đạo bởi ai? 
Người được phỏng vấn: IMF được lãnh đạo bởi một giám đốc điều hành, là người 
lãnh đạo các nhân viên và phục vụ như chủ tịch ban điều hành. Giám đốc điều hành 
là vị trí quyền lực nhất ở IMF. 
 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
IMF 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IMF_people
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IMF (International Monetary Fund), a part of the United Nations system, was 
founded in 1945. It was headquartered in Washington DC, USA. It has got 190 
members (189 UN countries and Kosovo). Its mission is "working to foster global 
monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, 
promote high employment and sustainable economic growth, and 
reduce poverty around the world."  
The IMF is led by a managing director, who is head of the staff and serves as 
chairman of the executive board. The managing director is the most powerful 
position at the IMF. 
 
Bài dịch 
 
IMF 
 
IMF là một bộ phận của hệ thống Liên Hiệp Quốc (LHQ), được thành lập năm 
1945. Nó đặt trụ sở chính ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ.Nó có 190 thành viên 
(189 quốc gia LHQ và Kosovo). Sứ mạng của nó là “hoạt động nhằm khuyến khích 
sự hợp tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm an toàn sự ổn định tài chính, tạo điều kiện 
thuận lợi cho thương mại quốc tế, đẩy mạnh công ăn việc làm và phát triển kinh tế 
bền vững và giảm nghèo trên thế giới”. 
IMF được lãnh đạo bởi một giám đốc điều hành, là người lãnh đạo các nhân viên và 
phục vụ như chủ tịch ban điều hành. Giám đốc điều hành là vị trí quyền lực nhất ở 
IMF. 
 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1 
 
Put the following sentences into the passive voice. 
 
1. The dog chases the mouse in the garden.  
2. She wrote many letters yesterday. 
3. I shall read this novel tomorrow.  
4. The doctor ordered him to take a long rest.  
5. The wind has blown off the roof of the house.  
6. The pupils have already met the teacher.   
7. We often think of our friends.  
8. The newspaper will report the event soon.  
9. My friend took her home immediately after the accident. 
  
Exercise 2 
 
Put the following sentences into the active voice. 
 
1. America was discovered by Columbus in 1492.  
2. Was that book written by Mark Twain?  

https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IMF_people
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3. The report will not be done by the clerk.  
4. The whole village has been destroyed by the fire.  
5. The new boys are examined by the nurse. 
 6. Is that question debated by Congress today?  
7. Our exercises had been corrected by the teacher.  
8. He was not chosen for president by the committee.  
9. The thief had been caught by the police.  
 
Exercise 3  
 
Change the underlined verbs into the frequentative form. 
 
1. Monkeys ape everything you do.  
2. They spend hours playing cards. 
3. I see him at school every day. 
4. He does not work so hard last year. 
5. Did he smoke his pipe then? 
6. I bought my clothes at the market. 
7. He waited for you to come. 
8. They rode their bicycles to school. 
9. She lived here when a girl. 
 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 12  
 
1. TỪ VỰNG 
          ,ɑː k ɪ’e  tʃə ə 

1. Architectural /,ɑːkɪ’tektʃərəl/ (adj): Thuộc về kiến trúc 
 ɑː 

2. Art /ɑːt/ (n) [c/u], -s: Nghệ thuật 
    ’  aɪb(ə)l 
3. Bible /’baɪb(ə)l/ (n) [c/u], -s: Thánh Kinh 
    ’   aʊ  (ə) i 
4. Boundary /’baʊnd(ə)ri/ (n), -ies: Biên giới 
    ,  æ  ɪt  l   ’ɪ 
5. Capitol Hill /,kæpɪtl ’hɪl/ (prop n): Đồi Quốc hội Mỹ 
    ’   e   ə 
6. Center /’sentə/ (n), -s: Trung tâm 
    ’   e   ʃə i 
7. Century /’sentʃəri/ (n), -ies: Thế kỷ 

   ə’ e ʃ(ə)n 
8. Collection /kə’lekʃ(ə)n/ (n), -s: Bộ sưu tập; sự thu thập 
    ’   ɒ   ɪ 
9. Comic /’kɒmɪk/ (adj): Có tính hài hước  
    ,    ɒ  ʊ’ eɪʃ(ə)n 
10. Conjugation /,kɒndʒʊ’geɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Sự chia đồng từ 
    ,    ɒ   ə’ eɪʃ(ə)n 
11. Conservation /,kɒnsə’veɪʃ(ə)n / (n) [u]: Sự bảo tồn 

   ə  ’ɪ ju ə 
12. Continuous /kən’tɪnjuəs/ (adj): Tiếp diễn 

    ʊ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gutenberg_Bible
https://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Audio-Visual_Conservation_Center
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13. Could /kʊd/ (modal v): Có thể 
    ’   ʌ   e  ə 
14. Culpeper /’kʌlpepə/ (prop n) 
    ,   e   ə’ eɪʃ(ə)n 
15. Declaration /,deklə’reɪʃ(ə)n/ (n) [c/u]: Sự tuyên bố 

    ɑː 
16. Draft /drɑːft/ (n), -s: Bản thảo 
    ’      ɔː ɪŋ 
17. Drawing /’drɔːɪŋ/ (n), -s: Bản vẽ 
    ’   ɔː  æ 
18. Format /’fɔːmæt/ (n), -s: Định dạng  
    ’dʒe ə 
19. Gerund /’dʒerənd/ (n), -s: Phân từ hiện tại 
    ’   ʌ(ə)      ə 
20. Government /’gʌv(ə)nmənt/ (n), -s: Chính phủ 
    ’   u:ə     ɜː 
21. Gutenberg /’gu:tənbɜːg/ (prop n) 

   aʊzd 
22. Housed /haʊzd/ (adj): Ở tại 

ɪ 
23. If /ɪf/ (conj): Nếu 
    ’ɪ    ɪdʒ 
24. Image /’ɪmɪdʒ/ (n), -s: Hình ảnh 

ɪ’ ædʒɪ ə i 
25. Imaginary /ɪ’mædʒɪnəri/ (adj): Tưởng tượng 
    ,ɪ     ɪ’  e    ə 
26. Independence /,ɪndɪ’pendəns/ (n) [u]: Sự độc lập 
    ’ɪ ʃu: 
27. Issue /’ɪʃu:/(n) [c/u]: Vấn đề 

 eɪ    z ’  æ  ɪ (ə) 
28. James Madison /dʒeɪmz/ /’mædɪs(ə)n/ (prop n) 

  ɒ    ’æ  ə  z 
29. John Adams /dʒɒn/ /’ædəmz/ (prop n) 
    ’  aɪ  ə  i 
30. Library /’laɪbrəri/ (n), -ies: Thư viện 
    ’   æ ju     ɪ 
31. Manuscript /’mænjuskrɪpt/ (n), -s: Bản viết tay 
    ’   aɪ əʊ ɪ 
32. Microfilm /’maɪkrəʊfɪlm/ (n), -s: Vi phim 

   æ 
33. Map /mæp/ (n), -s: Bản đồ 

   ə’ ɪə iə 
34. Material /mə’tɪəriəl/ (n) [c/u], -s: Vật liệu 
         ə’  ɔː iə 
35. Memorial /mə’mɔːriəl/ (n), -s: Đài kỷ niệm 

   aɪ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States
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36. Might /maɪt/ (modal v): Có thể 
    ,    ɒ  ə  ɪ’ æ  ɪ 
37. Monosyllabic /,mɒnəsɪ’læbɪk/ (adj): Một vần 
    ’  æʃ(ə) ə 
38. National /’næʃ(ə)nəl/ (adj): Thuộc về quốc gia, toàn quốc 

  ɑː 
39. Part /pɑːt/ (n), -s: Phần 
    ,   əʊ ə’  æ   ɪ 
40. Photographic /,fəʊtə’græfɪk/ (adj): Thuộc về nhiếp ảnh 

   i: 
41. Piece /pi:s/ (n), -s: Miếng 

    ʌ 
42. Plus /plʌs/ (adj); Cộng; hơn 
    ,   ɒ i  ɪ’ æ ɪ 
43. Polysyllabic /,pɒlisɪ’læbɪk/ (adj): Nhiều vân 
    ’  ɒ  jə ə 
44. Popular /’pɒpjələ/ (adj): Phổ biến 

  ə’ zeʃ(ə)n 
45. Possession /pə’zeʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Sự sở hữu 

    ə’   e  ɪ 
46. Progressive /prə’gresɪv/ (adj): Tiếp diễn 
    ,   ʌ   ɪ’eɪʃ(ə) n 
47. Publication /,pʌblɪ’keɪʃ(ə) n/ (n) [c/u], -s: Sự công bố 

   jʊə 
48. Pure /pjʊə/ (adj): Nguyên chất 

   eə 
49. Rare /reə/ (adj): Hiếm 
    ’   ɪə   i 
50. Really /’rɪəli/ (adv): Thật ra 

    i: 
51. Reel /ri:l/ (n), -s: Ống, cuộn 

   ɪ’  ɜː 
52. Research /rɪ’sɜːtʃ/ (n), -es: Sự nghiên cứu 

    ʌ f 
53. Rough /rʌf/ (adj): Nhám 
    ’   e   ə 
54. Sentence /’sentəns/ (n), -s: Câu 

      i:    ju:zɪ 
55. Sheet music /’ʃi:t mju:zɪk/ (n phr) [u]: Nhạc rời từng tờ 

     ʊ 
56. Should /ʃʊd/ (modal v): Nên 
     ,  ɪ ʃu’eɪʃ(ə)n 
57. Situation /,sɪtʃu’eɪʃ(ə)n/ (n), -s: Tình huống 

  aʊ       ɪ’ ɔː   ɪŋ 
58. Sound recording /saʊnd/ /rɪ’kɔːdɪŋ/ (n phr), -s: Ghi lại âm thanh 

          e    ,s  æ ə’eə iə 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_music
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59. The Betts Stradivarius /bets/ /,strædə’veəriəs/ (prop n) 
      ’  æ  ə, e   i 

60. The Cassavetti /’kæsə,veti/ Stradivarius (prop n) 
     ’ t  ɒ   ə  ’e    ə (ə) 
61. Thomas Jefferson /’tɒməs/ /’dʒefəs(ə)n/ (prop n) 

    ’ æ ə  ɒg 
62. To catalogue /’kætəlɒg/: Xếp theo loại  

        ɪ’ i: 
63. To delete /dɪ’li:t/: Xóa 

       ɪ’    aɪ 
64. To describe /dɪ’skraɪb/: Mô tả  

        ɪ’eɪ 
65. To detain /dɪ’teɪn/: Giữ lại  

      ɪ’ æ   ɪʃ 
66. To establish /ɪ’stæblɪʃ/: Thiết lập 

      aɪ 
67. To lie /laɪ/: Nói dối; nằm 

    ’ ɪ   ɪ 
68. To limit /’lɪmɪt/: Giới hạn 

    ’   æ   i 
69. To marry /’mæri/: Kết hôn 

         ɪ 
70. To print /prɪnt/: In 

       ɪ’ ə 
71. To refer /rɪ’fə/: Tham khảo  

        æ 
72. To span /spæn/: Trải dài 

         eə 
73. To wear /weə/: Mang, mặc, đội  

    ’ ɪə əʊ 
74. To zero /’zɪərəʊ/: Xóa bằng không 

  aɪ 
75. Type /taɪp/ (n), [c/u], -s: Đánh máy 
     ,ju: ɪ’ɜː (ə) 
76. Universal /,ju:nɪ’vɜːs(ə)l/ (adj): Hoàn vũ 
    ,  aɪə’ɪ 
77. Violin /,vaɪə’lɪn/ (n), -s: Đàn vĩ cầm 

   i’əʊ ə 
78. Viola /vi’əʊlə/ (n), -s: Đàn vĩ cầm trầm 
    ’   ɒ ju: 
79. Volume /’vɒlju:m/ (n) [cu], -s: Thể tích 

      u:’e  ə 
80. Whoever /hu:’evə/ (pron): Bất cứ ai 

     u:m’e və 
81. Whomever /hu:m’evə/ (pron): Bất cứ ai 

    hu:z 

https://en.wikipedia.org/wiki/Betts_Stradivarius
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82. Whose /hu:z/ (pron): Của ai 
    ’     ɪ   ə 
83. Winner /’wɪnə/ (n), -s: Người thắng 
 

2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. Thể tiếp diễn (The continuous/progressive form) 
 
2.1.1. Chia động từ: 
 

SIMPLE FORM 
Simple present 
He buys a book. 
Simple past 
He bought a book. 
Present perfect 
He has bought a book. 
Past perfect 
He had bought a book. 
Simple future 
He will buy a book. 
 

CONTINUOUS FORM 
 
He is buying a book. 
 
He was buying a book. 
 
He has been buying a book. 
 
He had been buying a book. 
 
He will be buying a book. 
 

 
Công thức: 

“Continuous form = To be + present participle” 
[trong đó thì của to be là thì của động từ chính ở thể đơn (simple form)] 

 
2.1.2. Sử dụng:   
 
Thể tiếp diễn mô tả một hành động hay sự kiện đang diễn ra ngay thời điểm nói 
hoặc vào thời điểm có liên hệ với thì được dùng.  
                                                                                                                                                                                           
2.1.3. Cách thành lập phần tận cùng –ing 
 
 Nếu nguyên mẫu: 
-  Tận cùng bằng -e, thì bỏ -e trước khi thêm –ing, ví dụ: To live (Sống) → Living; 
-  Tận cùng bằng -y thì thêm –ing bình thường, ví dụ: To play (chơi) → Playing, to 
cry → crying; 
-  Tận cùng bằng -ic thì thêm –k trước khi thêm –ing, ví dụ: To traffic (Buôn lậu) → 
Trafficking; 
- Chỉ có 1 vần, tận cùng bằng 1 âm phụ âm, trước âm phụ âm cuối là 1 âm nguyên 
âm đơn- ngoại trừ trường hợp âm nguyên âm đơn này xuất phát từ sự phối hợp của 
2 chữ cái nguyên âm- thì gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm –ing, ví dụ: To stop 
→ Stopping. Ghi chú: To cook /kʊk/ → Cooking: -k KHÔNG gấp 2 vì âm nguyên 
âm đơn /ʊ/ xuất phát từ sự phối hợp của 2 chữ cái nguyên âm -o và –o. 
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- Có nhiều vần, tận cùng bằng 1 âm  phụ âm, trước âm phụ âm cuối là 1 âm nguyên 
âm đơn-ngoại trừ trường hợp âm nguyên âm đơn này xuất phát từ sự phối hợp của 2 
chữ cái nguyên âm-, trọng âm rơi vào vần cuối thì gấp đôi phụ âm cuối trước khi 
thêm –ing, ví dụ: To expel /ɪk’spel/ (Trục xuất) → Expelling. Ghi chú: To reveal 
/rɪ’vi:l/ (Cho thấy) → Revealing: -l KHÔNG gấp đôi vì âm nguyên âm đơn /i:/ xuất 
phát từ sự phối hợp của 2 chữ cái nguyên âm–e and –a. 
- Tận cùng bằng – ie thì đổi –ie thành –y trước khi thêm –ing, ví dụ: To die (chết) 
→ Dying. 
 
2.2. Đại từ liên hệ (Relative pronouns) 
 
 Subject (Chủ ngữ) Object (Tân ngữ) Possession (Sở 

hữu) 
Person 
(Người) 

Who/whoever/that Whom/whomever/that Whose 

Thing (Vật) Which/that Which/that Of which/whose 
 
- Who/whoever: Chủ ngữ, cho người, ví dụ: 
                           + The man who is wearing a white shirt is my younger brother;          
                           + Whoever comes first will be declared the winner. 
- Whom/whomever: Tân ngữ, cho người, ví dụ: 
                          + The man whom you have just talked to is my younger brother; 
                          + The police will detain whomever they meet in that house. 
- Whose: Sở hữu, cho người, ví dụ: The man whose shirt is white is my younger 
brother. 
- Which: Chủ ngữ, tân ngữ, cho vật, ví dụ: The house which has a blue roof is mine 
(chủ ngữ); The house which I have just bought has a blue roof (tân ngữ).   
- Of which: Sở hữu, cho vật, ví dụ: The house the roof of which is blue is his. “of 
which” có thể được thay bằng “whose”. 
- When/at which/in which/on which (Đại từ liên hệ thời gian), ví dụ:  
                    + The time when (at which) he was shot dead was exactly noon; 
                    + The year when (in which) he was born was 1954; 
                    + The day when (on which) I started working here was Monday, 
September 19, 2019.                      
- Where/at which/in which/on which (Đại từ liên hệ nơi chốn), ví dụ: 
                    + The school where (at which) I am studying is a big one; 
                    + The house where (in which) I am living is not very big;  
                    + The bridge where (on which) I am standing is a newly-built one.   
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
Library of Congress (LC) 
 
- Interviewer: What is it, the Library of Congress, in the United States? 
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- Interviewee: Well LC , the Library of Congress, is the national library of the 
United States. It is one of the largest libraries in the world. 
- Interviewer: When was it established? 
- Interviewee: It was established on April 24, 1800. 
- Interviewer: Where is it housed? 
- Interviewee: It is housed in three buildings on Capitol Hill in Washington DC 
called Thomas Jefferson Building, John Adams Building and James Madison 
Memorial Building. It also has a conservation center in Culpeper, Virginia. 
- Interviewer: How about the collections of LC? 
- Interviewee: LC’s "collections are universal, not limited by subject, format, or 
national boundary, and include research materials from all parts of the world and in 
more than 450 languages."  
- Interviewer: What do the collections of the Library of Congress include? 
- Interviewee: They include: 
       + 32 million plus catalogued books in 470 languages; 
       + 61 plus million manuscripts; 
       + The largest rare book collection in North America, including the rough draft 
of the American Declaration of Independence and a Gutenberg Bible; 
       + One million plus U.S. government publications; 
       + One million issues of world newspapers spanning the past three centuries; 
       + 33,000 bound newspaper volumes; 
       + 500,000 microfilm reels; 
       + 140,000 plus issues of US and foreign comic books; 
       + 5.3 million maps; 
       + 6 million works of sheet music; 
       + 3 million sound recordings; 
       + 14.7 plus million prints and photographic images including fine and popular 
art pieces and architectural drawings; 
        + The Betts Stradivarius violin and the Cassavetti Stradivarius viola. 
 
Bài dịch 
 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LC) 
 
Người phỏng vấn: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ ở Mỹ là gì? 
Người được phỏng vấn: Vâng, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ là thư viên quốc gia của 
nước Mỹ. Nó là một trong những thư viện lớn nhất trên thế giới. 
Người phỏng vấn: Nó được thành lập lúc nào? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập ngày 24 tháng 4 năm 1800. 
Người phỏng vấn: Nó nằm ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Nó nằm trong ba tòa nhà trên Đồi Capitol ở Washington 
DC gọi là Tòa nhà Thomas Jefferson, Tòa nhà John Adams và Tòa nhà tưởng nhớ 
James Madison. Nó cũng có một trung tâm bảo quản tại Culpeper, bang Virginia.  
Người phỏng vấn: Còn những bộ sưu tầm của LC thì sao? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Audio-Visual_Conservation_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Culpeper,_Virginia
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Người được phỏng vấn: “Bộ sưu tầm của LC có tính toàn bộ, không giới hạn về 
chủ đề, dạng thức hay biên giới quốc gia và bao gồm tài liệu nghiên cứu từ tất cả 
các vùng trên thế giới và bằng hơn 450 ngôn ngữ”.       
Người phỏng vấn: Các bộ sưu tập của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bao gồm những 
gì? 
Người được phỏng vấn: Chúng bao gồm: 
         + Hơn 32 triệu sách được phân loại bằng 470 ngôn ngữ; 
         + Hơn 61 triệu bản viết tay; 
         + Bộ sưu tập sách hiếm lớn nhất Bắc Mỹ, trong đó có bản thảo thô của lời 
Tuyên bố Độc lập của Hoa Kỳ và cuốn Thánh kinh Gutenberg; 
         + Một triệu tài liệu công bố của chính phủ Mỹ; 
         + Một triệu ấn bản báo in ra trên thế giới trải dài ba thế kỷ; 
         + 33.000 quyển sách  báo được đóng tập; 
         + 500,000 cuộn vi phim; 
         + Hơn 140,000 ấn bản sách truyện tranh Mỹ và nước ngoài; 
         + 5.3 triệu bản đồ; 
         + 6 triệu công trình văn bản bài nhạc; 
         + 3 triệu bản ghi và tái tạo âm thanh; 
         + Hơn 14,7 triệu bản in ấn và hình ảnh chụp bao gồm những tác phẩm mỹ 
thuật và dân gian và các bản vẽ kiến trúc; 
        + Đàn vĩ cầm Betts Stradivarius  và đàn vĩ cầm trầm Cassavetti Stradivarius 
viola. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
Library of Congress (LC) 
 
The Library of Congress (LC) is the national library of the United States. It is one of 
the largest libraries in the world. It was established on April 24, 1800. It is housed 
in three buildings on Capitol Hill in Washington DC called Thomas Jefferson 
Building, John Adams Building and James Madison Memorial Building. It also has 
a conservation center in Culpeper, Virginia. LC’s "collections are universal, not 
limited by subject, format, or national boundary, and include research materials 
from all parts of the world and in more than 450 languages." They include: 
       + 32 million plus catalogued books in 470 languages; 
       + 61 plus million manuscripts; 
       + The largest rare book collection in North America, including the rough draft 
of the American Declaration of Independence and a Gutenberg Bible; 
       + One million plus U.S. government publications; 
       + One million issues of world newspapers spanning the past three centuries; 
       + 33,000 bound newspaper volumes; 
       + 500,000 microfilm reels; 
       + 140,000 plus issues of US and foreign comic books; 
       + 5.3 million maps; 
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       + 6 million works of sheet music; 
       + 3 million sound recordings; 
       + 14.7 plus million prints and photographic images including fine and popular 
art pieces and architectural drawings; 
        + The Betts Stradivarius violin and the Cassavetti Stradivarius viola. 
 
Bài dịch 
 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LC) 
 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ là thư viên quốc gia của nước Mỹ. Nó là một trong 
những thư viện lớn nhất trên thế giới. Nó được thành lập ngày 24 tháng 4 năm 1800. 
Nó nằm trong ba tòa nhà trên Đồi Capitol ở Washington DC gọi là Tòa nhà Thomas 
Jefferson, Tòa nhà John Adams và Tòa nhà tưởng nhớ James Madison. Nó cũng có 
một trung tâm bảo quản tại Culpeper, bang Virginia.  
“Bộ sưu tầm của LC có tính toàn bộ, không giới hạn về chủ đề, dạng thức hay biên 
giới quốc gia và bao gồm tài liệu nghiên cứu từ tất cả các vùng trên thế giới và bằng 
hơn 450 ngôn ngữ”.       
Chúng bao gồm: 
         + Hơn 32 triệu sách được phân loại bằng 470 ngôn ngữ; 
         + Hơn 61 triệu bản viết tay; 
         + Bộ sưu tập sách hiếm lớn nhất Bắc Mỹ, trong đó có bản thảo thô của lời 
Tuyên bố Độc lập của Hoa Kỳ và cuốn Thánh kinh Gutenberg; 
         + Một triệu tài liệu công bố của chính phủ Mỹ; 
         + Một triệu ấn bản báo in ra trên thế giới trải dài ba thế kỷ; 
         + 33.000 quyển sách  báo được đóng tập; 
         + 500,000 cuộn vi phim; 
         + Hơn 140,000 ấn bản sách truyện tranh Mỹ và nước ngoài; 
         + 5.3 triệu bản đồ; 
         + 6 triệu công trình văn bản bài nhạc; 
         + 3 triệu bản ghi và tái tạo âm thanh; 
         + Hơn 14,7 triệu bản in ấn và hình ảnh chụp bao gồm những tác phẩm mỹ 
thuật và dân gian và các bản vẽ kiến trúc; 
        + Đàn vĩ cầm Betts Stradivarius  và đàn vĩ cầm trầm Cassavetti Stradivarius 
viola. 
 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1 
 
Turn the underlined verbs into the continuous/progressive form. 
 
1. It rains today. 
2. Those boys made a toy. 
3. We shall go to the movies. 
4. I have taught English for 25 years. 
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5. We shall study all the textbook in two years’time. 
6. She had studied her lesson before I came. 
7. They did not work hard. 
8. Have you read this newspaper? 
9. They will stay there for a week. 
 
Exercise 2 
 
Fill in the blanks with suitable relative pronouns. 
 
1. The man _____you see at school is my father. 
2. The boy_____ stands at the gate is not my friend. 
3. The doctor______house you come to is of great fame. 
4. The table the legs______are broken is very old. 
5. This is the most interesting film________I have ever seen. 
6. Is this the motorcycle _______your father has just bought? 
7. The woman _______husband is a lawyer is very rich. 
8. Dalat is a resort_______is very beautiful in the Spring. 
9. Who is the person______you admire the most? 
10. 1972 was the year_____I got my French baccalaureate. 
11. The castle _____ the battle took place was completely destroyed. 
 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 13 
 
1. TỪ VỰNG 
           ə’    i:    ə 

1. Agreement /ə’gri:mənt/ (n) [c/u], -s: Thỏa thuận 
    ,   æ   ’u: 
2. Bamboo /,bæm’bu:/ (n) [c/u], -s: Tre 
    ’  ɑː   ɪ, ɔː 
3. Basketball /’bɑːskɪt,bɔːl/(n) [u]: Bóng rỗ 

     ʌ 
4. Blood /blʌd/ (n) [u]: Máu 

   ʊə 
5. Boor /bʊə/ (n), -s: Người thô lỗ 

    u: 
6. Boot /bu:t/ (n), -s: Giày bốt 

    əʊ 
7. Brooch /brəʊtʃ / (n), -es: Trâm cài tóc 

   ə ’  ɪʃ(ə) ə 
8. Conditional /kən’dɪʃ(ə)nəl/ (adj): Có điều kiện 

   ɪ ’   i: ’  e  iə 
9. Degree Celsius /dɪ’gri://’selsiəs/ (n phr), -s: Độ C 

   ɪ,e    ə -’dʒe (ə) ə 
10. Director-general /dɪ,rektə -’dʒen(ə)rəl/ (n), -s: Tổng giám đốc 

ɪg,zæ ɪ’eɪʃ(ə)n 
11. Examination /ɪg,zæmɪ’neɪʃ(ə)n / (n) [c/u], -s: Kỳ thi; sự xem xét 

     ʌ 
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12. Flood /flʌd/ (n) [c/u], -s: Lũ 
    ’   ʌŋ ʃ(ə)n 
13. Function /’fʌŋkʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Chức năng 
    ’dʒe (ə) ə 
14. General /’dʒen(ə)rəl/ (adj): Tổng quát 
    ,dʒe (ə) ə ə,    i:    ə    ɒ  , æ  ɪ     æ      eɪ 
15. General Agreement on Tariffs and Trade /,dʒen(ə) rəl ə,gri:mənt ɒn ,tærɪfs 

ænd treɪd/ (GATT ) (prop n): Thỏa thuận tổng quát về thuế xuất nhập khẩu 
và thương mại 

    dʒə’ i:  ə 
16. Geneva /dʒə’ni:və/ (prop n): Thành phố Giơ-neo-vơ 
    ,     ɒ     ə ,   e   ɪ ’    ɒ  ʌ 
17. Gross Domestic Product /,grɒs də,mestɪk ’prɒdʌkt/ (GDP /,dʒi: di: ’pi:/) (n 

phr): Tổng sản lượng quốc nội 
    ,ɪ    ə, ʌ   (ə) ’  e (ə) 
18. Intergovernmental /,ɪntə,gʌv(ə)n’ment(ə)l/ (adj): Liên chính phủ 
    ,ɪ    ə’  æʃ(ə )ə 
19. International /,ɪntə’næʃ(ə)nəl/ (adj): Quốc tế 

    ʊə 
20. Moor /mʊə/ (n), -s: Đồng hoang 
    ’ eɪʃ(ə)n 
21. Nation /’neɪʃ(ə)n / (n), -s: Quốc gia 

ɒ  ’zɜː  ə 
22. Observer /ɒb’zɜːvə/ (n), -s: Quan sát viên 
     ,ɔː   ə aɪ’eɪʃ(ə)n 
23. Organization /,ɔːgənaɪ’zeɪʃ(ə)n/ (n), -s: Tổ chức 

 əʊ 
24. Pole /pəʊl/ (n), -s: Cực; sào 
    ,   ɒ  ə’ɪ  ə i 
25. Possibility /,pɒsə’bɪləti/: Khả năng có thể xảy ra 
    ’  ɪ    ɪ ə 
26. Similar /’sɪmɪlə/: Tương tự 

   u: 
27. Soot /su:t/ (n) [u]: Bồ hóng 

    ʊə 
28. Spoor /spʊə/ (n) [singular]: Mùi 
    ’  ʌ    ʌŋ  ɪ 
29. Subjunctive /’sʌbdʒʌŋktɪv/ (adj): Giả định 

  ə  ’ e   ə 
30. Successor /sək’sesə/ (n), -s: Người kế tục 
    ’     ɪ    ə  ə 
31. Switzerland /’swɪtzələnd/ (prop n): Thụy Sĩ 

  ə  ’u: 
32. Taboo /tə’bu:/ (n), -s: Điều cấm kỵ 
     ’  æ ɪ 
33. Tariff /’tærɪf/ (n), -s: Thuế xuất nhập khẩu 



132 
 

   ɜː 
34. Term /tɜːm/ (n), -s: Quý; học phần 

       ɔɪ 
35. To boil /bɔɪl/: Đun sôi 

         i’eɪ 
36. To create /kri’eɪt/: Tạo ra 

      ɪ’e 
37. To elect /ɪ’lekt/: Bầu ra 

       ɪ 
38. To fish /fɪʃ/: Bắt cá 

         ’ æ      ɪŋ 
39. To go camping /’kæmpɪŋ/ (v phr): Đi cắm trại 

        i: 
40. To heat /hi:t/: Sưởi ấm 

        ɜː 
41. To learn /lɜːn/: Học  

      u:z 
42. To lose /lu:z/: Mất, thua 

       ɑː 
43. To pass /pɑːs/: Qua được  

       eɪ 
44. To rain /reɪn/: Mưa 

    ’ e  jə eɪ 
45. To regulate /’regjəleɪt/: Điều chỉnh 

    ’ e     ɪze 
46. To represent /’reprɪzent/: Đại diện 

    ’  æ      ɔ: 
47. To stand for /’stænd fɔ:/: Viết tắt của 

        eɪ 
48. To stay /steɪ/: Ở lại 

      æ’ u: 
49. To tattoo /tæ’tu:/: Xâm 

 ʌ ’aɪ (ə) i 
50. Unlikely /ʌn’laɪk(ə)li/ (adj): Không có khả năng 
    ’     e  θə 
51. Weather /’weθə/ (n) [u]: Thời tiết 

     i:’ e 
52. Weekend /wi:k’end/ (n), -s: Cuối tuần 

     ʊ 
53. Wood /wʊd/ (n) [c/u], -s: Gỗ 

     ʊ 
54. Wool /wʊl/ (n) [u]: Len 

 
55. World Trade Organization (WTO /,dʌbl-ju: ti: ’əʊ) (prop n): Tổ chức 

Thương mại Thế giới 
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2. NGỮ PHÁP 
 
Câu điều kiện (Conditional sentences) 
 
 (0) Kiểu KHÔNG: 
 

If -simple present  (If-clause)  Simple present (main clause) 
Ví dụ: If pure water is heated to one hundred degrees Celsius, it boils. 
 
Sử dụng: Diễn tả một sự thật hiển nhiên.   
 
(1) Kiếu MỘT: 
 

If -simple present (If-clause)  Simple future  (main clause) 
Ví dụ:: If he misses the bus, he will walk home. 
 
Sử dụng: Diễ tả một sư việc có khả năng cao xảy ra trong tương lai.    
Chú ý: Có thể thay thì tương lai đơn bằng mệnh lệnh cách, ví dụ: If you see him, 
give him the book.   
    
 (2)  Kiểu HAI: 
 

If - past subjunctive  Present conditional (Would/could/should/might 
+ bare infinitive) 

Ví dụ: If he missed the bus, he would walk home. 
 
Sử dụng: Diễn tả một tình huống tưởng tượng không có khả năng xảy ra trong 
tương lai.  
Chú ý: Thì past subjunctive chia động từ giống thì simple past trừ to be với ngôi thứ 
nhất và ngôi thứ ba là “were” chứ không phải là “was”.  
 
(3) Kiểu BA: 
 

If - past perfect subjunctive  Perfect conditional 
(Would/could/should/might + have + past participle) 

Ví dụ: If she had really loved him, he would have married her. / Had she really 
loved him, he would have married her.  
 
Sử dụng: Diễn tả một sự kiện đáng lý đã xảy ra trong quá khú nhưng thật sự dã 
không xảy ra 
Chú ý: Thì past perfect subjunctive chia động từ giống như thì the past perfect.  
 
3. Cách phát âm “-oo” (Pronunciation of -oo-) 
 
“-oo” có thể được phát âm như: 
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-  /ʊ/: 
+ Khi “-oo” đứng trước “-k”, ví dụ: Book /bʊk/. 
+ Khi “-oo” đứng sau “-w”, ví dụ: Wool /wʊl/, wood /wʊd/. 
 
     -     /uː/: 
+ Khi “-oo” đứng sau “-b”, ví dụ: Bamboo /bæm’buː/, taboo /tə’buː/. 
+ Khi “-oo” đứng sau “-t”, ví dụ: Tattoo /tə’tuː/. 
+ Khi “-oo” đứng trước “-d”, ví dụ: Food /fuːd/. Ngoại lệ: Wood /wʊd/, blood 
/blʌd/, flood /flʌd/.  
+ Khi “-oo” đứng trước “-t”, ví dụ: Boot /buːt/. Ngoại lệ: Foot /fʊt/, soot /sʊt/.  
 
      -     As /ɔː/: 
 + Khi “-oo” đứng trước “-r”, ví dụ: Door /dɔː(r)/. Ngoại lệ: spoor /spʊə(r)/,  
Chú ý:: Ba từ sau có 2 cách phát âm: 

• Boor/bʊə(r)/ hay /bɔː(r)/ 
• Moor /mʊə(r)/ hay /mɔː(r)/ 
• Poor /pʊə(r)/ hay /pɔː(r)/. 

 
      -     As /əʊ/, ví dụ: Brooch /brəʊtʃ/. 
 
4. BÀI PHỎNG VẤN: 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
WTO 
 
- Interviewer: What does WTO stand for? 
- Interviewee: It stands for World Trade Organization. 
- Interviewer: What is its main functions? 
- Interviewee: The WTO, an intergovernmental organization, regulates and 
facilitates international trade between nations. 
- Interviewer: When was it founded? 
- Interviewee: It was founded on 1 January 1995  and was the successor to the 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which was created on 30 October 
1947. 
- Interviewer: Where is it headquartered? 
- Interviewee: The WTO is headquartered in Geneva, Switzerland. 
- Interviewer: How many member countries does it have? 
- Interviewee: It has 164 member countries and 25 observer governments. 
- Interviewer: How much of the global trade and GDP (Gross Domestic Product) 
does it represent? 
- Interviewee: WTO, the world's largest international economic organization, 
represents over 98% of global trade and global GDP. 
- Interviewer: By whom is the WTO led? 
- Interviewee: It is led by a director-general who is elected with a four-year term.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_trade
https://deusex.fandom.com/wiki/Timeline#1995
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
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Bài dịch 
 
WTO 
 
Người phỏng vấn: WTO viết tắt của chữ gì? 
Người được phỏng vấn: Nó viết tắt của chữ World Trade Organization (Tổ chức 
Thương mại Thế giới). 
Người phỏng vấn: Chức năng chính của nó là gì? 
Người được phỏng vấn: WTO, một tổ chức liên quốc gia, điều hòa và tạo điều 
kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế giữa các quốc gia. 
Người phỏng vấn: Nó được thành lập khi nào? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là tổ 
chức nối tiếp tổ chức Thỏa thuận Tổng quát về Thuế quan và Thương mại (GATT), 
được thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 1947. 
Người phỏng vấn: Trụ sở chính ở đâu? 
Người được phỏng vấn: WTO có trụ sở chính tại Giơ-neo, Thụy Sĩ. 
Người phỏng vấn: Có bao nhiêu quốc gia thành viên? 
Người được phỏng vấn: Nó có 164 quốc gia thành viên và 25 chính phủ quan sát.  
Người phỏng vấn: Nó đại diện cho bao nhiêu thương mại toàn cầu và tổng thu 
nhâp nội địa (GDP)? 
Người được phỏng vấn: WTO, tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới, đại diện 
cho 98% thương mại toàn cầu và tổng thu nhâp nội địa toàn cầu. 
Người phỏng vấn: Ai lãnh đạo WTO? 
Người được phỏng vấn: Nó được lãnh đạo bởi một tổng giám đốc được bầu với 
nhiệm kỳ bốn năm. 
 
5. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
WTO 
 
The World Trade Organization (WTO) is an intergovernmental organization, 
regulating and facilitating international trade between nations. It was founded on  
January 1, 1995  and was the successor to the General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT), which was created on 30 October 1947. It is headquartered 
in Geneva, Switzerland and has 164 member countries and 25 observer 
governments. The WTO, the world's largest international economic organization, 
represents over 98% of global trade and global GDP and is led by a director-general 
who is elected with a four-year term.  
 
Bài dịch 
 
WTO 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_trade
https://deusex.fandom.com/wiki/Timeline#1995
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
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Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một tổ chức liên quốc gia, điều hòa và tạo 
điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế giữa các quốc gia. Nó được thành lập 
vào ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là tổ chức nối tiếp tổ chức Thỏa thuận Tổng quát 
về Thuế quan và Thương mại (GATT), được thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 
1947. Nó có trụ sở chính tại Giơ-neo, Thụy Sĩ và có 164 quốc gia thành viên và 25 
chính phủ quan sát. WTO, tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới, đại diện cho 
98% thương mại toàn cầu và tổng thu nhâp nội địa toàn cầu và được lãnh đạo bởi 
một tổng giám đốc được bầu với nhiệm kỳ bốn năm. 
 
6. BÀI TẬP 
 
Exercise   
 
Put the verbs in parentheses into their correct forms. 
 
1. They will stay there for some days if the weather (be) fine. 
2. If it rains this weekend, we (not go) camping. 
3. If I (get) a pole, I shall go fishing. 
4. I (go) to see a doctor if I were you. 
5. You (not pass) the examination if you do not work hard. 
6. If he (listen to) me, he would not have missed the train. 
7. If I (be) him, I would not have lost my way. 
8. If I were ten years younger, I (learn) to drive a car. 
9. If I (be) taller, I might be better at basketball. 
 
7. KIỂM TRA 
 
- Từ loại 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 14 
 
1. TỪ VỰNG 
           ə’  ɪ ə i 

1. Ability /ə’bɪləti/ (n) [c/u] –ies: Khả năng 
ə’   ɪ ieɪ  

2. Affiliate /ə’fɪlieɪt/ (n), -s: Chi nhánh 
    ’ æ  ɪ,  ɒ  i 

3. Antibody /’æntɪ,bɒdi/ (n), -ies : Kháng thể 
    ’ ɑː    i 

4. Army /’ɑːmi/ (n), -ies: Quân đội 
    , eɪ ə’ ɪ ɪ (ə) 

5. Apolitical /,eɪpə’lɪtɪk(ə)l/ (adj): Phi chính trị 
   ɪ’i:   əb(ə)l/ 

6. Believable /bɪ’li:vəb(ə)l/ (adj): Có thể tin được 
    ’ ɔː   ɪŋ 

7. Boring /’bɔːrɪŋ/ (adj): Gây chán nản 
    ’ jʊə əʊ 

8. Bureau /’bjʊərəʊ/ (n), -s/x: Bàn giấy; vụ, phòng 
    ’  eɪb(ə)l 

9. Cable /’keɪb(ə)l/(n) [c/u], -s: Cáp 
    , eɪb(ə)l ,nju:z ’e    ɜː 

10. Cable News Network /,keɪb(ə)l ,nju:z ’netwɜːk/ (CNN /,si: en ’en)) (n phr): 
Kênh TV CNN 

   ə  ’ æ  ə ɪ 
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11. Comparative /kəm’pærətɪv/ (adj/n), -s: So sánh hơn 
   ə ’ e    (ə) ə i 

12. Contemporary /kən’temp(ə)rəri/ (adj): Cận đại 
    ’    ʌ      i, aɪ 

13. Countryside /’kʌntri,saɪd/ (n) [u]: Miền quê 
    ’   ʌ  ə ɪdʒ 

14. Coverage /’kʌvərɪdʒ/ (n) [u]: Sự tường thuật 
    , i:    ɜː   ’ aɪ 

15. Eastern Time /,i:stɜːn ’taɪm/ (n phr): Giờ miền Đông nước Mỹ  
 ɪ  ’aɪə 

16. Entire /ɪn’taɪə/ (adj): Toàn bộ 
 ɪ’   ɒ ə i 

17. Equality /ɪ’kwɒləti/ (n) [u]: Sự công bằng 
 ɪ’   e   ɪ     i 

18. Extensively /ɪks’tensɪvli/ (adv): Rộng rãi 
 ɪ  ’  i:      i 

19. Extremely /ɪks’tri:mli/ (adv): Cực kỳ 
    ’  eɪ    ə 

20. Famous /’feɪməs/ (adj): Nổi tiếng 
   əʊ 

21. Goal /gəʊl/ (n), -s: Mục đích 
    ʌ 

22. Gulf /gʌlf/ (n), -s: Vịnh 
 ɪ’i: (ə) 

23. Illegal /ɪ’li:g(ə)l/ (adj): Bất hợp pháp 
    ’ ɪ   əʊ, aɪ 

24. Immobile /’ɪməʊ,baɪl/ (adj): Bất động 
 ɪ ’ ɒ    əb(ə)l 

25. Impossible /ɪm’pɒsəb(ə)l/ (adj): Không thể 
ɪ’ æ   jʊ ə 

26. Inaccurate /ɪ’nækjʊrət/ (adj): Không chính xác 
ɪŋ’ eɪ əb(ə)l 

27. Incapable /ɪŋ’keɪpəb(ə)l/ (adj): Không có khả năng  
ɪ , ɪə i’ɒ ə i 

28. Inferiority /ɪn,fɪəri’ɒrəti/ (n) [u]: Sự thua kém 
ɪ ’ e  ɪdʒə s 

29. Intelligence /ɪn’telɪdʒəns/ (n) [u]: Trí thông minh 
    ’  ɒdʒɪ (ə) 

30. Logical /’lɒdʒɪk(ə)l/ (adj): Có lý 
    ’   eɪ ə 

31. Major /’meɪdʒə/ (adj): Chính, quan trọng 
    ’   æ   ə 

32. Mattter /’mætə/ (n), [c/u], -s: Vấn đề 
    ’   i:  iə 

33. Media /’mi:diə/ (n) sing/plur; Truyền thông  
    ’   æ  əʊ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Time_Zone
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34. Narrow /’nærəʊ/ (adj): Chật 
   ɪ’ eɪʃ(ə)n 

35. Negation /nɪ’geɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Sự phủ định 
    ’   eɪ       ə,   ʊ 

36. Neighborhood /’neɪbə,hʊd/ (n), -s: Khu vực lân cận 
    ’   e ,   ɜː 

37. Network /’net,wɜːk/ (n), -s: Mạng lưới 
    ,   ɒ -,æ  ə’ əʊ ɪ 

38. Non-alcoholic  /,nɒn-,ælkə’həʊlɪk/ (adj): Không có cồn 
    ,   ɒ -’  e 

39. Non-sense /,nɒn-’sens/ (n) [c/u], -s: Vô nghĩa 
    , ɒ    ə’zɪʃ(ə)n 

40. Opposition /,ɒpə’zɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Sự đối lập, sự chống lại 
    ’  eɪʃə 
41. Patience /’peɪʃəns/ (n) [u]: Sự kiên nhẩn 

   æ 
42. Plant /plænt/ (n) [c/u], -s : Cây 
     ’    eʒə 
43. Pleasure /’pleʒə/ (n) [c/u], -s: Sự vui sướng,  

    ɪ’ eʃ(ə)n 
44. Prevention /prɪ’venʃ(ə)n / (n) [u]: Sự đề phòng 

    ə’ aɪə ə 
45. Proprietor /prə’praɪətə/ (n), -s: Sở hữu chủ 

   i:z   ’ʃ    ɒ    e 
46. Reese Schonfeld /ri:z/ /’ʃɒnfeld/ (prop n) 

   ɪ,   ɒ   ə’ ɪ ə i 
47. Responsibility /rɪ,spɒnsə’bɪləti/ (n) [c/u], -ies: Trách nhiệm 
    ,   a: e  ’  ɪ i 
48. Sadec City /,sa:dek ’sɪti/ (prop n): Thành phố Sa Đéc 
    ,   æ ɪ’ æ ʃ(ə)n 
49. Satisfaction /,sætɪs’fækʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Sự vừa lòng 

  e  ’e     ə                          ’ e   ə  ɪ 
50. September /sep’tembə/ 11 terrorist /’terərɪst/ attack (n phr): Cuộc tấn công 

khủng bố ngày 11tháng 9 
   e 

51. Sex /seks/ (n) [c/u]: Giới tính 
  ʊ,ɪə i’ɒ ə i 

52. Superiority /sʊ,pɪəri’ɒrəti/ (n) [u]: Sự vượt trội 
    a: 

53. Sharp /ʃa:p/ (adj): Bén, sắc 
   e  ’  ɜː   ə 

54. Ted Turner /ted/ /’tɜːnə/ (prop n) 
     ,  ɪ  i ’  æ  (ə) 
55. Tivi channel /,tɪvi ’tʃæn(ə)l/ (n phr) –s: Kênh TV 
     ,     ɪ   ’ aʊ  əz 
56. Twin Towers /,twɪn ’taʊəz/ (prop n): Tòa Tháp Đôi 

https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
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    ’  ʌ  ə 
57. To cover /’kʌvə/: Đậy; tường trình 

       i:’aɪ  eɪ 
58. To dehydrate /di:’haɪdreɪt/: Mất nước  

        ɪ’aɪ 
59. To derive /dɪ’raɪv/: Xuất phát từ  

     , ɪ    ə   ’ e 
60. To disconnect /,dɪskə’nekt/: Cắt đứt liên lạc  

        ɪ’ɔː ie  ,eɪ 
61. To disorientate /dɪs’ɔːrien,teɪt/: Mất phương hướng 

        ɔː 
62. To launch /lɔːntʃ/: Phóng lên, tung ra  

     ’   ɪ ɪ ə aɪ 
63. To militarize /’mɪlɪtəraɪz/: Quân sự hóa  

     , i:   ə’ ju:s 
64. To reproduce /,ri:prə’dju:s/: Sinh sản 

       ɪ’  i: 
65. To reveal /rɪ’vi:l/: Vạch ra 
           ’ ʌ    ɪ,   e 
66. To supplement /’sʌplɪ,ment/: Hổ trợ  

 ʌ’ eɪb(ə)l 
67. Unable /ʌn’eɪb(ə)l/ (adj): Không có khả năng 

 ʌ’  θɪŋ  əb(ə)l 
68. Unthinkable /ʌn’θɪŋkəb(ə)l/(adj): Không nghĩ ra được 

     ɔː    θ 
69. Warmth /wɔːmθ/ (n) [u]: Sự ấm áp 
     ’    e   ə 
70. Weapon /’wepən/ (n), -s: Vũ khí 

 
2. NGỮ PHÁP 
 
2.1. So sánh hơn/kém và so sánh nhất (Comparative and superlative) 
 
2.1.1. So sánh hơn với tính từ (Comparative of superiority with adjectives) 
 
a. Tính từ ngắn (Short adjectives) 
 
Công thức:      
                           Short adjective + -er + than 
 
Ví dụ: Hotter than, happier than, quieter than, pleasanter than, nobler than, narrower 
than. 
Chú ý: (1) Tính từ ngắn là tính từ có: 

• một vần, ví dụ: High, large 
• hai vần tận cùng bằng: 

-y, ví dụ: Happy 
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-er, ví dụ: Tender 
-et, ví dụ: Quiet 
-ant, ví dụ: Pleasant 
-le, ví dụ: Noble 
-ow, ví dụ: Narrow 
            (2) Nếu tính từ ngắn tận cùng:  
- với 1 phụ âm, đứng trước là 1 nguyên âm thì phụ âm cuối cùng gấp đôi trước khi 
them –er. Ví dụ: hotter, bigger. 
- bằng –y đứng sau phụ âm thì -y đổi sang -i trước khi thêm -er, ví dụ: Happier 
- bằng –le thì chỉ thêm -r, ví dụ: Nobler 
 
b. Tính từ dài (Long adjectives) 
 

More + long adjective + than 
 
Ví dụ: More boring than, more interesting than 
 
2.1.2. So sánh kém với tính từ (Comparative of inferiority with adjectives) 
 

Less + adjective (short/long) + than 
 
Ví dụ: Less hot than, less happy than, less boring than, less interesting than 
 
2.1.3. So sánh nhất hơn với tính từ (Superlative of superiority with adjectives) 
 
a. Tính từ ngắn (Short adjectives) 
 

The + short adjective + -est 
 
Ví dụ: The hottest, the happiest, the quietest, the pleasantest, the noblest, the 
narrowest 
Chú ý: Nếu tính từ ngắn tận cùng:  
- với 1 phụ âm, đứng trước là 1 nguyên âm thì phụ âm cuối cùng gấp đôi trước khi 
them –est. Ví dụ: The hottest. 
- bằng –y đứng sau phụ âm thì -y đổi sang -i trước khi thêm -est, ví dụ: The happiest 
- bằng –le thì chỉ thêm -st, ví dụ: The noblest 
  
b. Tính từ dài (Long adjectives) 
 

The +  most + adjective (short/long) 
 
Ví dụ: The most boring, the most interesting  
 
2.1.4. So sánh nhất kém với tính từ (Superlative of inferiority with adjectives) 
 

The +  least + adjective (short/long) 



142 
 

 
Ví dụ: The least boring, the least interesting  
Chú ý: Trạng từ ngắn một vần, không tận cùng bằng -ly có so sánh hơn và so sánh 
nhất giống như tính từ ngắn, ví dụ: Harder, the hardest. 
 
2.1.5. So sánh hơn/kém và nhất bất quy tắc  (Irregular comparatives and 
superlatives) 
Bad                             Worse than                                   The worst 
Far                      Farther than/Further than              The farthest/The furthest 
Good                          Better than                                    The best 
Little                          Less than                                       The least 
Much                         More than                                      The most 
 
2.1.6. So sánh bằng với tính từ (Comparative of equality with adjectives) 
 
Positive form: as +adjective + as 
Ví dụ: He is as tall as his father. 
 
Negative form: not + as + adjective + as/not + so +adjective + as 
Ví dụ: He is not as tall as his father/He is not so tall as his father 
 
2.1.7. So sánh hơn/kém và so sánh nhất với trạng từ (Comparative and 
superlative with adverbs) 
 
So sánh hơn/kém và so sánh nhất với trạng từ được hình thành tương tự như với 
tính từ, ngoại trừ trường hợp trạng từ tận cùng bằng -ly thì dùng more/less và the 
most/the least, ví dụ: Đối với trạng từ quickly ta có: More quickly, less quickly, the 
most quickly, the least quickly. 
 
2.2. Tiếp đầu ngữ phủ định (Negative prefixes) 
 
Sau đây là 10 tiếp đầu ngữ phủ định thông dụng: 
(1) A-: Luôn dùng với từ bắt đầu bằng một phụ âm, ví dụ: Apolitical; 
(2) Anti-: Dùng để tạo danh từ kép, ví dụ: Antibody; 
(3) De-: Hầu như lúc nào cũng dùng với động từ, ví dụ: Dehydrate; 
(4) Dis-: Dùng với từ bắt đầu bằng một phụ âm hay một nguyên âm, ví dụ: 
Disorientate, disconnect; 
(5) Il-: Luôn dùng với từ bắt đầu bằng chữ cái “l”, ví dụ: Illegal; 
(6) Im-: Dùng với từ bắt đầu bằng chữ cái “m” hay “p”, ví dụ: Immobile, 
impossible; 
(7) In-: Dùng với từ bắt đầu bằng một phụ âm hay một nguyên âm trừ hai nguyên 
âm “i” và “u”, ví dụ: Incapable, inaccurate; 
(8) Ir-: Luôn dùng với từ bắt đầu bằng chữ cái “r”, ví dụ: Irregular; 
(9) Non-: Dùng với từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay một phụ âm, ví dụ: Non-
alcoholic, non-sense; 
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(10) Un-: Dùng với từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay một phụ âm, ví dụ: Unable, 
unthinkable. 
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
CNN 
 
- Interviewer: Today, let’s talk a little bit about a famous contemporary US tivi 
channel. It’s Cable News Network, CNN for short. When was it launched for the 
first time? 
- Interviewee: Well, it was launched, for the first time, at 5:00 p.m. Eastern 
Time on June 1, 1980. 
- Interviewer: Who founded CNN? 
- Interviewee: It was founded by American media proprietor Ted Turner and Reese 
Schonfeld. 
- Interviewer: Where is its headquarters? 
- Interviewee: It is headquartered in Atlanta, Georgia, USA. 
- Interviewer: How about CNN’s bureaus and emplyees? 
- Interviewee: CNN has 11 domestic and 31 international bureaus with more than 
4,000 employees worldwide. On the other hand, CNN's coverage is supplemented 
and carried by more than 900 affiliates around the globe. 
- Interviewer: What, do you think, were the two major international events covered 
extensively by CNN?  
- Interviewee: I think these were the Gulf War in 1990–1991 and the September 11 
terrorist attacks on the Twin Towers in New York City. 
 
Bài dịch 
 
CNN 
 
Người phỏng vấn: Hôm nay chúng ta hãy nói một ít về một kênh truyền hình Mỹ 
cận đại nổi tiếng. Đó là Cable News Network, gọi tắt là CNN. Khi nào nó được 
chiếu lên lần đầu? 
Người được phỏng vấn: Vâng, nó được chiếu lên lần đầu vào lúc 5 giờ chiều, giờ 
phía Đông ngày 1 tháng 6 năm 1980. 
Người phỏng vấn: Ai thành lập CNN? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập bởt ông chủ truyền thông người Mỹ 
Ted Turner và Reese Schonfeld. 
Người phỏng vấn: Trụ sở chính của nó ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Nó có trụ sở chính ở thành phố Atlanta, bang Georgia, 
Hoa Kỳ. 
Người phỏng vấn: Các văn phòng và nhân viên CNN ra sao? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Time_Zone
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Time_Zone
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War
https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
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Người được phỏng vấn: CNN có 11 văn phòng nội địa và 31 văn phòng quốc tế 
với hơn 4.000 nhân viên trên thế giới. Mặt khác, sự phủ sóng của CNN được hổ trợ 
và thực hiện bởi hơn 900 chi nhánh khắp thế giới. 
Người phỏng vấn: Theo bạn nghỉ đâu là 2 sự kiện quôc tế chính được tường trình 
rộng rãi bởi CNN? 
Người được phỏng vấn: Tôi nghỉ đó là Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990-1991 và 
cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng  9 lên tòa Tháp Đôi ở thành phố New York. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
CNN 
 
Cable News Network, CNN for short, is a famous contemporary US tivi channel. 
It was launched for the first time at 5:00 p.m. Eastern Time on June 1, 1980. 
CNN was founded by American media proprietor Ted Turner and Reese Schonfeld. 
It is headquartered in Atlanta, Georgia, USA. CNN has 11 domestic and 31 
international bureaus with more than 4,000 employees worldwide. On the other 
hand, CNN's coverage is supplemented and carried by more than 900 affiliates 
around the globe. The two major international events covered extensively by CNN 
were the Gulf War in 1990 and the September 11, 2001 terrorist attacks on the Twin 
Towers in New York City. 
 
Bài dịch 
 
CNN 
 
Cable News Network, gọi tắt CNN, là một kênh truyền hình Mỹ cận đại nổi tiếng.  
Nó được chiếu lên lần đầu vào lúc 5 giờ chiều, giờ phía Đông ngày 1 tháng 6 năm 
1980. CNN được thành lập bởt ông chủ truyền thông người Mỹ Ted Turner và 
Reese Schonfeld. Nó có trụ sở chính ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. 
CNN có 11 văn phòng nội địa và 31 văn phòng quốc tế với hơn 4.000 nhân viên 
trên thế giới. Mặt khác, sự phủ sóng của CNN được hổ trợ và thực hiện bởi hơn 900 
chi nhánh khắp thế giới. Hai sự kiện quôc tế chính được tường trình rộng rãi bởi 
CNN là Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990-1991 và cuộc tấn công khủng bố ngày 11 
tháng 9 lên tòa Tháp Đôi ở thành phố New York. 
 
5. BÀI TẬP 
 
Exercise 1 
 
Fill in the blanks with the correct comparative of superiority or superlative of 
superiority derived from the words in parentheses.  
 

1. The countryside is much _____ (pleasure) than the city. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Time_Zone
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War
https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
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2. John is the _____ (intelligence) student in his class. 
3. John is more _____ (patience) than Peter. 
4. This house is ______(warmth) than the other house. 
5. This is the _____ (narrow) street in the neighborhood. 
6. I have just bought _____ a (good) watch. 
7. That is the _____ (sharp) knife in the kitchen. 
8. He is the _____ (happy) man on Earth. 
9. Prevention is_____(good) than cure. 

 
Exercise 2 
 
Fill in the blanks with the correct words expressing negation or opposition 
derived from the words in parentheses. 
 

1. This plant can be reproduced _____ (sex). 
2. The army has got very powerful _____ (aircraft) weapons. 
3. The goal of the attack was to _____ (militarize) the entire region. 
4. The customer expresses her ______ (satisfaction) in a rather strong way. 
5. What you had said was extremely _____ (logical). 
6. The patient started to look increasing _____ (patience). 
7. The result of the test reveals his _____ (ability) in the matter. 
8. What you had done was extremely _____ (responsibility). 
9. This is a _____ (governmental) organization. 
10.  We had an _____ (believable) time in Sadec City. 

 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Ngữ pháp 
- Chính tả 
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BÀI 15 
 
1. TỪ VỰNG 
 
          ’eɪdʒ(ə) i 

1. Agency /’eɪdʒ(ə)nsi/ (n), -ies: Cơ quan 
    ’ æ   ɪ,ʌ  tʃə 
2. Agriculture /’ægrɪ,kʌltʃə/ (n) [u]: Nền nông nghiệp 
    ’ æ    jə ə ə i 
3. Ambulatory /’æmbjələtəri/ (adj): Di động, đi lại được 
    ’ æ   ə,aɪ 
4. Appetite /’æpə,taɪt/ (n) [c/u], -s; Khẩu vị 
    ,   e   ɪ’ɪʃ(ə)l 
5. Beneficial /,benɪ’fɪʃ(ə)l/ (adj): Có ích 
    ’   æ  ə 
6. Castor /’kæstə/ (n), -s: Bánh xe chân ghế 
    ,   ɪ  ə’ e 
7. Cigarette /,sɪgə’ret/ (n), -s: Điếu thuốc 

    u: 
8. Clue /klu:/ (n), -s: Dấu vết 
    ,    ɒ    ə’zɪʃ(ə)n 
9. Composition /,kɒmpə’zɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Thành phần; bài luận văn 

   ə’  e 
10. Consent /kən’sent/ (v/n) [u]: Đồng ý 

   ə’  e 
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11. Content  /kən’tent/ (adj): Vừa ý 
    ’    ɒ    ə i 
12. Contrary /’kɒntrəri/ (adj): Ngược lại 
    ’   ɒ  iəs 
13. Copious /’kɒpiəs/ (adj): Dồi dào 
    ’   aɪ ɪ 
14. Crisis /’kraɪsɪs/ (n), -es /-i:z/: Cuộc khủng hoảng 

   ɪ’   e 
15. Descent /dɪ’sent/ (n) [c/u], -s: Sự đi xuống 

 ju:’  ɪ  ɪ  ə 
16. Duplicitous /dju:’plɪsɪtəs/ (adj): Hai mặt 

 ɪ’  ɪʃ(ə) 
17. Efficient /ɪ’fɪʃ(ə)nt/ (adj): Hiệu quả 
    , e dʒɪ’ ɪə 
18. Engineer /,endʒɪ’nɪə/ (n), -s: Kỹ sư 
    ’   ɪ   ə  i 
19. Fishery /’fɪʃəri/ (n), -ies: Ngành thủy sản 
    ’   ɒ  ɪ    i 
20. Forestry /’fɒrɪstri/(n) [u]: Ngành lâm nghiệp 

 əʊ’ e   k 
21. Grotesque /grəʊ’tesk/ (adj): Buồn cười, lố bịch 
    ’   ʌŋgə 
22. Hunger /’hʌŋgə/ (n) [u]: Cơn đói 

 ɪ’  u: ɪ 
23. Inclusive /ɪn’klu:sɪv/ (adj): Bao gồm 
    , ɪ    ɪ’ jʊ ə i 
24. Insecurity /,ɪnsɪ’kjʊrəti/ (n) [c/u], -ies: Sự không an ninh 
    ’   ɪ (ə) 
25. Kitten /’kɪt(ə)n/ (n), -s: Mèo con 
    ’ aɪ     I  ʊ 
26. Livelihood /’laɪvlihʊd/ (n) [c/u], -s: Kế sinh nhai 
    ’  ʌkʃə i 
27. Luxury /’lʌkʃəri/ (n) [c/u], -ies: Sự xa hoa 
    ,    æ  ʊ’  ɪʃ(ə)n 
28. Malnutrition /,mælnʊ’trɪʃ(ə)n/ (n) [u]: Nạn suy dinh dưỡng 
    ’   æ  əʊ 
29. Marrow /’mærəʊ/ [c/u], -s: Tủy xương 
    ’   e   ə 
30. Nectar /’nektə/ (n) [u]: Mật hoa 
    ’  ju: (ə) s 
31. Nuisance /’nju:s(ə)ns/ (n) [c/u], -s: Sự phiền toái 

   ʊ’ ɪʃ(ə)n 
32. Nutrition /nʊ’trɪʃ(ə)n/ (n) [u]: Sự dinh dưỡng 

ə’   ɪ  ə (ə) i 
33. Obligatory /ə’blɪgət(ə)ri/ (adj): Bắt buộc 
     ,ɒ     ə  ’ɪʃ(ə)n 
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34. Obstetrician /,ɒbstə’trɪʃ(ə)n/ (n), -s: Bác sĩ sản khoa 
ɒ  ’  e  ɪ 

35. Obstetrics /ɒb’stetrɪks/ (n) [u]: Ngành sản khoa 
    ’ ɒ      ə 
36. Omelette /’ɒmlət/ (n) , -s: Trứng chiên 

wʌn’ e  
37. Oneself /wʌn’self/ (pron): Tự mình 

   ɪ ’ju: iə 
38. Peculiar /pɪ’kju:liə/ (adj): Kỳ dị 
    ,    ɑː   ə’sju: ɪ (ə) 
39. Pharmaceutical /,fɑːmə’sju:tɪk(ə)l/ (adj): Thuộc ngành dược 

 ə’zɪʃ(ə)n 
40. Position /pə’zɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Vị trí 
    ’   ɒ  ə  i 
41. Poverty/’pɒvəti/ (n) [u]: Sự nghèo khổ 
    ,     eɪɪŋ ’   æ   ɪ 
42. Praying mantis /,preɪɪŋ ’mæntɪs/ (n phr), -tises/tes: Con ngựa trời 

    ə’ ʌ   ɪv 
43. Productive /prə’dʌktɪv/ (adj): Sản xuất hàng loạt 
    ’    ɒ  ə   i 
44. Property /’prɒpəti/ (n) [c/u], -ies: Tài sản 

     ɪ’ e 
45. Quebec /kwɪ’bek/ (prop n): Thành phố Quebec (Canada) 
     ,  i:  ə’  ʌ ʃ(ə)n 
46. Repercussion /,ri:pə’kʌʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Hệ quả 

   ɪ’zɪ iəns 
47. Resilience /rɪ’zɪliəns/ (n) [u]: Khả năng hồi phục nhanh, khả năng đàn hồi 

   ɪ, aɪə ’i:/ 
48. Retiree /rɪ,taɪə’ri:/ (n), -s: Người về hưu 
    ’   ʊ (ə)l 
49. Rural /’rʊr(ə)l/ (adj): Thuộc về nông thôn 

   ɪ’ jʊə ə i 
50. Security /sɪ’kjʊərəti/ (n) [c/u], -ies: An ninh 
    ,   ɪ (ə)l teɪ iəs 
51. Simultaneous /,sɪm(ə)l’teɪniəs/ (adj): Một lượt 
    ’  ɒ ɪ ju: 
52. Solitude /’sɒlɪtju:d/ (n) [u]: Sự cô đơn 
    ’   eɪ ʃəs 
53. Spacious /’speɪʃəs/ (adj): Rộng rãi 
    ’    eɪ ʃ(ə)l 
54. Spatial /’speɪʃ(ə)l/ (adj): Thuộc về không gian 

     e 
55. Stress /stress/ (n) [c/u], -es: Sự căng thẳng 
    ,   u:  ə’ ɪ ʃəs 
56. Superstitious /,su:pə’stɪʃəs/ (adj): Tin dị đoan 
    ’   ɪ   ə 
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57. System /’sɪstəm/ (n), -s: Hệ thống 
   θ  e   

58. Threat /θret/ (n) [c/u], -s: Sự đe dọa 
    ’   ɪ  (ə) i 
59. Victory /’vɪkt(ə)ri/ (n) [c/u], -ies: Chiến thắng 

      ə ’  ɪ 
60. To admit /əd’mɪt/: Thừa nhận  

     ə’ e 
61. To attest /ə’test/: Chứng thực  

        ə ’ ɜː 
62. To confer /kən’fɜː/: Phát, cấp 

       ə  ’ ɒ ɪ  eɪ 
63. To consolidate /kən’sɒlɪdeɪt/: Cũng cố  

    ’   ɒ    ɪ ju: 
64. To constitute /’kɒnstɪtju:t/: Tạo thành  

     ,  ɒ    ə’ ɪ 
65. To contradict /,kɒntrə’dɪkt/: Mâu thuẫn  

        ɪ’ i: 
66. To defeat /dɪ’fi:t/: Đánh bại 

       ɪ’  ʌ 
67. To disrupt /dɪ’srʌpt/: Gây cản trở 

       ɪ’   e 
68. To dissect /dɪ’sekt/: Mổ xẽ 

      ɪ’ɪ   ɪ  eɪ 
69. To eliminate /ɪ’lɪmɪneɪt/: Khử 

      ɪ’eɪ b(ə)l/: 
70. To enable /ɪ’neɪb(ə)l/: Làm cho có khả năng  

       ɔː 
71. To fall /fɔːl/: Rơi, té 

       aɪ 
72. To fight /faɪt/: Chiến đấu 

      ɪ ’   əʊ ə aɪz 
73. To immobilize /ɪ’məʊbəlaɪz/: Bất động hóa 

      ɪ ’ en 
74. To invent /ɪn’vent/: Sáng chế 

     ɪ  ’ ɜː 
75. To invert /ɪn’vɜːt/: Đảo ngược 

      ə’  e 
76. To lament /lə’ment/: Khóc than  

    ’   ʌ  ɪ,  aɪ 
77. To multiply /’mʌltɪ,plaɪ/: Nhân lên 

      ə’  ɜː 
78. To occur /ə’kɜː/: Xảy ra 

    ’  ɒ  ju eɪ 
79. To postulate /’pɒstjuleɪt/: Nêu ra  

     ’e  ə ,aɪ 
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80. To recognize /’rekəg,naɪz/: Nhận ra 
       ɪ’ ju:s 

81. To reduce /rɪ’dju:s/: Giảm 
       ɪ’zɪ 

82. To resist /rɪ’zɪst/: Chống lại 
       ɪ’ eɪ 

83. To retain /rɪ’teɪn/: Giữ lại 
    ’   eʃə , aɪ 

84. To specialize /’speʃə,laɪz/: Chuyên môn hóa  
    ’  ʌ    ɪ, ju: 

85. To substitute /’sʌbstɪ,tju:t/: Thay thế 
       ə’     e  

86. To suppress /sə’pres/: Loại bỏ 
 
2. CÁCH NHẬN RA VỊ TRÍ CỦA DẤU NHẤN CHÍNH TRONG TỪ TIẾNG 
ANH (HOW TO RECOGNIZE THE POSITION OF THE MAIN STRESS IN 
ENGLISH WORDS)  
 
(1) Dấu nhấn chính thường rơi vào vần thứ nhất của từ 2 vần tận cùng bằng:      
    -ance, ví dụ: Nuisance /’njuːs(ə)ns/; 
    -ar, ví dụ: Nectar /’nektə(r)/; 
    -en, ví dụ: Kitten /’kɪt(ə)n/; 
    -ent, ví dụ: Content /’kɒntent/, nhưng: Consent /kən’sent/, descent /dɪ’sent/, event 
/ɪ’vent/, invent /ɪn’vent/, lament /lə’ment/… 
   -er, ví dụ: Cooker /’kʊk ə(r)/;  
   -on, ví dụ: Lion /’laɪən/; 
   -or, ví dụ: Castor /’ka:stə(r)/;   
   -ow, ví dụ: Marrow /’mærəʊ/.  
 
(2) Phần lớn, dấu nhấn chính rơi vào những vần sau đây của động từ 2 vần:  
   -cur, ví dụ: Occur/ə’kɜː(r)/; 
   -ect, ví dụ: Dissect /dɪ’sekt/;  
   -ict, ví dụ: Contradict /,kɒntrə’dɪkt/; 
   -fer, ví dụ: Confer /kən’fɜː(r)/; 
   -mit, ví dụ: Admit /əd’mɪt/;  
   -pel, ví dụ: Expel /ɪks’pel/; 
  -pres, ví dụ: Suppress /sə’pres/; 
  -rupt, ví dụ: Disrupt /dɪs’rʌpt/; 
  -sist, ví dụ: Resist /rɪ’zɪst/; 
  -tain, ví dụ: Retain /rɪ’teɪn/; 
  -test, ví dụ: Attest /ə’test/; 
  -tract, ví dụ: Attract /ə’trækt/; 
  -vent, ví dụ: Invent /ɪn’vent/; 
  -vert, ví dụ: Invert /ɪn’vɜː(r)t/. 
 
(3) Phần lớn, dấu nhấn chính rơi vào vần đứng trước các vần sau đây: 
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  -ance, ví dụ: Importance /ɪm’pɔ:(r)t(ə)ns/; 
  -ant, ví dụ: Important /ɪm’pɔ:(r)t(ə)nt/; 
  -cial, ví dụ: Beneficial /,benɪ’fɪʃ(ə)l/; 
  -cious, ví dụ: Spacious /’speɪʃəs/; 
  -eous, ví dụ: Simultaneous /,sɪm(ə)l’teɪniəs/; 
  -ian, ví dụ: Obstetrician /,ɒbstə’trɪʃ(ə)n/; 
  -iar, ví dụ: Peculiar /pɪ’kjuːliə(r)/; 
  -ic, ví dụ: Specific /spə’sɪfɪk/; 
  -ics, ví dụ: Obstetrics /əb’stetrɪks/; 
  -ical, ví dụ: Pharmaceutical /,fa:(r)mə’sjuːt ɪk(ə)l/; 
  -ient, ví dụ: Efficient /ɪ’fɪʃ(ə)nt/; 
  -ience, ví dụ: Impatience /ɪm’peɪʃ(ə)ns/; 
  -ior, ví dụ: Superior /sʊ’pɪəriə(r)/;  
  -ious, ví dụ: Copious /’kəʊpiəs/; 
  -is, ví dụ: Praying mantis /,preɪɪŋ ’mæntɪs/; 
  -itous, ví dụ: Duplicitous /dju:’plɪsɪtəs/; 
  -ity, ví dụ: Possibility /,pɒse’bɪləti/; 
  -ive, ví dụ: Possessive /pə’zesɪv/; 
  -sion, ví dụ : Repercussion /,ri:pə(r)’kʌʃ(ə)n/; 
  -tial, ví dụ: Spatial /’speɪʃ(ə)l/; 
  -tion, ví dụ: Composition /,kɒmpə’zɪʃ(ə)n/; 
  -tious, ví dụ: Superstitious /,suːpə(r)’stɪʃ(ə)s/; 
  -ury, ví dụ: Luxury /’lʌkʃəri/.  
 
(4) Phần lớn, dấu nhấn chính rơi vào vần cuối của động từ 2 vần tận cùng bằng 
-ent, ví dụ: To present /prɪ’zent/. 
 
(5) Phần lớn, dấu nhấn chính rơi vào vần đứng trước vần kế cuối của danh từ 
tận cùng bằng:   
  -ate, ví dụ: Postulate /’pɒstjʊleɪt/; 
  -ite, ví dụ: Appetite /’æpətaɪt/; 
  -ude, ví dụ: Solitude /’sɒlɪtjuːd/; 
  -ute, ví dụ: Substitute/’sʌbstɪtjuːt/. 
 
(6) Phần lớn, dấu nhấn chính rơi vào vần thứ tư tính từ vần cuối của từ tận 
cùng -atory và có ít nhất 4 vần, ví dụ: Obligatory /ə’blɪgət(ə)ri/, nhưng 
“ambulatory”/’æmbjələtəri/. 
 
(7) Phần lớn, dấu nhấn chính rơi vào vần thứ nhất của một danh từ 3 vần tận 
cùng bằng:   
  -ary, ví dụ: Contrary /’kɒntrəri/; 
  -erty, ví dụ: Property /’prɒpə(r)ti/; 
  -ory, ví dụ: Victory /’vɪkt(ə)ri/. 
 
(8) Phần lớn, dấu nhấn chính rơi vào vần thứ ba tính từ vần cuối của một động 
từ có ít nhất 3 vần và tận cùng bằng: 
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  -ate, ví dụ: Consolidate /kən’sɒlɪdeɪt/; 
  -ize/-ise, ví dụ: Immobilize /Immobilise /ɪ’məʊbəlaɪz/; 
  -ply, ví dụ: Multiply /’mʌltɪplaɪ/; 
  -ute, ví dụ: Constitute /’kɒnstɪtjuːt/. 
 
(9) Dấu nhấn chính rơi vào phần cuối sau đây của từ: 
-ee, ví dụ: Retiree /rɪ,taɪə’ri:/, nhưng: Employee /ɪm’plɔɪiː/, coffee/’kɒfi/; 
-eer, ví dụ: Engineer /,endʒɪ’nɪə(r)/; 
-esque, ví dụ: Grotesque /grəʊ’tesk/; 
-ese, ví dụ: Chinese /tʃaɪ’ni:z/; 
-ette, ví dụ: Cigarette /,sɪgə’ret/, nhưng: Omelette /’ɒmlət/; 
-oo, ví dụ: Bamboo /,bæm’buː/; 
-self, ví dụ: Oneself /wʌn’self/. 
 
3. BÀI PHỎNG VẤN  
 
Đọc to bài phỏng vấn 
 
FAO  
 
- Interviewer: What is FAO? 
- Interviewee: FAO (Food and Agriculture Organization) is a specialized agency of 
the United Nations. 
- Interviewer: Where is it hearquartered? 
- Interviewee: It is headquartered in Rome, Italy. 
- Interviewer: When and where was it founded? 
- Interviewee: It was founded on 16th October 1945 in Quebec, Canada.  
- Interviewer: How about the number of FAO’s member nations? 
- Interviewee: As of 1 May 2020, the Organization had 194 Member Nations. 
- Interviewer: What are the main functions of FAO? 
- Interviewee: The main functions of FAO are to defeat hunger and to 
improve nutrition and food security by helping governments and development 
agencies improve and develop agriculture, forestry, fisheries, land and water 
resources. 
- Interviewer: What are FAO’s priorities in the fight against hunger? 
- Interviewee: They are: 

• to help eliminate hunger, food insecurity and malnutrition; 
• to make agriculture, forestry and fisheries more productive and 

sustainable; 
• to reduce rural poverty; 
• to enable inclusive and efficient agricultural and food systems;  
• to increase the resilience of livelihoods to threats and crises. 

- Interviewer: By whom is FAO led? 
- Interviewee: FAO is led by a Director-general, elected for a four-year term. 
 
Bài dịch 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_specialized_agencies_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger
https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Forestry
https://en.wikipedia.org/wiki/Fishery
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
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FAO  
 
Người phỏng vấn: FAO là gì? 
Người được phỏng vấn: FAO (Tổ chức Lương Nông Thế giới) là một cơ quan 
chuyên trach của Liên Hiệp Quốc. 
Người phỏng vấn: Nó có trụ sở chính ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Nó có trụ sở chính ở Rô-ma, Ý. 
Người phỏng vấn: Khi nào và ở đâu nó được thành lập? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1945 ở Quebec, 
Canada. 
Người phỏng vấn: Số quốc gia thành viên của FAO ra sao? 
Người được phỏng vấn: Cho đến ngày 1 tháng 5 năn 2020, tổ chức này có 194 
quốc gia thành viên. 
Người phỏng vấn: Các chức năng chính của FAO là gì? 
Người được phỏng vấn: Các chức năng chính của FAO là đánh bại nạn đói và cải 
thiện sự dinh dưỡng và an ninh lương thực qua giúp đở các chính phủ và giúp các 
cơ quan phát triển cải thiện và phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
và nguồn lợi nước. 
Người phỏng vấn: Những ưu tiên của FAO trong việc đấu tranh chống nạn đói là 
gì? 
Người được phỏng vấn: Đó là: 

• giúp loại bỏ nạn đói; 
• làm cho ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có năng suất cao hơn và 

bền vững; 
• giảm tình trạng nghèo ở nông thôn; 
• thực hiện được các hệ thống lương thực và nông nghiệp hiệu quả và có tính 

toàn bộ; tăng sự bền bỉ của sinh kế trước các mối đe dọa và khủng hoảng. 
Người phỏng vấn: Ai lãnh đạo FAO? 
Người được phỏng vấn: FAO được lãnh đạo bởi một tổng giám đốc, được bấu với 
nhiệm kỳ bốn năm. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
FAO  
 
FAO (Food and Agriculture Organization) is a specialized agency of the United 
Nations. It is headquartered in Rome, Italy. It was founded on  October 16, 1945 in 
Quebec, Canada. As of 1 May 2020, the Organization had 194 Member Nations. 
The main functions of FAO are to defeat hunger and to improve nutrition and food 
security by helping governments and development agencies improve and develop 
agriculture, forestry, fisheries, land and water resources.  
FAO’s priorities in the fight against hunger are: 

• to help eliminate hunger, food insecurity and malnutrition; 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_specialized_agencies_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger
https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security
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• to make agriculture, forestry and fisheries more productive and 
sustainable; 

• to reduce rural poverty; 
• to enable inclusive and efficient agricultural and food systems;  
• to increase the resilience of livelihoods to threats and crises. 

FAO is led by a Director-general, elected for a four-year term. 
 
Bài dịch 
 
FAO 
 
 FAO (Tổ chức Lương Nông Thế giới) là một cơ quan chuyên trach của Liên Hiệp 
Quốc. 
Nó có trụ sở chính ở Rô-ma, Ý. Nó được thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1945 ở 
Quebec, Canada. Cho đến ngày 1 tháng 5 năn 2020, tổ chức này có 194 quốc gia 
thành viên. Các chức năng chính của FAO là đánh bại nạn đói và cải thiện sự dinh 
dưỡng và an ninh lương thực qua giúp đở các chính phủ và giúp các cơ quan phát 
triển cải thiện và phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nguồn lợi 
nước. 
Những ưu tiên của FAO trong việc đấu tranh chống nạn đói là: 

• giúp loại bỏ nạn đói; 
• làm cho ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có năng suất cao hơn và 

bền vững; 
• giảm tình trạng nghèo ở nông thôn; 
• thực hiện được các hệ thống lương thực và nông nghiệp hiệu quả và có tính 

toàn bộ; tăng sự bền bỉ của sinh kế trước các mối đe dọa và khủng hoảng. 
FAO được lãnh đạo bởi một tổng giám đốc, được bấu với nhiệm kỳ bốn năm. 
 
5. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Vị trí của dấu nhấn chính 
- Chính tả 
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BÀI 16 
 
1. TỪ VỰNG 
            ə’   ɪʃ(ə)n 

1. Addition /ə’dɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Toán cộng 
    ’     eɪ (ə) 
2. Chaebol /’tʃeɪb(ə)l/ (prop n): Tập đoàn kinh tế Hàn Quốc 

   ə ’   ɒ   ə  ə 
3. Conglomerate /kən’glɒmərət/ (n), -s: Tập đoàn 

   ə ’    ʌ ʃ(ə)n 
4. Construction /kən’strʌkʃ(ə)n/ [c/u/, -s: Sự xây dựng 
    ’   eɪ   ʊ 
5. Daegu /’deɪgʊ/ (prop n): Địa danh ở Hàn Quốc 
    ’   e  ɪ  (ə) 
6. Decimal /’desɪm(ə)l/ (adj/n), -s: Lẻ, số lẻ 

   ɪ’ ɒ   ɪ,eɪ  ə 
7. Denominator /dɪ’nɒmɪ,neɪtə/ (n), -s: Mẫu số 

   ɪ’ ɪʒ(ə)n 
8. Division /dɪ’vɪʒ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Toán chia 

i:, e ’  ɒ  ɪ 
9. Electronics /i:,lek’trɒnɪks/ (n), [c/u], -cs: Ngành điện tử 

 ɪ’ ɜː (ə) 
10. Eternal /ɪ’tɜːn(ə)l/ (adj): Vĩnh viễn 
    ’ e  ə ,ɑː  ɪŋ 
11. Everlasting /’evə,lɑːstɪŋ/ (adj): Kéo dài mãi mãi 
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    ’  ɪ gə 
12. Figure /’fɪgə/ (n), -s: Con số; người; số tiền 
      aɪ’æ ʃ(ə)l 
13. Financial /faɪ’nænʃ(ə)l/ (adj): Thuộc về tài chính 
    ’    æ ʃ(ə)n 
14. Fraction /’frækʃ(ə)n/ (n), -s: Phân số 
    ’   ɑ  ɑː 
15. Hanja /’hɑːndʒɑː/: Chữ Hán của Hàn Quốc 
    ’    e  ɪ (ə) 
16. Medical /’medɪk(ə)l/ (adj): Thuộc về y khoa 
    ,     ʌ  ɪ   ɪ’eɪʃ(ə)n 
17. Multiplication /,mʌltɪplɪ’keɪʃ(ə)n/ (n) [u]: Toán nhân 
    ’  ju: ə, eɪ ə 
18. Numerator /’nju:mə,reɪtə/ (n), -s: Tử số 
    ’   ju: ə   ə 
19. Numerous /’nju:mərəs/ (adj): Vô số 
    , ɒ  ə’eɪʃ(ə)n 
20. Operation /,ɒpə’reɪʃ(ə)n/ (n), -s: Bài toán; cuộc phẩu thuật; chiến dịch 

   ɔɪ 
21. Point /pɔɪnt/ (n) [c/u]: Điểm, chấn số lẻ 

          ’    e  ə’eɪʃ(ə)n 
22. Preparation /’prepə’reɪʃ(ə)n/ (n) [c/u], -s: Sự chuẩn bị 
     , æ     ʌŋ  ’  aʊ 
23. Samsung Town /,sæmsʌŋ ’taʊn/ (prop n): Địa danh ở Hàn Quốc 

   əʊ 
24. Seoul /səʊl/ (prop n): Xê-un 
    ’  e (ə)ə     i 
25. Separately /’sep(ə)rətli/ (adv): Riêng lẽ 
    ’     ɪ      ɪ   ɪŋ 
26. Shipbuilding /’ʃɪpbɪldɪŋ/ (n) [u]: Việc đóng tàu 
    ,   aʊθ ’  ə  iə 
27. South Korea /,saʊθ ’kəriə/ (prop n): Hàn Quốc 
    ’     eʃ(ə)l 
28. Special /’speʃ(ə)l/ (adj): Đặc biệt 

  ʌ ’  æ ʃ(ə)n 
29. Subtraction /sʌb’trækʃ(ə)n/ (n) [c/u]: Toán trừ 

 
2. Phân số, số lẻ và 4 phép tính căn bản (Fractions, decimals and the 4 basic 
operations)  
 
- Phân số: 
 Một phân số khi viết bằng chữ hay được phát âm bao gồm: 
  + Tử số là một số đếm; 
  + Mẫu số là một số thứ tự. Nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số phải ở số nhiều, ví dụ:  

• 2/3: two thirds 
• 4/5: four fifths 
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• 5/6: five sixths 
• 6/7: six sevenths 
• 7/8: seven eighths 
• 8/9: eight ninths 
• 9/10: nine tenths 
• 10/11: ten elevenths 
• 11/12: eleven twelfths 
• 12/13: twelve thirteenths 

 
Phân số đặc biệt: 
1/2: a/one half 
3/2: three halves 
1/4: one fourth (North American English) or one quarter (British English)          
 
Dùng “over”:  
Ví dụ: 53/54 (fifty-three fifty-fourths) có thể được phát âm như  “fifty-three over 
fifty-four”. 
 
- Số lẻ: 
+ Được viết và đọc với point (.), ví dụ:10.54 được đọc là “ten point five four”. Mỗi 
con số sau “point”(.) được đọc riêng lẽ, ví dụ: 0.534 được đọc là “zero/nought point 
five three four”. 
 
- Bốn phép tính căn bản: 
 
+ Cộng (Addition): 
            2 + 2 = 4 (two plus two is/makes/equals/is equal to four). 
 
+ Trừ (Subtraction): 
            4 - 2 = 2 (four minus two is/makes/equals/is equal to two). 
 
+ Nhân (Multiplication): 
            4 x 2 = 8 (four times/multiplied by two is/makes/equals/is equal to eight). 
 
+ Chia (Division): 
            4 / 2 = 2 (four divided by two is/makes/equals/is equal to two). 
 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn 
 
SAMSUNG  
 
- Interviewer: What is Samsung? 
- Interviewee: Samsung or Samsung Group is  South Korea’s largest multinational  
business conglomerate (chaebol). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Conglomerate_(company)
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- Interviewer: Where is its headquaters? 
- Interviewee: It is headquartered in Samsung Town, Seoul, South Korea. 
- Interviewer: When, where and by whom was it founded? 
- Interviewee: It was founded on March 1938 in Daegu, South Korea by Lee 
Byung-chul. 
- Interviewer: What is the meaning of the Korean hanja word “Samsung”? 
- Interviewee: It means "Three stars". The word "three" represents something "big, 
numerous and powerful", while "stars" means "everlasting" or "eternal", like stars in 
the sky.  
- Interviewer: What are Samsung’s activities? 
- Interviewee: Its activities include construction, consumer electronics, financial 
services, shipbuilding and medical services. 
- Interviewer: What was Samsung’s global net income in 2020? 
- Interviewee: It was USD 22.37 billion. 
- Interviewer: How many employees did Samsung have in 2020? 
- Interviewee: In 2020, the Korean conglomerate had 267,937 employees 
worldwide. 
 
Bài dịch 
 
Samsung 
 
Người phỏng vấn: Samsung là gì? 
Người được phỏng vấn: Samsung hay tập đoàn Samsng là tập đoàn thương mại đa 
quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc (chaebol). 
Người phỏng vấn: Trụ sở chính của nó ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Trụ sở chính của nó ở Thị xã Samsung, thành phố Xê-un, 
Hàn Quốc. 
Người phỏng vấn: Nó được thành lập khi nào, ở đâu và do ai? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập vào tháng ba năm 1938 tại Daegu, Hàn 
Quốc bởi Lee Byung-chul. 
Người phỏng vấn: Từ hanja Hàn Quốc “Samsung” có nghĩa là gì? 
Người được phỏng vấn: Nó có nghĩa là ba ngôi sao. Từ “ba”đại diện cho điều gì 
đó “lớn lao,đông đúc và mạnh mẽ” trong khi “ngôi sao” có nghĩa là “tồn tại mãi 
mãi” hay “vĩnh cửu”, giống như những ngôi sao trên trời. 
Người phỏng vấn: Samsung có những hoạt động gì? 
Người được phỏng vấn: Hoạt động của nó bao gồm xây dựng, điện tử dành cho 
người tiêu dùng, dịch vụ tài chính, đóng tàu và dịch vụ y tế. 
Người phỏng vấn: Lợi tức ròng của Samsung năm 2020 là bao nhiêu? 
Người được phỏng vấn: 22,37 tỷ đô la Mỹ. 
Người phỏng vấn: Samsung có bao nhiêu nhân viên năm 2020? 
Người được phỏng vấn: Năm 2020, tập đoàn Hàn Quốc này cờ.937 nhân viên trên 
khắp thế giới. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Seoul
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtYQh2U0TNt9VC1jO97944f5X5amw:1649681650645&q=Daegu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCwrzs57xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGyuiSmppcCAGtS9r5MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjutJ2Gh4z3AhUK7HMBHW43BdAQzIcDKAB6BAgbEAE
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanja
https://en.wikipedia.org/wiki/Construction
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Shipbuilding
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
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Practice reading aloud the following text. 
 
Samsung 
 
Samsung or Samsung Group is  South Korea’s largest multinational  business 
conglomerate (chaebol). It is headquartered in Samsung Town, Seoul, South Korea. 
It was founded on March 1938 in Daegu, South Korea by Lee Byung-chul. 
“Samsung” means "Three stars". The word "three" represents something "big, 
numerous and powerful", while "stars" means "everlasting" or "eternal", like stars in 
the sky. The Group’s activities include construction, consumer electronics, financial 
services, shipbuilding and medical services. Samsung’s global net income in 2020 
was USD 22.37 billion and in the same year, the Korean conglomerate had 267,937 
employees worldwide. 
 
Bài dịch 
 
Samsung 
 
Samsung hay tập đoàn Samsng là tập đoàn thương mại đa quốc gia lớn nhất của 
Hàn Quốc (chaebol). Trụ sở chính của nó ở Thị xã Samsung, thành phố Xê-un, Hàn 
Quốc. Nó được thành lập vào tháng ba năm 1938 tại Daegu, Hàn Quốc bởi Lee 
Byung-chul. “Samsung” có nghĩa là ba ngôi sao. Từ “ba”đại diện cho điều gì đó 
“lớn lao,đông đúc và mạnh mẽ” trong khi “ngôi sao” có nghĩa là “tồn tại mãi mãi” 
hay “vĩnh cửu”, giống như những ngôi sao trên trời. Hoạt động của Tập đoàn bao 
gồm xây dựng, điện tử dành cho người tiêu dùng, dịch vụ tài chính, đóng tàu và 
dịch vụ y tế. Lợi tức ròng của Samsung năm 2020 là 22,37 tỷ đô la Mỹ và trong 
cùng năm 2020, tập đoàn Hàn Quốc này có  267,937 nhân viên trên khắp thế giới. 
 
5. KIỂM TRA 
  
- Từ vựng 
- Phân số, số lẻ và 4 phép tính căn bản  
- Chính tả 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Conglomerate_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Seoul
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtYQh2U0TNt9VC1jO97944f5X5amw:1649681650645&q=Daegu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCwrzs57xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGyuiSmppcCAGtS9r5MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjutJ2Gh4z3AhUK7HMBHW43BdAQzIcDKAB6BAgbEAE
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
https://en.wikipedia.org/wiki/Construction
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Shipbuilding
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
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BÀI 17 
 
1. TỪ VỰNG 
          ’æ   ɪ  ə 

1. Africa /’æfrɪkə/ (prop n): Châu Phi 
ə’  eɪ      ə 

2. Attainment /ə’teɪnmənt/ (n), -s: Sự đạt đến 
    ’ ɔː   ə 
3. Autumn /’ɔːtəm/(n) [c/u]: Mùa thu 
    ’  æ  eɪ 
4. Ballet /’bæleɪ/ (n) [c/u]: Môn múa ba-lê 
    ’    æ   ə  ɪ 
5. Brazzaville /’bræzəvɪl/ (prop n): Thủ đô Cộng Hòa Congo 

 
6. Castle /’kɑːs(ə)l/  (n), -s: Lâu đài 
    ’   aɪ əʊ 
7. Cairo /’kaɪrəʊ/ (prop n): Thủ đô Ai Cập 
    ’   e   i- 
8. Centi- /’senti-/ (prefix); Centi- 
    ’   ɒ   i:g 
9. Colleague /’kɒli:g/ (n), -s: Đồng nghiệp 
    ’   ɒ ə 
10. Column /’kɒləm/ (n), -s: Cột 
    ’  k  ɪ      ə 
11. Christmas (Xmas) /’krɪsməs/ (n) [cu]: Lễ Giáng Sinh 
    ’  əʊ ə , eɪgən 
12. Copenhagen /’kəʊpən,heɪgən/ (prop n): Thủ đô Đan Mạch 
    ’   e    i: 
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13. Debris /’debri:/ (n) [u]: Mảnh vỡ 
   e 

14. Debt /det/ (n) [c/u]: Nợ 
    ’    e ə- 
15. Deca- /’dekə-/ (prefix): Deca- 
    ’    e ɪ- 
16. Deci- /’desɪ-/ (prefix): Deci- 
    ’   e      ɑː 
17. Denmark /’denmɑːk/ (prop n): Đan Mạch 
    ’  i:   ɜː  ,   e   ɪ ə’ eɪ  iə 
18. Eastern Mediterranean /’i:stɜːn/ /,medɪtə’reɪniən/(prop n): Miền đông Địa 

Trung Hải 
      ɪ’dʒɪ 
19. Egypt /ɪ’dʒɪpt/ (prop n): Ai Cập 

 ɪ  ’aɪ ə     ə 
20. Environment /ɪn’vaɪrənmənt/ (n) [c/u]: Môi trường 
    ’jʊə  ə 
21. Europe /’jʊərəp/ (prop n): Châu Âu 
    ’ ɒ     ɪ 
22. Foreign /’fɒrɪn/ (adj): Nước ngoài 
    ’ gɪ ə - 
23. Giga- /’gɪgə -/ (prefix): Giga-  

     əʊ 
24. Ghost /gəʊst/ (n), -s: Ma 
    ’   ʊə    eɪ 
25. Gourmet /’gʊəmeɪ/ (n), -s: Người sành ăn 

     ɑː 
26. Guard /gɑːd/ (n) [c/u]: Người bảo vệ, sự bảo vệ 

   aɪ 
27. Guide /gaɪd/ (n), -s: Người hướng dẫn 
    ’ g  ɪ   i 
28. Guilty /’gɪlti/ (adj): Có tội 

 g  ɪ’tɑː 
29. Guitar /gɪ’tɑː/ (n), -s: Đàn Ghi-ta 
    ’   æ    (ə) 
30. Handsome /’hæns(ə)m/ (adj): Đẹp trai 

     e θ 
31. Health /helθ/ (n) [u]: Sức khỏe 
    ’ɪ    iə 
32. India /’ɪndiə/ (prop n): Ấn Độ 
    ’aɪ ə 
33. Island /’aɪlənd/ (n), -s: Đảo 
    ’   i:əʊ- 
34. Kilo- /’ki:ləʊ-/ (prefix): Kilo- 

     ɒ 
35. Knot /nɒt/ (n), -s: Hãi lý; nút thắc 
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l  i:g 
36. League /li:g/ (n), -s: Liên đoàn 
    ’   e  ə 
37. Letter /’letə/ (n), -s: Thư; chữ cái 
    ’   e (ə) 
38. Level /’lev(ə)l/ (n), [c/u]: Mức độ, trình độ 

  aɪ 
39. Light /laɪt/ (adj/n) [c/u]: Nhẹ, nhạt; ánh sáng, đèn 

   ə’ ɪ ə 
40. Manila /mə’nɪlə/ (prop n): Thủ đô Phi-lip-pin 
    ’    e  ə- 
41. Mega- /’megə-/ (prefix): Mega- 
    ’  aɪ  əʊ- 
42. Micro- /’maɪkrəʊ-/ (prefix): Micrô- 
    ’    ɪ  ɪ- 
43. Milli- /’mɪlɪ-/ (prefix): Mili- 
    ’    ʌ  ɪp(ə)l 
44. Multiple /’mʌltɪp(ə)l/ (adj/n), -s: Bội số 
     ’  æ əʊ- 
45. Nano- /’nænəʊ-/ (prefix): Nano-  
     ,nju: ’de    i 
46. New Delhi /,nju: ’deli/ (prop n): Thủ đô Ấn Độ 

ə  ’ e   ɪ 
47. Objective /əb’dʒektɪv/ (adj/n), -s: Mục tiêu 
    ’  i: əʊ- 
48. Pico- /’pi:kəʊ-/ (prefix): Pico- 
    ’  ɒ   əb(ə)l 
49. Possible /’pɒsəb(ə)l/ (adj): Có thể 
    ’    i: ɪ 
50. Prefix /’pri:fɪks/ (n), -es: Tiếp đầu ngữ 
    ’     ɪ   əp(ə)l 
51. Principle /’prɪnsəp(ə)l/ (n) [c/u]: Nguyên tắc 

  aɪ’ kɒ  ə  i 
52. Psychology /saɪ’kɒlədʒi/ (n) [u]: Tâm lý học 

  ɪ’  ʌ   ɪ                                          ’   ɒŋ əʊ 
53. Republic /rɪ’pʌblɪk/ of the Congo /’kɒŋgəʊ/ (prop n): Cộng hòa Congo 

   ɪ’  i: 
54. Receipt /rɪ’si:t/ (n), -s: Hóa đơn 

   ɪ’  u:     ə 
55. Recruitment /rɪ’kru:tmənt/ (n), -s: Sự chiêu mộ 
    ’  i:dʒ(ə) ə 
56. Regional /’ri:dʒ(ə)nəl/ (adj): Thuộc về vùng 
     ’    ɪ ðəm 
57. Rhythm /’rɪðəm/ (n) [c/u], -s: Nhịp 
     ’ æ    ə 
58. Salmon /’sæmən/ (n) [c/u], -Salmon: Cá hồi 
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     ’ æ (d) ɪ 
59. Sandwich /’sæn(d)wɪtʃ/ (n). –es: Bánh mì xăng-quýt 

  aɪ 
60. Sign /saɪn/ (n) [c/u], -s: Dấu hiệu 
    ’ aɪ ə 
61. Silent /’saɪlənt/ (adj): Câm; im lặng 
    ’    əʊ  ə 
62. Smoker /’sməʊkə/ (n), -s: Người hút thuốc 
    ,   aʊθ ,  i:   ’eɪʒə 
63. South East Asia /,saʊθ ,i:st ’eɪʒə/ (prop n): Đông Nam Á 

  ʌ  ’  ʌ  ɪp(ə)l 
64. Submultiple /sʌb’mʌltɪp(ə)l/ (adj/n), -s: Ước số 

          ’  ʌ t(ə)l 
65. Subtle /’sʌt(ə)l/ (adj): Tinh tế 

  ə’   ɔː 
66. Support /sə’pɔːt/ (n) [u]: Sự ủng hộ 

     ɔː 
67. Sword /sɔːd/ (n), -s: Cây kiếm 
     ’  ɪ    (ə) 
68. Symbol /’sɪmb(ə)l/ (n), -s: Ký hiệu 
     ’  e ə- 
69. Tera- /’terə-/ (prefix): Tera- 

       ə’   e  ɪ əz 
70. The Americas /ə’merɪkəz/ (prop n); Các châu Mỹ 

      ’    ɪ  ɪ   i:   z 
71. The Philippines /’fɪlɪpi:nz/ (prop n): Phi-lip-pin 

  θəʊ 
72. Though /θəʊ/ (conj): Mặc dù 

    ,  æ  i ’aʊ 
73. To carry out /,kæri ’aʊt/: Thực hiện 

        aɪ 
74. To climb /klaɪm/: Trèo 

       æ 
75. To damn /dæm/: Nguyền rũa  

     ’æ    ɪ eɪ 
76. To fascinate /’fæsɪneɪt/: Làm cho mê hoặc  

       ɪ’  u: 
77. To recruit /rɪ’kru:t/: Tuyển mộ  

      eɪ 
78. To taste /teɪst/: Nếm  

  ə’ æ  əʊ-   i: 
79. Tobacco-free /tə’bækəʊ-fri:/ (adj): Không có thuốc lá 

   u: 
80. Tomb /tu:m/ (n), -s: Ngôi mộ 

   ʌŋg 
81. Tongue /tʌŋg/ (n), [c/u]: Lưỡi; ngôn ngữ 
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    ’    e      z  eɪ 
82. Wednesday /’wenzdeɪ/ (n) [c/u]: Thứ tư 
    ,     e  ɜː      ə’ ɪ ɪ 
83. Western Pacific /,westɜːn pə’sɪfɪk/(prop n): Tây Thái Bình Dương 
     
84. WHO /,dʌb(ə)l-ju: eɪtʃ ’əʊ/ (World Health Organization): Tổ chức Y tế Thế 

giới 
   əʊ 

85. Yolk /jəʊlk/ (n) [c/u]: Lòng đỏ trứng 
 
2. BỘI SỐ VÀ ƯỚC SỐ (MULTIPLES AND SUBMULTIPLES)   
 
2.1. Bội số 
 
Multiple                    Prefix          Symbol                 Example 
10                              deca             da              dam=10 m 
1,000                         kilo              k                km=1,000 m 
1,000,000                  mega           M               Mm=1,000,000 m 
1,000,000,000           giga             G               Gm=1,000,000,000 m 
1,000,000,000,000    tera              T                Tm=1,000,000,000,000 m 
 
2.2. Ước số 
 
Submultiple            Prefix          Symbol                 Example 
0.1                            deci              d                  dm=1/10 m 
0.01                          centi             c                  cm=1/100 m 
0.001                        milli             m                 mm=1/1,000 m 
0.000001                  micro           µ                  µm=1/1,000,000 m 
0.000000001            nano             n                  nm=1/1,000,000,000 m 
0.000000000001      pico              p                  pm=1/1,000,000,000,000 m 
 
3. CHỮ CÁI CÂM (SILENT LETTERS)    
 
Những chữ cái câm thường gặp trong tiếng Anh Bắc Mỹ là: 
- B: + Luôn gặp sau chữ cái “m”, ví dụ: Climb /klaɪm/, tomb /tu:m/... 
       + Thường gặp trước chữ cái “t”, ví dụ: Debt /det/, subtle /’sʌt(ə)l/... 
- C: Thường gặp sau chữ cái “s”, ví dụ: Fascinate /’fæsɪneɪt/, scissors /’sɪzəz/. 
- D: Thường gặp ở các từ như: Handsome /’hæns(ə)m/, sandwich /’sænwɪtʃ/, 
Wednesday /’wenzdeɪ/... 
- E: Thường gặp ở cuối từ, ví dụ Clue /klu:/, taste /teɪst/, đôi khi ở giữa từ như trong 
từ  Wednesday /’wenzdeɪ/... 
- G: Thường gặp sau chữ cái “i”, ví dụ: Foreign /’fɒrɪn/, sign /saɪn/... 
- GH: Gặp ở các từ như: Daughter /’dɔːtə/, high /haɪ/, light /laɪt/, though / ðəʊ/... 
- H: + Thường gặp sau chữ cái “w”, ví dụ: What /wɒt/... 
        + Gặp ở các từ như: Ghost /gəʊst/, hour /’aʊə/, rhythm /’rɪðəm/... 
- I: Gặp ở từ “business” /’bɪznəs/... 
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- K: Luôn gặp trước chữ cái “n”, ví dụ: Knot /nɒt/, know /nəʊ/... 
- L: Gặp ở các từ như: Could /kʊd/, half /ha:f/, salmon /’sæmən/, talk /tɔːk/, yolk 
/jəʊk/... 
- N: Thường gặp sau chữ cái “m”, ví dụ: Autumn /’ɔːtəm/, column /’kɒləm/, damn 
/dæm/... 
- P: Gặp ở các từ như: Psychology /saɪ’kɒlədʒi/, receipt /rɪ’si:t/... 
- S: Gặp ở các từ như: Island /’aɪlənd/, debris /de’bri:/... 
- T: Gặp ở các từ như: Ballet /’bæleɪ/, castle/’ka:s(ə)l/, gourmet /’gʊəmeɪ/, listen 
/’lɪs(ə)n/, Christmas/’krɪsməs/... 
- U: Gặp ở các từ như: Guard /ga:d/, guide /gaɪd/, guilty /’gɪlti/, guitar /gɪ’ta:/... 
- UE: Gặp ở các từ như: Colleague /’kɒli:g/, league /li:g/, tongue /tʌŋ/... 
- W: + Luôn gặp trước chữ cái “r”, ví dụ: Wrong /rɒŋ/, write /raɪt/ ... 
         + Gặp ở các từ như: Answer /’a:nsə/, sword /sɔːd/, two /tu:/, who /hu:/... 
 
4. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn. 
 
WHO 
 
- Interviewer: What is WHO? 
- Interviewee: WHO (World Heath Organization) is a specialized agency of the 
United Nations responsible for international public health 
- Interviewer: When was it founded? 
- Interviewee: It was founded on 7 April 1948. 
- Interviewer: Where is its headquarters located? 
- Interviewee: It is located in Geneva, Switzerland. 
- Interviewer: Where are the six regional offices of WHO? 
- Interviewee: The six regional offices of WHO are in: 

• Africa, headquartered in Brazzaville, Republic of the Congo; 
• Western Pacific, headquartered in Manila, The Philippines; 
• Eastern Mediterranean, headquartered in Cairo, Egypt; 
• South East Asia, headquartered in New Delhi, India; 
• Europe, headquartered in Copenhagen, Denmark; 
• The Americas, headquartered in Washington, D.C., USA. 

- Interviewer: What is the main objective of WHO? 
- Interviewee: It is "the attainment by all peoples of the highest possible level of 
health". 
- Interviewer: How many members did WHO have in 2021? 
- Interviewee: In 2021 WHO had 194 members. 
- Interviewer: How about WHO employees? 
- Interviewee: In 2021, WHO employed 7,000 people in 149 countries and regions 
to carry out its principles. 
- Interviewer: What is special about WHO’s recruitment? 
- Interviewee: In support of the principle of a tobacco-free work environment, 
WHO does not recruit cigarette smokers. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_specialized_agencies_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_specialized_agencies_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva,_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
https://en.wikipedia.org/wiki/Manila
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean
https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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- Interviewer: By whom is WHO led? 
- Interviewee: It is led by a director-general, elected every five years. 
 
Bài dịch 
 
WHO 
 
Người phỏng vấn: WHO là gì? 
Người được phỏng vấn: WHO (Tổ Chức Y tế Thế giới) là một cơ quan chuyên 
trách của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm về y tế công cộng quốc tế. 
Người phỏng vấn: Nó được thành lập khi nào? 
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1948. 
Người phỏng vấn: Trụ sở chính của nó nằm ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Nó nằm ở Giơ-neo, Thụy Sĩ. 
Người phỏng vấn:  Sáu văn phòng khu vực của WHO ở đâu?  
Người được phỏng vấn: Sáu văn phòng khu vực của WHO ở: 

• Châu Phi,trụ sở chính tại Brazzaville, Cộng Hòa Congo; 
• Tây Thái Bình Dương, trụ sở chính tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin: 
• Đông Địa Trung Hải, trụ sở chính tại Cai-rô, Ai Cập; 
• Đông Nam Á,trụ sở chính tại Niu Đê-li, Ấn Độ; 
• Châu Âu, trụ sở chính tại Copenhagen, Đan Mạch; 
• Châu Mỹ, trụ sở chính tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. 

Người phỏng vấn: Mục tiêu chính của WHO là gì? 
Người được phỏng vấn: Đó là “Sự đạt tới mức độ sức khỏe cao nhất có thể được 
dành cho mọi dân tộc”. 
Người phỏng vấn: WHO có bao nhiêu thành viên năm 2021? 
Người được phỏng vấn: Năm 2021, WHO có 194 thành viên.  
Người phỏng vấn: Nhân viên của WHO thì sao? 
Người được phỏng vấn: Năm 2021, WHO sử dụng 7.000 người ở 149 nước và khu 
vực để thực hiện các nguyên tắc của nó. 
Người phỏng vấn: Có gì đặc biệt trong việc tuyển nhân viên của WHO?  
Người được phỏng vấn: Để hổ trợ cho nguyên tắc một môi trường làm việc không 
có thuốc lá WHO không tuyển người hút thuốc lá. 
Người phỏng vấn: Ai lãnh đạo WHO? 
Người được phỏng vấn: Nó được lãnh đạo bởi một tổng giám đốc được bầu sau 
mỗi năm năm.  
 
5. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc. 
 
WHO 
 
WHO (World Heath Organization) is a specialized agency of the United 
Nations responsible for international public health. It was founded on 7 April 1948. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_specialized_agencies_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_specialized_agencies_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_health
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Its headquarters is located in Geneva, Switzerland. The six regional offices of WHO 
are in: 

• Africa, headquartered in Brazzaville, Republic of the Congo; 
• Western Pacific, headquartered in Manila, The Philippines; 
• Eastern Mediterranean, headquartered in Cairo, Egypt; 
• South East Asia, headquartered in New Delhi, India; 
• Europe, headquartered in Copenhagen, Denmark; 
• The Americas, headquartered in Washington, D.C., USA. 

The main objective of WHO is "the attainment by all peoples of the highest possible 
level of health". In 2021 WHO had 194 members and employed 7,000 people in 149 
countries and regions to carry out its principles worldwide. In support of the 
principle of a tobacco-free work environment, WHO does not recruit cigarette 
smokers. The Organization is led by a director-general, elected every five years. 
 
Bài dịch 
 
WHO 
 
WHO (Tổ Chức Y tế Thế giới) là một cơ quan chuyên trách của Liên Hiệp Quốc 
chịu trách nhiệm về y tế công cộng quốc tế. Nó được thành lập vào ngày 7 tháng 4 
năm 1948. Trụ sở chính của nó nằm ở Giơ-neo, Thụy Sĩ. Sáu văn phòng khu vực 
của WHO ở: 

• Châu Phi,trụ sở chính tại Brazzaville, Cộng Hòa Congo; 
• Tây Thái Bình Dương, trụ sở chính tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin: 
• Đông Địa Trung Hải, trụ sở chính tại Cai-rô, Ai Cập; 
• Đông Nam Á,trụ sở chính tại Niu Đê-li, Ấn Độ; 
• Châu Âu, trụ sở chính tại Copenhagen, Đan Mạch; 
• Châu Mỹ, trụ sở chính tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. 

Mục tiêu chính của WHO là “Sự đạt tới mức độ sức khỏe cao nhất có thể được dành 
cho mọi dân tộc”. Năm 2021, WHO có 194 thành viên và sử dụng 7.000 người ở 
149 nước và khu vực để thực hiện các nguyên tắc của nó trên thế giới. Để hổ trợ 
cho nguyên tắc một môi trường làm việc không có thuốc lá WHO không tuyển 
người hút thuốc lá. Tổ chức này được lãnh đạo bởi một tổng giám đốc được bầu sau 
mỗi năm năm.  
 
6. KIỂM TRA 
 
- Từ vựng 
- Bội số và ước số 
- Chữ cái câm 
- Chính tả 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva,_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
https://en.wikipedia.org/wiki/Manila
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean
https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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BÀI 18 
 
1. TỪ VỰNG 
          ’eə  ə,   eɪ 

1. Aerospace /’eərə ,speɪs/ (n) [u]: Không gian và vũ trụ 
    , æ   ɪ’ ʌ tʃər(ə)l 
2. Agricultural /,ægrɪ’kʌltʃər(ə)l/ (adj): Thuộc về nông nghiệp 
    ’ aɪ    i 
3. Aichi /’aɪtʃi/(prop n): Một vùng ở Nhật 
    ’ ɑː    ə 
4. Alphard  /’ɑːlfəd/ (brand name): Hiệu xe hơi 
    ’ æ    juəl 
5. Annual /’ænjuəl/ (adj): Hàng năm 

 ə’    ɒ  ɪ   ə     i 
6. Approximately /ə’prɒksɪmətli/ (adv): Khoảng 
    ,ɑːdʒə ’ i: ə 
7. Argentina /,ɑːdʒən’ti:nə/ (prop n): Ác-hen-ti-na  
    ,  ɔː ə’əʊ ɪ 
8. Automotive /,ɔːtə’məʊtɪv/ (adj): Thuộc về xe hơi 
    ’ ɑː ə  ɒ 
9. Avalon /’ɑːvəlɒn/ (brand name): Hiệu xe hơi 
    ’   e dʒəm 
10. Belgium /’beldʒəm/ (prop n): Bỉ 
    , aɪəʊ e ’  ɒ ədʒi 
11. Biotechnology /,baɪəʊtek’nɒlədʒi/ (n) [u]: Công nghệ sinh học 

    æ 
12. Brand /brænd/ (n), -s: Nhãn hiệu 

   ə’ ɪ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Alphard
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avalon


169 
 

13. Brazil /brə’zɪl/ (prop n): Bra-xin 
    ’   æ    i 
14. Camry /’kæmri/ (brand name): Hiệu xe hơi 
    ’  æ  ə  ə 
15. Canada /’kænədə/ (prop n): Canada 

   ə’ʌ     iə 
16. Colombia /kə’lʌmbiə/ (prop n): Colombia 

   ə’ ɒ ə 
17. Corolla /kə’rɒlə / (brand name): Hiệu xe hơi 
    ’   u:  eɪ 
18. Coupé /’ku:peɪ/ (n), -s: Xe hơi 2 cửa có đuôi dốc xuống 
    ’    ɒ  əʊ  ə 
19. Crossover /’krɒsəʊvə/ (n), -s: Sự thay đổi 

 ɪ’   ɪ  ə ə 
20. Equivalent /ɪ’kwɪvələnt/ (adj): Tương đương 
    ’  æ      i 
21. Factory /’fæktri/ (n), Factories: Nhà máy 

   æ 
22. France /fræns/ (prop n): Nước Pháp 
    ,   aɪ   ə ,e jʊ’eɪʃ(ə)n 
23. Higher education /,haɪə ,edjʊ’keɪʃ(ə)n/ (n phr): Giáo dục đại học 
    ’   aɪ   ɪ 
24. Hybrid /’haɪbrɪd/ (n), -s: Lai 
    ,   aɪ əʊ ə’ɪ  ɪ 
25. Hypocoristic /,haɪpəʊkə’rɪstɪk/ (adj): Thuộc về hy ngữ 

 ɪ’  ɔː  ə eɪ ɪ 
26. Incorporated /ɪn’kɔːpəreɪtɪd/ (adj): Trở thành công ty kinh doanh có tư cách 

pháp nhân 
    ,  ɪ   ə’i: ʒə 
27. Indonesia /,ɪndə’ni:ʒə/ (prop n): In-đô-nê-xia 

ɪ’  əʊ ə 
28. Innova /ɪ’nəʊvə/ (brand name): Hiệu xe  hơi 
    ’    e  ɪ əʊ 
29. Mexico /’meksɪkəʊ/  (prop n): Mê-hi-cô 
    ’    ɪ  I  æ 
30. Minivan /’mɪnivæn/ (n), -s: Xe bán tải 
    ’    ɒ (ə) 
31. Model /’mɒd(ə)l/ (n), -s: Kiểu 
    ’  əʊ  ə 
32. Motor /’məʊtə/ (n), -s: Mô-tơ  
    ’   eɪ      eɪ 
33. Namesake /’neɪmseɪk/ (n), -s: Người hay vật cùng tên 
    ,    e ’ɪ   ʌ 
34. Net income /,net ’ɪnkʌm/(n phr): Thu nhập ròng 
    ,    ɒ-, ɔː ə’  əʊ ɪ 
35. Non-automotive /,nɒn-,ɔːtə’məʊtɪv/ (adj): Không thuộc lĩnh vực xe hơi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Camry
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Innova
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    ɪ’æ  θ  ə   i 
36. Philanthropy /fɪ’lænθrəpi/ (n) [u]: Việc từ thiện 
    ’ əʊ ə 
37. Poland /’pəʊlənd/ (prop n): Ba Lan 

əʊ’ ɒ  ɪ 
38. Robotics /rəʊ’bɒtɪks/ (n), [u]: Ngành rô-bô học 
    ’   ʌ ʃə 
39. Russia /’rʌʃə/ (prop n): Nước Nga  

 ə’  ə 
40. Sedan /sə’dən/(n), -s: Hiệu xe hơi 

 i’e    ə 
41. Sienna /si’enə/ (brand name): Hiệu xe  hơi 
42. South Africa (prop n): Cộng hòa Nam Phi 
     ’ t  aɪ ə 
43. Thailand /’taɪlənd/ (prop n): Thái Lan 

      ,  tʃe k     ’ɪ  ʌ   ɪ 
44. The Czech Republic /,tʃek ’rɪpʌblɪk/ (prop n): Công hòa Séc  

     ə’   e  b(ə)l 
45. To assemble /ə’semb(ə)l/: Lắp ráp  

       ɪ 
46. To list /lɪst/: Đưa vào danh sách 

    ’  æ  gə 
47. To stagger /’stægə/: Loạng choạng 

  ɔɪ’ əʊ ə 
48. Toyota /tɔɪ’jəʊtə/ (brand name): Hiệu xe hơi 

    ʌ 
49. Truck /trʌk/ (n), -s: Xe tải 
    ’   ɜː   i: 
50. Turkey /’tɜːki:/ (prop n): Thổ Nhỉ Kỳ 

   æ 
51. Van /væn/ (n), -s: Xe tải nhỏ 
     ’   e  aɪə 
52. Vellfire /’velfaɪə/ (brand name): Hiệu xe hơi 
     ,  e   ə ʊ’e ə 
53. Venezuela /,venəzʊ’elə/ (prop n): Vê-nê-zue-la 
     ,  je ’ æ 
54. Vietnam /,vjet’næm/ (prop n): Việt Nam 
     ’  æ ɪ 
55. Yaris /’jærɪs/ (brand name): Hiệu xe hơi 

 
2. MỘT SỐ TÊN NAM NỮ THÔNG DỤNG VÀ HY NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG  
 
2.1. Tên nam thông dụng và hy ngữ tương đương  
 
       Common male names                        Hypocoristic equivalents 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Sienna
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1. Albert /’ælbət/                                Al /æl//Bert /bɜːt/  
2. Alexander /,ælɪg’zɑːndə/                 Alex /’ælɪks//Sandy /’sændi/ 
3. Alfred /’ælfrɪd/                                Alfie /’ælfi/ 
4. Andrew /’ændru:/                         Andy /’ændi/ 
5. Anthony/Antony /’æntəni/             Tony /’təʊni/ 
6. Archibald /’ɑːtʃɪbɔːld/                      Archie /’ɑːtʃi/ 
7. Benjamin /’bendʒəmɪn/                  Ben /ben/ 
8. Bernard /’bɜːnəd/                            Bernie /’bɜːni/ 
9. Bradford /’brædfəd/                        Brad /bræd/ 
10. Charles /tʃɑː lz/                               Charlie /’tʃɑːli//Chuck /tʃʌk/ 
11. Christopher /’krɪstɒfə/                     Chris /krɪs/ 
12. Clifford /’klɪfəd/                            Cliff /klɪf/ 
13. Daniel /’dænjəl/                              Dan /dæn//Danny/’dæni/ 
14. David /’deɪvɪd/                               Dave /deɪv/ 
15. Douglas /’dʌgləs/                           Doug /dʌg/ 
16. Edward /’edwəd/                          Ed /ed//Eddie/Eddy /’edi//Ted /ted/ 
17. Eugene /ju:’dʒi:n///’ju:dʒi:n/          Gene /dʒi:n/ 
18. Francis /’frænsɪs//’frænsɪz/              Frank /fræŋk/ 
19. Frederic /’fredərɪk/                        Fred /fred//Freddie/Freddy /’fredi/ 
20. Geoffrey /Jeffrey /’dʒefri/             Geoff /dʒef//Jeff /dʒef/ 
21. Gerald /’dʒerəld/                            Gerry /’dʒeri//Jerry /’dʒeri/ 
22. Gregory /’gregəri/                        Greg /greg/ 
23. Henry /’henri/                             Hank /hæŋk//Harry /’hæri/ 
24. Herbert /’hɜːbət/                              Bert /bɜːt//Herb /hɜːb/ 
25. Jacob /’dʒeɪkəb/                               Jake /dʒeɪk/ 
26. James /dʒeɪmz/                          Jim /dʒɪm//Jimmy /’dʒɪmi/ 

                                                                             /Jamie /’dʒeɪmi/ 
27. Jeremy /’dʒerəmi/                          Jerry /’dʒeri/ 
28. John /dʒɒn/                                     Johnny /’dʒɒni/ 
29. Jonathan /’dʒɒnəθən/                     Jon /dʒɒn/ 
30. Joseph /’dʒəʊzɪf/                       Joe /dʒəʊ / 
31. Kenneth /’kenɪθ/                            Ken /ken//Kenny /’keni/ 
32. Laurence /lawrence /’lɒrəns/          Larry /’læri//Laurie /’lɒri/ 
33. Leonard /’lenəd/                           Len /len//Lenny /’leni/ 
34. Leslie /’lezli/                              Les /lez/ 
35. Lewis /’lu:ɪs/                                Lew /lu:/ 
36. Louis /’lu:i/                                 Lou /lu:/ 
37. Matthew /’mæθju:/                          Matt /mæt/ 
38. Michael /’maɪkəl/                            Mike /maɪk//Mick /mɪk/ 

                                                                             /Micky/Mickey /’mɪki/ 
39. Nathan /’neɪθən/                          Nat /næt/ 
40. Nathaniel /nə’θænjəl/                Nat /næt/ 
41. Nicolas /’nɪkələs/                   Nick /nɪk//Nicky /’nɪki/ 
42. Oliver /’ɒlɪvə/                    Ollie /’ɒli/ 
43. Patrick /’pætrɪk/                          Pat /pæt//Paddy /’pædi/ 
44. Peter /’pi:tə/                           Pete /pi:t/ 
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45. Philip /’fɪlɪp/                       Phil /fɪl/ 
46. Randolph/Randolf /’rændɒlf/        Randy /’rændi/ 
47. Raymond /’reɪmənd/                  Ray /reɪ / 
48. Richard /’rɪtʃəd/                    Rick /rɪk//Ricky /’rɪki/ 

                                                                              /Ritchie /’rɪtʃi//Dick /dɪk/ 
49. Robert /’rɒbət/       Rob /rɒb//Robbie /’rɒbi/ 

                                                                             /Bob /bɒb//Bobby /’bɒbi/ 
50. Rodney /’rɒdni/                  Rod /rɒd/ 
51. Ronald /’rɒnəld/             Ron /rɒn//Ronnie /’rɒni/ 
52. Samuel /’sæmjʊəl/                 Sam /sæm//Sammy /’sæmi/ 
53. Sebastian /sə’bæstiən/            Seb /seb/ 
54. Sidney/Sydney /’sɪdni/             Sid /sɪd/ 
55. Stanley /’stænli/                            Stan /stæn/ 
56. Stephen/Steven /’sti:vən/              Steve /sti:v/ 
57. Terence /’terəns/                            Terry /’teri/ 
58. Theodore /’θi:ədɔː /                 Theo /’θi:əʊ / 
59. Thomas /’tɒməs/                Tom /tɒm//Tommy /’tɒmi/ 
60. Timothy /’tɪməθi/                 Tim /tɪm/ 
61. Victor /’vɪktə/              Vic /vɪk/ 
62. Vincent /’vɪns(ə)nt/       Vince /vɪns/ 
63. William /’wɪljəm/         Bill /bɪl//Billy /’bɪli// 

                                                                              Will /wɪl//Willy /’wɪli/ 
 
2.2. Tên nữ thông dụng và hy ngữ tương đương  
 
      Common female names         Hypocoristic equivalents 

1. Abigail /’æbɪgeɪl/                  Abbie /’æbi/ 
2. Alexandra /,ælɪg’zændrə/       Alex /’ælɪks//Sandy /’sændi/ 
3. Amanda /ə’mændə/                 Mandy /’mændi/ 
4. Caroline /’kærəlaɪn//Carolyn /’kærəlɪn/   Carrie /’kæri/ 
5. Catherine/Katherine                Cathy/Kathy/ /’kæθi/ 
6. /Katharine/Kathryn /’kæθrɪn/         Kate /keɪt//Katie/Katy /’keɪti/ 
7. Christina /’krɪsti:nə/      Chrissie /’krɪsi//Tina /’ti:nə/ 
8. Christine /’krɪsti:n/                 Chris /krɪs/ 
9. Constance /’kɒnstəns/             Connie /’kɒni/ 
10. Deborah /’debrə/                           Debbie /’debi//Deb /deb/ 
11. Diana /daɪ’ænə//Diane /daɪ’æn/      Di /daɪ/       
12. Eleanor /’elənə/                           Ellie /’eli/ 
13. Eliza /ɪ’laɪzə/                               Liza /’laɪzə//’li:zə/ 
14. Elisabeth/Elizabeth /ɪ’lɪzəbəθ/                Beth /beθ//Betsy /’betsi//Betty  

                                                                  /’beti//Liz /lɪz//Lizzie /’lɪzi/ 
15. Frances /’frænsɪs/                                   Fran /fræn/ 
16. Georgina /,dʒɔː’dʒi:nə/                      Georgie /’dʒɔːdʒi/ 
17. Gillian /’dʒɪliən/                                 Gill /dʒɪl//Jill /dʒɪl//Jilly /’dʒɪli/  
18. Gwendoline /’gwendəlɪn/               Gwen /gwen/ 
19. Jacqueline /’dʒækəlɪn/                        Jackie /’dʒæki/ 
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20. Janet /’dʒænɪt/                             Jan /dʒæn/ 
21. Janice/Janis /’dʒænɪs/                      Jan /dʒæn/ 
22. Jennifer /’dʒenɪfə/                          Jen /dʒen//Jenny /’dʒeni/ 
23. Joanna /dʒəʊ’ænə//Joanne /dʒəʊ’æn/    Jo /dʒəʊ/ 
24. Josephine /’dʒəʊzəfi:n/                     Jo /dʒəʊ//Josie /’dʒəʊzi:/ 
25. Judith /’dʒu:dɪθ/                            Judy /’dʒu:di/ 
26. Kirsten /’kɜːstən/                                Kirsty /’kɜːsti/ 
27. Margaret /’mɑːgrət/                         Maggie /’mægi/ 
28. Nicola /’nɪkələ/                                   Nicky /’nɪki/ 
29. Pamela /’pæmələ/                                   Pam /pæm/ 
30. Patricia /pə’trɪʃə/                                    Pat /pæt//Patty /’pæti/ 
31. Penelope /pə’neləpi/                                 Penny /’peni/ 
32. Phillipa /’fɪlɪpə/                                      Pippa /’pɪpə/ 
33. Rebecca /rɪ’bekə/                                 Becky /’beki/ 
34. Rosalind /’rɒzəlɪnd//Rosalyn /’rɒzəlɪn/   Ros /rɒs/ 
35. Rose /rəʊz/                                               Rosie /’rəʊzi/ 
36. Rosemary /’rəʊzməri/                               Rosie /’rəʊzi/ 
37. Samantha /sə’mænθə/                               Sam /sæm/ 
38. Sandra /’sændrə/                                       Sandy /’sændi/ 
39. Susan /’su:zən/                                          Sue /su://Susie/Suzy /’su:zi/ 
40. Susanna(h) /su:’zænə//Suzanne /su:’zæn/Susie/Suzy /’su:zi/ 
41. Teresa /Theresa /tə’ri:zə///tə’reɪzə/           Tessa /’tesə/, /Tess /tes/ 
42. Valerie /’væləri/                                        Val /væl/ 
43. Victoria /vɪk’tɔ:riə/                                 Vicki/Vickie/Vicky/Vikki /’vɪki/ 
44. Winifred /’wɪnɪfrɪd/                                   Winnie /’wɪni/ 

 
3. BÀI PHỎNG VẤN 
 
Đọc to bài phỏng vấn 
 
TOYOTA 
 
- Interviewer: What is Toyota? 
- Interviewee: Toyota Motor Corporation commonly known as Toyota  is one of 
the biggest multinational automotive manufacturers in the world with about 10 
million vehicles produced every year. 
- Interviewer: Where is its headquarters? 
- Interviewee: Toyota has its hearquarters in Toyota City, Aichi, Japan. 
- Interviewer: Who founded it?. 
- Interviewee: It was founded by Kiichiro Toyoda and incorporated on 
August 28, 1937 
- Interviewer: How about Toyota’s models? 
- Interviewee: Toyota officially lists approximately 70 different models sold under 
its namesake brand, including sedans, coupes, vans, trucks, hybrids, and crossovers. 
- Interviewer: What are the main passenger sedan and minivan models? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Aichi_Prefecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiichiro_Toyoda
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- Interviewee: There are 4 main passenger sedan models produced by Toyota. They 
are Yaris,  Corolla, Camry and Avalon. Minivan models include 
the Innova, Alphard/Vellfire, Sienna, and others. 
- Interviewer: What are the non-automotive activities of Toyota? 
- Interviewee: They are aerospace, pleasure boats, philanthropy, higher education, 
robotics and agricultural biotechnology activities. 
- Interviewer: Where in the world does Toyota have its factories? 
- Interviewee: Toyota has its factories in most parts of the world. The company 
assembles vehicles in Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, the Czech 
Republic, France, Indonesia, Mexico, the Philippines, Poland, Russia, South Africa, 
Thailand, Turkey, the United Kingdom, the United States, Venezuela and Vietnam. 
- Interviewer: What was Toyota’s net income in 2021?   
- Interviewee: It was $21.1 billion. 
- Interviewer: How many employees did Toyota have in 2021 worldwide? 
- Interviewee: It was a staggering number of 366,283. 
 
Bài dịch 
 
Toyota 
 
Người phỏng vấn: Toyota là gì?  
Người được phỏng vấn: Công ty xe hơi Toyota thường được biết đền như Toyota 
là một trong những nhà sản xuất xe hơi đa quốc gia lớn nhất thế giới với khoảng 10 
triệu xe cơ giới sản xuất ra mỗi năm. 
Người phỏng vấn: Trụ sở chính của nó ở đâu? 
Người được phỏng vấn: Toyota có trụ sở chính của nó ở thành phố Toyota, Aichi, 
Nhật Bản. 
Người phỏng vấn: Ai thành lập nó?   
Người được phỏng vấn: Nó được thành lập bởi Kiichiro Toyoda và trở thành công 
ty ngày 28 tháng 8 năm 1937. 
Người phỏng vấn: Còn các mẫu xe của Toyota thì sao? 
Người được phỏng vấn: Toyota chính thức đưa lên danh sách khoảng 70 mẫu xe 
khác nhau được bán dưới thương hiệu tên cúa nó bao gồm xe sedan, xe coupe, xe 
van, xe tải, xe hybrid và xe crossover. 
Người phỏng vấn: Những mẫu xe sedan và minivan chở khách chính thì sao? 
Người được phỏng vấn: Có 4 mẫu xe sedan được sản xuất bởi Toyota. Chúng là 
Yaris,  Corolla, Camry và Avalon.  Mẫu Minivan bao gồm 
Innova, Alphard/Vellfire, Sienna và các mẫu khác. 
Người phỏng vấn: Các hoạt động không liên quan đến xe hơi của Toyota thì sao? 
Người được phỏng vấn: Chúng là các hoạt động về hàng không không gian, du 
thuyền, từ thiện, giáo dục đại học, rô-bô và công nghệ sinh học nông nghiệp. 
Người phỏng vấn: Toyota có nhà máy của nó ở đâu trên thế giới? 
Người được phỏng vấn: Toyota có nhà máy của nó ở hầu hết các vùng trên thế 
giới. Công ty ráp xe cơ giới ở Ác-hen-ti-na, Bỉ, Bra-xin, Canada, Colombia, Cộng 
hòa Séc, Pháp, In-đô-nê-xia, Mê-hi-cô,  Phi-lip-pin, Ba Lan, Nga, Cộng hòa Nam 
Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Vê-nê-zuê-la và Việt Nam. 
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Người phỏng vấn: Lợi tức ròng của Toyota năm 2021 là bao nhiêu? 
Người được phỏng vấn: 21,1 tỷ đô la Mỹ. 
Người phỏng vấn: Toyota có bao nhiêu nhân viên năm 2021 trên thế giới? 
Người được phỏng vấn: Đó là con số gây kinh ngạc 366.283. 
 
4. BÀI ĐỌC 
 
Đọc to bài đọc 
 
Toyota 
 
Toyota Motor Corporation commonly known as Toyota  is one of the biggest 
multinational automotive manufacturers in the world with about 10 million vehicles 
produced every year. Its hearquarters is in Toyota City, Aichi, Japan. It was founded 
by Kiichiro Toyoda and incorporated on August 28, 1937. 
Toyota officially lists approximately 70 different models sold under its namesake 
brand, including sedans, coupes, vans, trucks, hybrids, and crossovers. There are 4 
main passenger sedan models produced by Toyota. They are Yaris, Corolla, Camry 
and Avalon. Minivan models include the Innova, Alphard/Vellfire, Sienna and 
others. Besides manufacturing vehicles, Toyota also has non-automotive activities. 
These include aerospace, pleasure boats, philanthropy, higher education, robotics 
and agricultural biotechnology activities. As a multinational automotive  
 manufacturer, Toyota has its factories in most parts of the world. The company 
assembles vehicles in Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, the Czech 
Republic, France, Indonesia, Mexico, the Philippines, Poland, Russia, South Africa, 
Thailand, Turkey, the United Kingdom, the United States, Venezuela and Vietnam. 
In 2021,Toyota’s net income was $21.1 billion. A staggering number of 366,283 
employees worked for Toyota in 2021 globally. 
 
Bài dịch 
 
Toyota 
 
Công ty xe hơi Toyota thường được biết đền như Toyota là một trong những nhà 
sản xuất xe hơi đa quốc gia lớn nhất thế giới với khoảng 10 triệu xe cơ giới sản xuất 
ra mỗi năm. Nó có trụ sở chính của nó ở thành phố Toyota, Aichi, Nhật Bản. 
Nó được thành lập bởi Kiichiro Toyoda và trở thành công ty ngày 28 tháng 8 năm 
1937. 
Toyota chính thức đưa lên danh sách khoảng 70 mẫu xe khác nhau được bán dưới 
thương hiệu tên cúa nó bao gồm xe sedan, xe coupe, xe van, xe tải, xe hybrid và xe 
crossover. Có 4 mẫu xe sedan được sản xuất bởi Toyota. Chúng là Yaris, 
 Corolla, Camry và Avalon.  Mẫu Minivan bao gồm 
Innova, Alphard/Vellfire, Sienna và các mẫu khác. Ngoài các hoạt động sản xuất xe 
cơ giới, Toyota còn có các hoạt động không liên quan đến xe hơi. Các hoạt động 
này bao gồm các hoạt động về hàng không không gian, du thuyền, từ thiện, giáo dục 
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đại học, rô-bô và công nghệ sinh học nông nghiệp. Như là một công ty sản xuất xe 
hơi đa quốc gia, 
Toyota có nhà máy của nó ở hầu hết các vùng trên thế giới. Công ty ráp xe cơ giới ở 
Ác-hen-ti-na, Bỉ, Bra-xin, Canada, Colombia, Cộng hòa Séc, Pháp, In-đô-nê-xia, 
Mê-hi-cô,  Phi-lip-pin, Ba Lan, Nga, Cộng hòa Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Vê-nê-zuê-la và Việt Nam. Năm 2021, lợi tức ròng của 
Toyota là 21,1 tỷ đô la Mỹ. Một con số gây kinh ngạc 366.283 nhân viên làm việc 
cho Toyota trên khắp thế giới năm 2021. 
 
6. KIỂM TRA  
 
- Từ vựng 
- Hy ngữ 
- Chính tả 

 
LỜI GIẢI BÀI TẬP (KEYS TO THE EXERCISES) 

 
Unit 2 

 
Reading: 

1. Yes, it is. 
2. James is. 
3. Smith is. 
4. No, it is not/isn’t. It is her full name. 
5. It is Garcia. 
6. It is Maria. 

 
Exercise 1: 

1. is  
2. is; is 
3. full 
4. is 
5. first/given 
6. last/family 
7. full 
8. is; first/given 
9. last/family 
10. is; full 
11. first/given 
12. Is 

 
Exercise 2: 

1. Is; is 
2. last/family 
3. Is; is 
4. last/family; is 
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5. full 
6. last/family 
7. Is; is 
8. first/given 

 
Exercise 3: 

1. opens 
2. do not/don’t 
3. do you smoke 
4. rises 
5. do you speak 
6. catch 
7. make 
8. does Mary go 
9. is. 

Unit 3 
 
Reading: 

1. It is James Smith. 
2. It is Smith. 
3. They call him Mr. Smith. 
4. It is Maria Garcia. 
5. It is Garcia. 
6. They call her Mrs. Garcia if she is married. 
7. They call her Miss Marcia if she is unmarried. 
8. They call her Ms Marcia if her marital status is unknown. 

 
Exercise 1: 

1. name; Johnson 
2. full; Smith 
3. name; Miss 
4. full; Mrs. 
5. name; her; Ms. 

 
Exercise 2: 

1. Blenders /z/ 
2. Bottle openers /z/ 
3. Breadknives /vz/ 
4. Can openers /z/ 
5. Cleavers /z/ 
6. Coffee makers /z/ 
7. Colanders /z/ 
8. Corkskrews /z/ 
9. Cutting boards /z/ 
10. Electric whisks /s/ 
11. Graters /z/ 
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12. Ice-cream scoops /s/ 
13. Juicers /z/ 
14. Kettles /z/ 
15. Kitchens /z/ 
16. Ladles /z/ 
17. Peelers /z/ 
18. Pestles /z/ 
19. Rolling pins /z/ 
20. Sifters /z/ 
21. Spatulas /z/ 
22. Teapots /s/ 

Unit 4 
 
Exercise 2: 

1. is; an 
2. is; a 
3. is 
4. is 
5. are; are 
6. are; they 
7. are; are 
8. are; are 

 
Exercise 3: 

1. These are air conditioners. 
2. These are armchairs. 
3. Those are closets. 
4. Those are mirrors. 
5. They are fridges. 
6. They are combs. 

 
Unit 5 

 
Exercise 1: 

1. is 
2. are 
3. is 
4. are 
5. is 
6. are 
7. are 
8. is 

 
Exercise 2: 

1. many 
2. many 
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3. much 
4. much 
5. many 
6. much 
7. many  
8. much 

 
Unit 6 

 
Exercise 1: 

1. a few 
2. a little 
3. a few 
4. a few 
5. a little 
6. a few 
7. a little 
8. a few 

 
Exercise 2: 

1. little 
2. little 
3. few 
4. few 
5. little 
6. little 
7. few 
8. Few 

 
Unit 7 

 
 

Exercise:  
1. was; bought  
2. did not sleep/didn’t sleep 
3. taught 
4. spent 
5. did you stay 
6. did not go out/didn’t go out; was 
7. bought 
8. did you not come/didn’t you come 
9. did not come/didn’t come; was.   
 

Unit 8 
 

Exercise: 
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1. has opened 
2. have (already) bought 
3. have forgotten 
4. has not worked/hasn’t worked 
5. have you known 
6. Have you ever been 
7. Have you had 
8. Have you seen 
9. have been. 
 

Unit 9 
 
Exercise: 

1. had left 
2. had never been 
3. had already begun 
4. had not seen 
5. had already arranged 
6. had taken place 
7. had just gone out 
8. had never driven 
9. had never seen 

 
Unit 10 

 
Exercise 1: 
1. I want to have the maid clean my shirt. 
    I want to get my shirt cleaned by the maid.  
2. He would like to have the maid iron his clothes. 
    He would like to have his clothes ironed by the maid. 
3. We wish to have the painters paint our house very soon.  
    We wish to get our house painted  very soon by the painters. 
5. I want to have the barber cut my hear. 
    I want to get my hair cut by the barber. 
6. I want to have the mechanic fix my car soon. 
    I want my car fixed soon by the mechanic. 
7. He would like to have me bring those books to you. 
    He would like to have those books brought to you by me. 
8. She wants to have you mail her letter. 
    She wants to have her letter mailed by you. 
9. I want to have you test the machine tomorrow. 

I want to have the machine tested tomorrow by you.   
 

Exercise 2:  
1. shall go 
2. will be 
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3. shall we do 
4. will unfold 
5. shall have 
6. will do 
7. shall have 
8. shall come 
9. shall wait. 
 
Exercise 3:  
1. does know 
2. did live 
3. will write 
4. do not 
5. Do let us go 
6. read not 
7. did attend 
8. does play 
9. did tell 
 

Unit 11 
 

Exercise 1: 
1. The mouse is chased in the garden by the dog. 
2. Many letters are being written this morning by her. 
3. This novel will be read tomorrow by me. 
4. He was ordered to take a long rest by the doctor. 
5. The roof of the house has been blown off by the wind. 
6. The teacher was being listened to by the pupils. 
7. Our friends are often thought of by us. 
8. The event will be reported soon by the newspaper.  
9. She was taken home immediately after the accident by my friend. 
 
Exercise 2:  
1. Columbus discovered America in 1492. 
2. Did Mark Twain write that book? 
3. The clerk will not do the report. 
4. The fire has destroyed the whole village.  
5. The nurse is examining the new boys. 
6. Is Congress debating that question today? 
7. The teacher had corrected our exercises. 
8. The committee did not chose him for president. 
9. The police had caught the thief. 
 
Exercise 3: 
1. are used to aping 
2. are used to spending  
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3. am used to seeing 
4. is not used to working 
5. Did he use to smoke 
6. used to buy 
7. used to wait for 
8. used to ride 
9. used to live 

 
Unit 12 

 
 
Exercise 1: 
1. is raining 
2. were making 
3. shall be going 
4. have been teaching 
5. shall have  been studying 
6. had been studying 
7. were not working/weren’t working 
8. Have you been reading 
9. will be staying 
 
Exercise 2: 
1. whom 
2. who 
3. whose 
4. of which 
5. that 
6. which 
7. whose 
8. which 
9. that 
10. when/in which 
11. where/in which 
 

Unit 13 
 

Exercise: 
1. is 
2. will not go 
3. get 
4. would go 
5. will not pass 
6. had listened to/had he listened 
7. had been 
8. would 
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9. were 
 

Unit 14 
 

Exercise 1: 
1. pleasanter 
2. most intelligent 
3. more patient 
4. warmer 
5. narrowest 
6. better 
7. sharpest 
8. happiest 
9. better 

 
Exercise 2: 

1. asexually 
2. anti-aircraft 
3. demilitarize 
4. dissatisfaction 
5. illogical 
6. impatient 
7. inability 
8. irresponsible 
9. non-governmental 
10. unbelievable 
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