
 
 

 

 

 

LÝ THUYẾT 

Từ vựng Phiên âm Từ loại Nghĩa 

1. activity /ækˈtɪvəti/ n hoạt động 

2. art /ɑːt/ n nghệ thuật 

3. backpack /ˈbækpæk/ n ba lô 

4. binder /ˈbaɪndə(r)/ n bìa hồ sơ 

5. boarding school /ˈbɔːdɪŋ skuːl/ n trường nội trú 

6. break time /breɪk taɪm/ n giờ ra chơi 

7. chalkboard /ˈtʃɔːkbɔːd/ n bảng viết phấn 

8. classmate /ˈklɑːsmeɪt/ n bạn cùng lớp 

9. calculator /ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ n máy tính 

10. compass /ˈkʌmpəs/ n compa 

11. diploma /dɪˈpləʊmə/ n bằng, giấy khen 

12. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ n thiết bị 

13. folder /ˈfəʊldə(r)/ n bìa đựng tài liệu 

14. gym /dʒɪm/ n phòng tập thể dục 

15. history /ˈhɪstri/ n lịch sử 

16. ink /iŋk/ n mực 

17. mechanical pencil /məˈkænɪkl ˈpensl/ n bút chì kim 

18. notepad /ˈnəʊtpæd/ n sổ tay 

19. pencil sharpener /ˈpensl ˈʃɑːpənər/ n gọt bút chì 

20. physics /ˈfɪzɪks/ n môn Vật lý 

21. playground /ˈpleɪgraʊnd/ n sân chơi 

22. private tutor /ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/ n gia sư riêng 

23. pupil /ˈpjuːpil/ n học sinh 

24. rubber /ˈrʌb·ər/ n cục tẩy 

25. schoolbag /ˈskuːlbæg/ n cặp xách 

26. school lunch /ˈskuːl lʌntʃ/ n bữa ăn trưa ở trường 

27. school supply /ˈskuːl səˈplaɪ/ n dụng cụ học tập 

28. science /ˈsaɪəns/ n môn Khoa học 

29. spiral notebook /ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/ n sổ, vở gáy xoắn/ lò xo 
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30. student /stjuːdənt/ n học sinh 

31. teacher /ˈtiːtʃə(r)/ n giáo viên 

32. textbook /ˈtekst bʊk/ n sách giáo khoa 

33. uniform /ˈjuːnɪfɔːm/ n bộ đồng phục 

 

LUYỆN TẬP 

I. Find the odd A, B, C or D. 

1. A. ruler  B. engineer  C. rubber  D. pencil 

2. A. brother  B. mother  C. teacher  D. father 

3. A. between  B. under  C. large  D. behind 

4. A. writing  B. evening  C. playing  D. teaching 

5. A. apartment B. kitchen  C. bedroom  D. bathroom 

II. Fill each blank with a suitable word in the box. 

subjects            judo            have            international            canteen            study            physics            

teaches            English            homework 

1. I never do my _________ at school. I do it at home. 

2. Can you name some of your school _________? 

3. There is an _________ school near my house but I don't study there. 

4. I usually _________ meat and vegetable for my lunch. 

5. My father is a teacher. He _________ at a secondary school in my village. 

6. I can sing some _________ songs. 

7. My favourite subject is _________. I like doing experiment. 

8. My sister and I want to _________ in the same school. 

9. I go to the _________ club every Sunday. I like this sport. 

10. I never eat lunch in the school _________. I eat at home. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Find the odd A, B, C or D. 

(Tìm từ khác với các từ còn lại.) 

1. A. ruler  B. engineer  C. rubber  D. pencil 

2. A. brother  B. mother  C. teacher  D. father 

3. A. between  B. under  C. large  D. behind 

4. A. writing  B. evening  C. playing  D. teaching 

5. A. apartment B. kitchen  C. bedroom  D. bathroom 

Cách giải: 

1. B 

A. ruler: thước kẻ   



 

B. engineer: kỹ sư   

C. rubber: cục tẩy   

D. pencil: bút chì 

Phương án A, C, D chỉ đồ dung học tập; phương án B chỉ nghề nghiệp. 

2. C 

A. brother: anh/em trai   

B. mother: mẹ   

C. teacher: giáo viên   

D. father: bố/ ba/ cha 

Phương án A, B, D chỉ các thành viên trong gia đình; phương án C chỉ nghề nghiệp. 

3. C 

A. between: ở giữa   

B. under: bên dưới   

C. large: rộng lớn   

D. behind: phía sau 

Phương ấn, B, D là giới từ chỉ vị trí; phương án C là tính từ. 

4. B 

A. writing: viết   

B. evening: buổi tối   

C. playing: chơi   

D. teaching: dạy 

Phương án A, C, D là danh động từ chỉ hành động; phương án B là danh từ chỉ thời điểm trong ngày. 

5. A 

A. apartment: căn hộ  

B. kitchen: nhà bếp   

C. bedroom: phòng ngủ   

D. bathroom: phòng tắm 

Phương án A chỉ loại nhà; các phương án B, C, D chỉ các căn phòng trong nhà.  

II. Fill each blank with a suitable word in the box. 

subjects            judo            have            international            canteen            study            physics            

teaches            English            homework 

1. I never do my _________ at school. I do it at home. 

2. Can you name some of your school _________? 

3. There is an _________ school near my house but I don't study there. 

4. I usually _________ meat and vegetable for my lunch. 

5. My father is a teacher. He _________ at a secondary school in my village. 



 

6. I can sing some _________ songs. 

7. My favourite subject is _________. I like doing experiment. 

8. My sister and I want to _________ in the same school. 

9. I go to the _________ club every Sunday. I like this sport. 

10. I never eat lunch in the school _________. I eat at home. 

Phương pháp: 

subjects (n): các môn học 

judo (n): môn võ judo             

have (v): có             

international (adj): quốc tế           

canteen (n): căng - tin           

study (v): học             

physics (n): môn Vật lý             

teaches (V-es): dạy            

English (n): môn tiếng Anh             

homework (n): bài tập về nhà 

Cách giải: 

1. I never do my homework at school. I do it at home. 

(Tôi không bao giờ làm bài tập về nhà ở trường. Tôi làm nó ở nhà.) 

Giải thích: Sau tính từ sở hữu “my” cần danh từ. 

2. Can you name some of your school subjects? 

(Bạn có thể kể tên một số một học ở trường của bạn không?) 

Giải thích: Cụm từ “school subjects” (các môn học ở trường.) 

3. There is an international school near my house but I don't study there. 

(Có một trường quốc tế gần nhà tôi nhưng tôi không học ở đó.) 

Giải thích: Sau mạo từ “an” và trước danh từ “school” cần tính từ bắt đầu bằng phụ âm. 

4. I usually have meat and vegetable for my lunch. 

(Tôi thường ăn thịt và rau củ cho bữa trưa.) 

Giải thích: Sau chủ ngữ “I” và trạng từ “usually” cần động từ dạng nguyên thể. 

5. My father is a teacher. He teaches at a secondary school in my village. 

(Bố tôi là giáo viên. Bố dạy học tại trường trung học trong làng.) 

Giải thích: Sau chủ ngữ “he” số ít cần động từ thêm “-s/-es” 

6. I can sing some English songs. 

(Tôi có thể kể tên một vài bài hát tiếng Anh.) 

Giải thích: Trước danh từ “songs” cần tính từ.  

7. My favourite subject is physics. I like doing experiment. 



 

(Môn học yêu thích của tôi là Vật lý. Tôi thích làm thí nghiệm.) 

Giải thích: Sau động từ “is” cần danh từ đóng vai trò tân ngữ.  

8. My sister and I want to study in the same school. 

(Chị tôi và tôi muốn học cùng một trường.) 

Giải thích: Cấu trúc “want to + động từ nguyên thể 

9. I go to the judo club every Sunday. I like this sport. 

(Tôi đến câu lạc bộ judo Chủ nhật hang tuần. Tôi thích môn thể thao này.) 

Giải thích: Sau mạo từ “the” và danh từ “club” có thể dùng danh từ để tạo thành cụm danh từ. 

10. I never eat lunch in the school canteen. I eat at home. 

(Tôi không bao giờ ăn trưa ở căng-tin của trường. Tôi ăn ở nhà.) 

Giải thích: Sau mạo từ “the” và danh từ “school” có thể là danh từ để tạo thành cụm danh từ. 


