
 

 

TENSE 
1. SIMPLE PRESENT TENSE + ADVERB OF FREQUENCY 

Present simple (Thì hiện tại đơn) 

a. Form 

 Normal verb Be 

(+) 
I, you, we, they + V-inf 

He, she, it + V(s/es) 

I + am 

You, we, they + are 

He, she, it + is 

(-) 
I, you, we, they + don’t + V-inf 

He, she, it + doesn’t + V-inf 

I am not 

You, we, they + aren’t 

He, she, it + isn’t 

(?) 
Do + I, you, we, they + V-inf? 

Does + he, she, it + V-inf? 

Am + I...? 

Are + you, we, they ...? 

Is + he, she, it...? 

b. Usage 

 Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một thói quen hoặc một hành động có tính lặp đi lặp lại ở 
hiện tại. 

 VD: She often goes to school at seven o’clock in the morning,  

 (Cô ấy thường đi học vào 7giờ sáng.) 

 Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một chân lý hoặc một sự thật hiển nhiên. 

 VD: The sun rises in the East and sets in the West. 

 (Mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng Tây.) 

 Dùng để chỉ một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo thời gian biểu hoặc lịch trình. 

 VD: The news programme starts at seven p.m. 

 (Chương trình thời sự bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.) 

c. Signals 

 Cụm từ với “every”: every day (mọi ngày), every year (mọi năm), every month (mọi tháng), 
every afternoon (mọi buổi chiều), every morning (mọi buổi sáng), every evening (mọi buổi 
tối)... 

 Cụm từ chỉ tần suất: once a week (1 lần 1 tuần), twice a week (2 lần một tuần), three times a 
week (3 lần một tuần), four times a week (4 lần một tuần), five times a week (5 lần một tuần), 
once a month (một lần một tháng), once a year (một lần một năm)... 

 Trạng từ chỉ tần suất: always, usually, often, sometimes, never, rarely... 



 

 

d. How to add “s/es”to verbs 

❖ Thông thường ta thêm “s” vào sau các động từ. 

 listenlistens play plays 

❖ Những động từ tận cùng bằng: -s; -sh; -ch; -z; -x; -o ta thêm “es”. 

 missmisses watch watches mix mixes 

 wash washes buzz buzzes go  goes 

❖ Những động từ tận cùng là “y”: 

 + Nếu trước “y” là một nguyên âm (a, e, i, o, u) - ta giữ nguyên “y” + “s” 

 playplays buybuys paypays 

 +Nếu trước “y” là một phụ âm - ta đổi “y” thành “i” + “es” 

 flyflies crycries fryfries 

2. Adverbs of frequency (Trạng từ chỉ tần xuất) 

Usage  

1. Trạng từ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động hay 
một thói quen. (luôn luôn, thường xuyên, thỉnh thoảng, không bao giờ,…) 

Ví dụ: 

– He always do morning exercise at 5 a.m. (Anh ta luôn luôn tập thể dục lúc 5 giờ sáng) 

2.  Trạng từ chỉ tần suất dùng để trả lời các câu hỏi về “How often ( Có thường….?)” 

Ví dụ: 

– How often do you go shopping? (Bạn có thường đi mua sắm không?) 

=> I sometimes go shopping. (Tôi thỉnh thoảng mới đi mua sắm) 

Các trạng từ chỉ tần suất thường sử dụng 

Trạng từ chỉ tần suất Ý nghĩa 

Always Luôn luôn (ở mức 100%) 

Usually Thường xuyên (mức 90%) 

Often Thường thường (mức 70%) 

Sometimes Đôi khi, đôi lúc (mức 50%) 

Never Không bao giờ (mức 0%) 

Ví dụ: 



 

 

 She always gets up late. (Cô ấy luôn luôn thức dậy trễ.) 
 She often goes to the park. (Cô ấy thường đi công viên.) 
 She sometimes eats at home. (Cô ấy thỉnh thoảng mới ăn ở nhà.) 
 She seldom goes picnic. (Cô ấy hiếm khi đi dã ngoại.) 
 She never plays badminton. (Cô ấy không bao giờ chơi tennis.) 

Form : 

1. Đứng sau động từ “tobe” 

Ví dụ: I am never late for school. (Tôi không bao giờ đi học trễ) 

2. Đứng trước động từ chính và đứng sau chủ từ 

Ví dụ: He sometimes wash his car. (Anh ta thỉnh thoảng mới rửa xe) 

3. Đứng giữa trợ động từ và động từ chính trong câu 

Ví dụ: 

– I have never been abroad. (Tôi chưa bao giờ đi nước ngoài) 

– You should usually do your homework before going to school. (Bạn nên làm bài tập về nhà 
trước khi đến lớp) 

2. PRESENT CONTINUOUS. (Thì hiện tại tiếp diễn) 

a. Form 

(+) 

I + am + V-ing. 

You, we, they + are + V-ing. 

He, she, it + is + V-ing. 

(-) 

I am not + V-ing. 

You, we, they + aren’t + V-ing. 

He, she, it + isn’t + V-ing. 

(?) 

Am + I + V-ing? 

Are + you, we, they + V-ing? 

Is + he, she, it + V-ing? 

b. Usage 

 Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. 

 VD: My mother is cooking in the kitchen now. (Hiện tại mẹ tôi đang nấu ăntrong bếp.) 

❖ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động hoặc sự việc đang diễn ra xung quanh thời 
điểm nói. 

 VD: Linda is quite busy these days. She’s doing the English project for her school. (Linda is 
in a restaurant with her friend now.) 



 

 

 (Linda dạo này rất bận. Cô ấy đang làm dự án tiếng Anh cho trường của cô ấy.) (Hiện tại 
Linda đang ngồi trong nhà hàng với bạn cô ấy.) 

 Thì hiện tại tiếp diễn có thể diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần (điều này 
đã được lên kế hoạch). 

 VD: He is going to Paris. (Anh ấy định đi Paris.) 

 Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại gây sự bực 
mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, 
continually”. 

 VD: Tony is careless. He is always losing his keys. (Tom thì bất cẩn.Anh lấy luôn làm mất 
chìa khoá.) 

 

c. Signals 

 Các trạng từ hay gặp: now, at the present, at the moment, at this time(bây giờ, lúc này) 

 Các động từ: Look! (Nhìn kìa), Listen(Nghe này); Becareful!(Cẩn thận);Hurry up! (Nhanh 
lên) 

d. How to add“ing” after verbs 

 Thông thường nhất, ta thêm đuôi -ing vào sau các động từ. 

 readreading go going 

 Khi động từ kết thúc bằng “e”, ta bỏ “e” trước khi thêm “ing”. 

 havehaving make making 

❖ Khi động từ kết thúc bằng “ee”, ta thêm ing mà không bỏ “e”. 

 seeseeing agree agreeing 

❖ Khi động từ kết thúc bằng “ie” ta đổi “ie”->“y” rồi thèm “ing”. 

 lielying die dying 

❖ Khi âm tiết cuối của động từ mang trọng âm và có chứa 1 nguyên âm + 1 phụ âm, ta gấp đôi 
phụ âm cuối rồi thêm “ing”. 

 runrunning permit permitting 

e. Note 

 Chúng ta không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ thuộc về nhận thức, tri giác hoặc 
sự sở hữu như: be, see, hear, understand, know, like, want, feel, smell, remember, forget,...Tasử 
dụng thì hiện tại đơn thay vì hiện tại tiếp diễn trong các trường hợp này. 

 Example 

 False: She is being happy. 

 Correct: She is happy. 



 

 

UNIT 4. MY NEIGHBORHOOD 
I. PRONOUNCIATION 

/i/ /i:/ 

village/ˈvɪlɪdʒ/ meal /miːl/ 

1. Âm /ɪ/ 

1.1. “a” được phát âm là /ɪ/với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng “age” 

Examples Transcription Meaning 

village /ˈvɪlɪdʒ/ làng, xã 

cottage / ˈkɔtɪdʒ/ nhà tranh, lều tranh 

1.2. “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re” 

Examples Transcription Meaning 

begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu  

become /bɪˈkʌm/ trở nên 

1.3. “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm 
i + phụ âm. 

Examples Transcription Meaning 

win /wɪn/ chiến thắng 

miss /mɪs/ nhớ 

1.4. “ui” được phát âm là /ɪ/ 

Examples Transcription Meaning 

build /bɪld/ xây cất 

guilt /gɪlt/ tội lỗi 

2. Âm /iː/ 

2.1. Âm “e” được phát âm là /iː/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e 
và trong những chữ be, he, she, me ... 

Examples Transcription Meaning 

scene /siːn/ phong cảnh 

complete /kəmˈpliːt/ hoàn toàn 

2.2. Âm “ea” được phát âm là /iː/ với những từ có tận cùng là“ea” hoặc “ea” + một phụ âm. 

Examples Transcription Meaning 



 

 

tea /tiː/ trà 

meal /miːl/ bữa ăn 

2.3. “ee” thường được phát âm là /iː/ 

Examples Transcription Meaning 

three /θriː/ số 3 

see /siː/ nhìn, trông, thấy 

2.4. “ei” được phát âm là /iː/ trong một số trường hợp: 

Examples Transcription Meaning 

receive /rɪˈsiːv/ nhận được 

ceiling /ˈsiːlɪŋ/ trần nhà 

2.5. “ie” được phát âm là /iː/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ. 

Examples Transcription Meaning 

grief /griːf/ nỗi lo buồn 

chief /tiːf/ người đứng đầu 

II. VOCABULARY 

New words Transcription Meaning 

antique shop /ænˈtiːk ʃɒp/ cửa hàng đồ cổ 

art gallery /ɑːt ˈɡæləri/ phòng triễn lãm 

backyard /bækˈjɑːd/ sân sau 

bakery /ˈbeɪkəri/ tiệm bánh 

barber /ˈbɑːbər/ thợ cạo đầu 

beauty salon /ˈbjuːti ˈsælɒn/ tiệm làm đẹp 

boring /ˈbɔːrɪŋ/ tẻ nhạt 

bus stop /bʌsstɒp/ trạm xe bus 

cathedral /kəˈθiːdrəl/ nhà thờ 

cemetery /ˈsemətri/ nghĩa trang 

charity shop /tʃærɪti ʃɒp/ cửa hàng từ thiện 



 

 

comfortable /ˈkʌmpfətəbl/ thoải mái 

convenient /kənˈviːniənt/ thuận tiện 

countryside /ˈkʌntrisaɪd/ vùng quê, nông thôn 

crowded /ˈkraʊdɪd/ đông đúc 

department store /dɪˈpaːtmənt stɔːr/ cửa hàng tạp hóa 

dress shop /dres ʃɒp/ cửa hàng váy 

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ thú vị, sôi động 

expensive /ɪkˈspentsɪv/ đất đỏ 

fantastic /fænˈtæstɪk/ thú vị 

fire station /faɪərˈsteɪʃən/ trạm cứu hỏa 

front yard /frʌnt jɑːd/ sân trước 

grocery /ˈgrəʊsəri/ cửa hàng rau củ quả 

hairdresser’s /ˈheədresər/ hiệu cắt tóc 

health centre /helθˈsentər/ trung tâm y tế 

historic /hɪˈstɒrɪk/ có tính lịch sử 

inconvenient /ɪnkənˈviːniənt/ không thuận tiện 

incredibly /ɪnˈkredɪbli/ không thể tin nổi 

memorial /məˈmɔːriəl/ tượng đài 

modern /ˈmɒdən/ hiện đại 

narrow /ˈnærəʊ/ hẹp 

noisy /ˈnɔɪzi/ ầm ĩ 

pagoda /pəˈgəʊdə/ ngôi chùa 

palace /ˈpælɪs/ lâu đài 

peaceful /ˈpiːsfəl/ thanh bình 



 

 

petrol station /ˈpetrəl ˈsteɪʃən/ trạm xăng dầu 

pharmacy /fɑːməsi/ hiệu thuốc 

polluted /pəˈluːtɪd/ ô nhiễm 

railway station /ˈreɪlweɪˈsteɪʃən/ nhà ga xe lửa 

sandy /ˈsændi/ như cát, phủ đầy cát 

secondary school /ˈsekəndri skuːl/ trường Trung học cơ sở 

square /skweər/ quảng trường 

statue /ˈstætʃuː/ bức tượng 

suburb /ˈsʌbɜːb/ vùng ngoại ô 

temple /ˈtempl/ ngôi đền 

terrible /ˈterəbl/ kinh khủng 

traffic light /ˈtræfɪk laɪt/ đèn giao thông 

workshop /ˈwɜːkʃɒp/ xưởng 

III. Grammar 

1. Comparative of adjective 

 Short adjectives and Long adjectives 

Short adjectives (tính từ ngắn) Long adjectives (tính từ dài) 

Tính từ ngắn là những tính từ gồm 1 hoặc 2 âm tiết. 

- nice 

- long 

- happy 

Tính từ dài là những tính từ 

gồm từ 3 âm tiết trở lên 

- intelligent 

- beautiful 

- expensive 

Để chuyển sang dạng so sánh ta thêm “r/er” vào 

cuối tính từ ấy. 

Để chuyển sang dạng so sánh 

ta thêm “more” lên trước tính từ 

dài. 



 

 

- nice nicer 

- long longer 

Nếu tận cùng của tính từ là “y”, ta đổi “y”  “ier” 

- dry drier 

- happy happier 

- intelligentmore 

intelligent 

- expensive  more 

expensive 

 Với các tính từ kết thúc bằng -ed, -ing, -fill, -less, khi chuyển sang dạng so sánh hơn, ta đều 

coi nó là tính từ dài 

 boredmore bored interesting more interesting 

 carefulmorecareful helpless more helpless 

 Với các tính từ kết thúc bằng một nguyên âm đơn + phụ âm đơn, ta gấp đôi phụ âm 

 hothotter big bigger 

 Các tính từ đặc biệt khác 

 oldolder/elder good better 

 farfarther/ further bad worse 

a. Comparative of short adjectives 

 

Ví dụ: Phong is taller than Trang. (Phongcao hơn Trang.) 

 Long is bigger than Quan. (Long to hơn Quân.) 

b. Comparative of long adjectives 

 

Ví dụ: 

Thang is more intelligent than Hung.(Thắng thông minh hơn Hùng.) 

Your house is more modern than my house. (Ngôi nhà của bạn hiện đại hơn ngôi nhà của tớ 

S + be + adj + er + than ... 

S + be + more + adj + than ... 



 

 

 

UNIT 5 NATURAL WONDERS OF VIET NAM 
I. PRONOUNCIATION 

/t/ /d/ 

ten /ten/ wonder / / 

II. VOCABULARY 

New words Transcription Meaning 

activity /ækˈtɪvɪti/ hoạt động 

Antarctica /ænˈtɑːktɪkə/ châu Nam cực 

attraction /əˈtrækʃən/ sự hấp dẫn 

backpack /ˈbækpæk/ ba lô đeo lưng 

bay /beɪ/ vịnh 

beach /biːtʃ/ bãi biển 

cave /keɪ/ hang động 

coast /kəʊst/ bờ biển 

compass /ˈkʌmpəs/ la bàn 

cuisine /kwɪˈziːn/ ẩm thực 

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nguy hiểm 

desert /ˈdezət/ sa mạc 

diverse /daɪˈvɜːs/ đa dạng 

essential /ɪˈsenʃl/ thiết yếu, quan trọng 

forest /ˈfɒrɪst/ khu rừng 

freshwater /ˈfreʃwɔːtər/ nước ngọt 

freshwater lake /ˈfreʃwɔːtə leɪk/ hồ nước ngọt 



 

 

island /ˈaɪlənd/ hòn đảo 

lake /leɪk/ hồ nước 

map /mæp/ tấm bản đồ 

mobile phone /məʊbaɪl fəʊn/ điện thoại di động 

mountain /ˈmaʊntɪn/ ngọn núi 

mountain range /ˈmaʊntən reɪndʒ/ dãy núi 

natural wonder /ˈnætʃrəlwʌndə/ kì quan thiên  nhiên 

nature /nɔɪz pəˈluːʃən/ thiên nhiên 

necessary /ˈnesəseri/ cần thiết 

painkiller /ˈpeɪnkɪlər/ thuốc giảm đau 

Perfume river /ˈpɜːfjuːm ˈrɪvər/ sông Hương 

plaster /ˈplɑːstə(r)/ băng dán 

rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/ rừng nhiệt đới 

river /rɪvər/ dòng sông 

Rooster and Hen island /ˈruːstər ænd hen ˈaɪlənd/ hòn Trống Mái 

scissors /ˈsɪzər/ cái kéo 

seafood /ˈsiːfuːd/ hải sản 

sleeping bag /ˈsliːpɪŋ bæɡ/ túi ngủ 

snow /snəʊ/ tuyết 

special /ˈspeʃl/ đặc biệt 

sun cream /ˈsʌn kriːm/ kem chống nắng 

sun hat /sʌn hæt/ mũ chống nắng 

tent /tent/ cái lều 

torch /ˈtɔːtʃ/ đèn pin 



 

 

traditional /trəˈdɪʃənəl/ thuộc truyền thông 

travel items /trævl ˈaɪtəm/ 
các đồ dùng cần khi đi du 

lịch 

unforgettable /ʌnfəˈɡetəbl/ không thể quên được 

valley /ˈvæli/ thung lũng 

walking boot /ˈwɔːkɪŋ buːt/ giày đi bộ 

waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/ thác nước 

waterproof coat /ˈwɔːtəfɔːl kəʊt/ áo mưa 

III. GRAMMAR 

I. Modal verb Must( Động từ tình thái) 
1. Form:  

  

(+) S + must + V( bare infinitive ) 

(-) S + must not + V( bare infinitive ) 

 

2. Usage : 
Must : diễn tả sự cần thiết hoặc bắt buộc, hoặc bổn phận trách nhiệm phải làm ở hiện tại 
và tương lai. 

Eg: I must finish my home work before going to bed. 

  Tôi phải hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ. (Trách nhiệm) 

 You must slow down when the light yellow. 

    Bạn phải giảm tốc độ khi đèn vàng.( Bắt buộc) 

Must not ( Mustn’t): không được phép  

Eg: You mustn’t turn right. 

  Bạn không được phép rẽ phải. (Bắt buộc) 

      You mustn’t come late. 

  Bạn không được đến muộn. 

II. Countable and uncountable nouns 

 a. Countable nouns 

 -Danh từ đếm được để chỉ những gì có thể đếm được: một, hai, ba, bốn,... 



 

 

 -Có thể dùng a/an và số đếm trước danh từ đếm được. 

 -Danh từ đếm được tồn tại ở hai dạng: số ít và số nhiều. 

 -Để chuyển danh từ từ dạng sổ ít sang dạng số nhiều, ta thêm s/ es vào sau danh từ ấy. 

 Ví dụ: 

 A book Two chairs 

 Một cuốn sách Hai cái ghế 

 Five people 10 women 

 Năm người 10 người phụ nữ 

 b. Uncountable nouns 

 Danh từ không đếm được chỉ những gì không thể đếm được, những cái mang tính trừu 

tượng 

 Không thể dùng a/ an và số đếm trước danh từ không đếm được. 

 Động từ chia sau danh từ không đếm được luôn luôn ở dạng số ít. 

 Ví dụ: 

 Bread Cream Nature Weather 

 Bánh mì Kem Thiên nhiên Thời tiết 

 c. A/ an/ some/ any 

 a/an(một), some/any(một vài) được dùng để chỉ số lượng cho cả danh từ đếm được và 

không đếm được.  



 

 

 

 2. Question word: How much and How many 

Ta sử dụng How much cho danh từ không đếm được và How many cho danh từ đếm được. 

 Ví dụ:   How many meals do you have every day? 

   How much water would you like to drink? 

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY. 
I. PRONOUNCIATION 

/s/ /ʃ// 

spring /spriŋ/ kitchen /kɪtʃɪn/ 

1. Âm /ʃ/ 

1.1. “c” được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước “ia, ie, io, iu, ea”. 

Examples Transcription Meaning 

special /speʃəl/ đặc biệt 

social /ˈsəʊʃəl/ thuộc xã hội 

1.2. “s” được phát âm là /ʃ/ 

Examples Transcription Meaning 

ensure /ɪnˈʃɔː(r)/ đảm bảo 

insure /ɪnˈʃɔː(r)/ bảo hiểm 

1.3. “t” được phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trước ia, io 

COUNTABLE NOUNS 

 Singular Plural 

(+) There is a pen. There are some books. 

(-) There isn’t an engineer. There aren’t any pictures. 

(?) Is there an egg? Are there any pencils? 

UNCOUNTABLE NOUNS 

(+) There is some bread. 

(-) There isn’t any milk. 

(?) Is there any water? 



 

 

Examples Transcription Meaning 

nation /neɪˈʃən/ quốc gia 

intention /ɪnˈtenʃl/ ý định 

1.4. Lưu ý: “x” có thể được phát âm là /kʃ/ 

Examples Transcription Meaning 

anxious /ˈæŋkʃəs/ sự lo âu 

luxury /ˈlʌkʃəri/ sự xa xỉ, sự xa hoa 

1.5. “ch” được phát âm là /ʃ/ 

Examples Transcription Meaning 

machine /məˈʃiːn/ máy móc 

chemise /ʃəˈmiːz/ áo lót 

1.6. “sh” luôn được phát âm là /ʃ/ 

Examples Transcription Meaning 

shake /ʃeɪk/ lắc, rũ 

shall /ʃæl/ sẽ, phải 

2. Âm /s/ 

2.1. “c” được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y 

Examples Transcription Meaning 

city /ˈsɪti/ thành phố 

bicycle /ˈbaɪsɪkl/ xe đạp 

2.2. “s” được phát âm là /s/ khi: 

 “s” đứng đầu một từ 

Examples Transcription Meaning 

see /siː/ nhìn thấy 

sad /sæd/ buồn 

 “s” ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm 

Examples Transcription Meaning 

most /məʊst/ hầu hết 

haste /heɪst/ vội vàng, hấp tấp 

 “s” ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh 



 

 

Examples Transcription Meaning 

roofs /ruːfs/ mái nhà 

stuffs /stʌfs/ vật liệu 

II. VOCABULARY. 

New words Transcription Meaning 

peach blossom /piːtʃ ˈblɒsəm/ hoa đào 

apricot blossom /ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ hoa mai 

kumquat tree /ˈkʌmkwɒt triː/ cây quất 

the new year tree /ðə njuː jɪə(r) triː/ cây nêu 

sticky rice /ˈstɪki raɪs/ gạo nếp 

jellied meat /ˈdʒelid miːt/ thịt đông 

lean pork paste /liːn pɔːk peɪst/ giò lụa 

pickled onion /ˈpɪkld ˈʌnjən/ dưa hành 

dried candied fruits /draɪd ˈkændid fruːts/ mứt hoa quả 

spring festival /sprɪŋ ˈfestɪvl/ hội xuân 

parallel couplet /ˈpærəlel ˈkʌplət/ câu đối 

dragon dance /ˈdræɡən dɑːns/ múa lân 

Kitchen God /ˈkɪtʃɪn gɒd/ táo quân 

fireworks /ˈfaɪəwɜːks/ pháo hoa 

first caller /fɜːst ˈkɔːlə(r)/ người xông đất 

first foot /fɜːst fʊt/ xông đất 

go to pagoda to pray for /gəʊ tuː pəˈɡəʊdə tuː preɪ fə (r)/ 
đi chùa để cầu 

nguyện 

exchange new year’s 

wishes 
/ɪksˈtʃeɪndʒ njuː jɪə(r)s wɪʃɪz/ chúc tết nhau 



 

 

dress up /dres ʌp/ ăn diện 

sweep the floor /swiːp ðə flɔː(r)/ quét nhà 

celebrate /ˈselɪbreɪt/ kỷ niệm 

family gathering /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/ sự sum họp gia đình 

decoration /dekəˈreɪʃn/ sự trang trí 

lucky money /ˈlʌki ˈmʌni/ tiền lì xì 

calendar /ˈkælɪndər/ lịch 

lunar /ˈluːnər/ thuộc mặt trăng 

(thuộc âm lịch) 

special /ˈspeʃəl/ đặc biệt 

firework /ˈfaɪəwɜːk/ pháo hoa 

relative /ˈrelətɪv/ người thân, họ hàng 

present /ˈprezənt/ quà tặng 

furniture /ˈfɜːrnɪtʃər/ đồ nội thất 

decorate /ˈdekəreɪt/ trang trí 

rubbish /ˈrʌbɪʃ/ rác thải 

behave /bɪˈheɪv/ cư xử 

make a wish /meɪkə wɪʃ/ ước một điều ước 

midnight /ˈmɪdnaɪt/ nửa đêm 

rooster /ˈruːstər/ con gà trống 

welcome /ˈwelkəm/ chào đón, tiếp dón 

colourful /ˈkʌləfəl/ đa sắc màu 

envelope /ˈenvələʊp/ bao thư, phong bì 

belief /bɪˈliːf/ niềm tin 



 

 

backward /ˈbækwəd/ sự thụt lùi 

poverty /ˈpɒvəti/ sự nghèo đói 

III. GRAMMAR. 

1. Should and shouldn’t 

a. Form 

(+) S + should + V-bare inf 

(-) S + shouldn’t + V-bare inf 

(?) Should + S + V-bare inf? 

- Students should wear uniform. (Học sinh nên mặc đồng phục.) 

- We should wear warm coats in this weather. (Chúng ta nên mặc áo khoác ấm trong thời tiết này.) 

b. Use 

 Dùng để khuyên ai đó nên hay không nên làm điều gì. 

 - She should go to the doctor.(Chị ấy nên đến gặp bác sĩ.) 

 - He shouldn’t smoke here. (Anh ấy không nên hút thuốc ở đây.) 

 - They should study hard. (Họ nên học hành chăm chỉ.) 

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ-HKI (2022-2023) – PHẦN BÀI TẬP 
I. Choose the option (A, B, C, D) whose underlined part is pronounced differently from the 
others 

1. A. beds B. clocks C. walls D. tables 
2. A. grandparents B. brothers C. uncles D. fathers 
3. A. mothers B. centres C. aunts D. cousins 
4. A. books B. rooms C. walls D. pillows 
5. A. clocks B. villas C. tables D. chairs 
6. A. kind B. confident C. nice D. like 
7. A. bed B. project C. neck D. exciting 
8. A. creative B. think C. idea D. big 
9. A. big B. wide C. quite D. exciting 
10. A. cheap B. clean C. near D. peaceful 
11. A. heavy B. sea C. team D. tea 
12. A. fine B. quickly C. dislike D. city 
13. A. right B. river C. city D. village 



 

 

14. A. love B. hotel C. mother D. brother 
15. A. cathedral     B. left                         C. helpful                  D. temple 
II. Choose the word/phrase (A, B, C, D) that best fits the space in each sentence 

WORD CHOICE 

1. She is very................... She always does her homework before class.  
A. hard-working B. careful C. lazy D. funny 

2. There are many shops near here, so the streets are very busy and  during the 
day. 
A. peaceful B. narrow C. quiet D. noisy 

3. The weather is nice, so I enjoy doing  activities. 
A. outdoor B. inside C. indoor D. boring 

4. Living in the suburb is very __________. 
A. peaceful                 B. noisy                      C. terrible                   D. narrow 
5. It’s so sunny today. I need to put on some__________. 
A. sunscream                       B. plasters                      C. sleeping bag D. compass 
6. Ha Long Bay is one of the Seven ____________ of the world. 
A. islands                            B. beaches                      C. wonders D. mountains 
WH-QUESTIONS 

7. ___________ is your favour teacher? – I like Ms. Hoa 
A. How  B. What C. Why D. Who 
8. ___________ do you like living in the countryside? – Because it is peaceful. 
A. How  B. What C. Why D. Who 
9. ___________ are the streets in your neighbourhood? – They are clean and quiet. 
A. How  B. What C. Why D. Who 
10. ___________ does your brother often do after school? – He plays soccer. 
A. How  B. What C. Why D. Who 

COMPARATIVE 

11. Going by taxi is  going by bus. 
A. expensive than B. more expensive C. expensiver than D. more expensive than 

12. Which city is  , Ha Noi or Ho Chi Minh City? 
A. large  B. larger C. more large D. largest 

13. This pagoda is ___________ than that temple. 
A. most historic                     B. more historic        C. the historic               D. historicer 

14.  Binh Minh is    than Long Son. 
A. noisier B. more noisy C. more quiet D. quiet 

15. Living in the countryside is ____________ than living in the city. 
A. expensive                B. expensiver                C. more cheap                     D. cheaper 

16. A city house is ____________ than a country house. 
A. most modern                    B. more modern        C. moderner                    D. modern 



 

 

17. This street is ___________ than that one. 
A. more crowded      B. most crowded                  C. the crowded                D. crowded 
TENSES 

18. I often ___________ T.V in the evening.  
A. watch B. watches C. is watching D. are watching 

19. Look! The boys___________  soccer in the school yard. 
A. play  B. plays C. is playing D. are playing 

20. His father ___________ to work every day.  
A. drive B. drives C. is driving D. are driving 

21. Lan ___________ about her neigbourhood now.  
A. talk   B. talks C. is talking D. are talking 

22. Where___________ you usually ___________ on the weekend?  
A. do/go B. does/ go C. is/ going D. are/ going  

23. ___________ the students often ___________ lunch at school? 
A. Do/ have B. Does/ have C. Is/ having D. Are having  

24. There ___________ a book on the table. 
A. be  B. am C. is D. are 

25. There___________ twenty boys in my class.  
A. be  B. am C. is D. are 

MODAL VERB MUST 

26. Children .................. arrive class on time 
A. must  B. mustn’t C. need D. don’t need to 

27. We ................ play football on the street. 
A- need  to B. don’t need to C. must D. mustn't 

A/AN/ SOME/ANY/MUCH/MANY 

28. How ___________ rooms are there in your house? 
A. much B. many C. some D. any 

29. How ___________ sugar do you need? 
A. much B. many C. some D. any 

30. It is very dry here. There isn’t___________ rain in the summer. 
A. much B. many C. some D. a 

31. There isn’t ___________ milk in the fridge. 
A. a  B. an C. some D. any 

32. Viet Nam has ___________natural wonders. 
A. much B. many C. a little D. a 

 



 

 

III. Put the following words and phrases in correct order to make sentences 

1. / Is / in your school? /a garden / there / 
 
2. /is /subject?  /What / your favourite / 
 
3. / behind/ There is/ my house./ a beautiful garden /   
 
4. The park / beautiful/ with/ /is/ green trees. 
 
5. / the centre of the village. / Hoang lives / in / in a small house /  
 
6. / because it is / Khoa likes/ peaceful. / his neighborhood/   
 
7. /higher than / This building/ is/ that one. / 
 
8.  / living in a city/Is /living in the countryside? / more exciting than / 
 
9. / bigger than / The square in Hanoi / the square in Hoi An. / is /  
 
10. /a beautiful island /Phu Quoc is/ Viet Nam./ in / 
IV. WRITING 

1. Write a paragraph about your best friend. You should write: 

- What his/her name is. 

- How old he/she is. 

- What he/she looks like. 

- What he/she is like. 

- Why you like him/her. 

             My best friend is ........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

2. Write a paragraph about your neighbourhood. Use these questions to help you: 

- Where do you live? 

- What is there in the neighborhood? 

- How are the people? 

- What do you like about it? 



 

 

- What do you dislike about it?       

I live in………………………………………. In the neigbourhood, there……………... 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

3. Write a paragraph about a travel attraction you know. Use these questions to help you: 

- What is the name of the attraction? 

- Where is it? 

- How can you go there? 

- What is special about it? 

- What can you do there? 

             I am writing about………………………………………. It is in………………………. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

V. Read the following passage and choose the option (A,B,C,D)  to indicate the correct word 
or phrase that best fits each of the numbered blanks 

An’s bedroom is big but (1) ……………….  There are clothes on the floor. There is a big desk 
near the window, and there (2) ……………….   dirty bowls and chopsticks on  it. He usually puts 
his school bag under the desk. His bed is (3) ………………. to the desk, and it is also untidy. There 
is a cap, some CDs and some books on the bed. An’s mum is not happy with this, and now An 
(4) ……………….  up  hisroom. 

1. A. pretty B. beautiful  C. nice  D. messy 
2. A. is B. are  C. has D. have 
3. A. next B. near  C. between D. on 
4. A. tidy B. tidies  C. is tidying D. are tidying 
 
VI. Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions 
Phong is twelve years old. He lives in a modern villa in the suburb of the city. His father is a 
doctor. His mother is a teacher. And he is a student. The villa is next to a large shopping center 
so it’s very convenient. There is a big backyard where they can sit and have afternoon tea. His 
mother often buys some flowers because there is a flower shop opposite their house. At Tet, 
they often go to the historic pagoda near their villa. 
1. Does Phong live in a flat? 
A. Yes, he is              B. No, he doesn’t     C. Yes, he isn’t                     D. No, he is 
2. Is the villa in front of a shopping center? 
A. No, it isn’t            B. Yes, it does          C. No, it doesn’t                   D. Yes, it is 



 

 

3. What does his mother do? 
A. a doctor             B. a teacher                 C. a worker                          D. a nurse 
 
4. When do they go to the pagoda? 
A. At Tet                    B. At Christmas      C. On the weekends    D. every day 
5. What do they do in the back yard? 
A. They talk with each other. 
B. They play tennis. 
C. They sit under the trees. 
D. They have afternoon tea. 

SPEAKING TOPICS 

1. Talk about your neighbourhood. Use these questions to help you:  

- Where do you live? 

- What is there in the neighborhood? 

- How are the people? 

- What do you like about it? 

- What do you dislike about it? 

2. Talk about a travel attraction you know. Use these questions to help you: 

- What is the name of the attraction? 

- Where is it? 

- How can you go there? 

- What is special about it? 

- What can you do there? 


