
 

  

 

 

 

LÝ THUYẾT 

STT Từ vựng Phiên âm Từ loại Nghĩa 

1 arm /ɑːrm/ n cánh tay 

2 ear /ɪər/ n tai 

3 eye /ɑɪ/ n mắt 

4 leg /leɡ/ n chân 

5 neck /nek/ n cái cổ 

6 nose /noʊz/ n mũi 

7 finger /ˈfɪŋ·ɡər/ n ngón tay 

8 tall /tɔl/ adj cao 

9 short /ʃɔrt/ adj lùn, thấp 

10 big /bɪg/ adj to 

11 small /smɔl/ adj nhỏ 

12 active /ˈæk tɪv/ adj hăng hái, năng động 

13 appearance /əˈpɪər·əns/ n dáng vẻ, ngoại hình 

14 boring /ˈbɔː.rɪŋ/ adj buồn tẻ 

15 confident /ˈkɒn fɪ dənt/ adj tự tin 

16 curious /ˈkjʊər·i·əs/ adj tò mò, thích tìm hiểu 

17 chubby /ˈtʃʌbi/ adj mập mạp, mũm mĩm 

18 sensitive /ˈsentsɪtɪv/ adj nhạy cảm 

19 funny /ˈfʌn i/ adj buồn cười, thú vị 

20 generous /ˈdʒen·ə·rəs/ adj rộng rãi, hào phóng 

21 patient /ˈpeɪ·ʃənt/ adj điềm tĩnh 

22 personality /pɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/ n tính cách, cá tính 
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23 reliable /rɪˈlɑɪ·ə·bəl/ adj đáng tin cậy 

24 serious /ˈsɪr.i.əs/ adj nghiêm túc 

25 shy /ʃɑɪ/ adj bẽn lẽn, hay xấu hổ 

26 sporty /ˈspɔːr.t̬i/ adj dáng thể thao, khỏe mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI TẬP 

I. Fill each blank with a suitable adjective given in the box. 

cool            talkative            creative            clever            confident 

1. I would like to have a glass of _____ lemonade right now. 

2. Misha is a _____ girl. She tops the class every year. 

3. John is a _____ boy. He always gives new ideas in different situations. 

4. My close friend, Huong is _____. She talks all the time. 

5. Lan can make a speech in English in front of the class. She feels _____ when she speaks. 

II. Complete the table with the words in the box. Some words may belong to more than one column. 

cute          slim          short          hair          head          hands          sporty          feet          eyes          long          

fast          small          shoulders          legs          weak          strong          ears          tall          smart 

 

Describing parts of the body Parts of the body Describing the person 

   

III. Read the definition and find an adjective to fill each gap. The first letter of each adjective is given. 

1. This person gives a lot of attention to what he / she is doing so that he / she does not 

have an accident, make a mistake, or damage something. 

c_______ 

2. This person has original and unusual ideas. c_______ 

3. This person is generous, helpful and thinking about other people’s feelings. k_______ 

4. This person shows a lot of love towards other people. l_______ 

5. This person always does a lot of work. h_______ 

6. This person is nervous and uncomfortable with other people. s_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Fill each blank with a suitable adjective given in the box. 

(Điền vào mỗi chỗ trống với một tính từ thích hợp được cho trong khung.) 

cool            talkative            creative            clever            confident 

1. I would like to have a glass of _____ lemonade right now. 

2. Misha is a _____ girl. She tops the class every year. 

3. John is a _____ boy. He always gives new ideas in different situations. 

4. My close friend, Huong is _____. She talks all the time. 

5. Lan can make a speech in English in front of the class. She feels _____ when she speaks. 

Phương pháp giải: 

cool: mát 

talkative: nói nhiều 

creative: sáng tạo 

clever: thông minh 

confident: tự tin 

Cách giải: 

1. I would like to have a glass of cool lemonade right now. 

(Tôi muốn có một ly nước chanh mát lạnh ngay bây giờ.) 

2. Misha is a clever girl. She tops the class every year. 

(Misha là một cô gái thông minh. Cô ấy đứng đầu lớp mỗi năm.) 

3. John is a creative boy. He always gives new ideas in different situations. 

(John là một cậu bé sáng tạo. Anh ấy luôn đưa ra những ý tưởng mới trong những tình huống khác nhau.) 

4. My close friend, Huong is talkative. She talks all the time. 

(Bạn thân của tôi, Hương là người nói nhiều. Cô ấy nói mọi lúc.) 

5. Lan can make a speech in English in front of the class. She feels confident when she speaks. 

(Lan có thể phát biểu bằng tiếng Anh trước lớp. Cô ấy cảm thấy tự tin khi nói.) 

II. Complete the table with the words in the box. Some words may belong to more than one column. 

(Hoàn thành bảng với các từ trong khung. Một số từ có thể thuộc về hơn một cột.) 

cute          slim          short          hair          head          hands          sporty          feet          eyes          long          

fat          small          shoulders          legs          weak          strong          ears          tall          smart 

 

Describing parts of the body Parts of the body Describing the person 

   
 

Phương pháp: 

cute: dễ thương           

slim: mảnh mai           



 

short: thấp/ ngắn          

hair: tóc          

head: đầu          

hands: bàn tay           

sporty: có dáng vẻ thể thao           

feet: bàn chân           

eyes: mắt          

long: dài        

fat: béo/ mập           

small: nhỏ           

shoulders: vai       

legs: chân           

weak: yếu ớt           

strong: khỏe khoắn           

ears: tai           

tall: cao          

smart: thông minh 

Cách giải: 

Describing parts of the body 

(Mô tả các bộ phận cơ thể) 

Parts of the body 

(Các bộ phận cơ thể) 

Describing the person 

(Mô tả người) 

- short 

- long 

- small 

- hair 

- head 

- hands 

- feet 

- eyes 

- shoulders 

- legs 

- ears 

- cute 

- slim 

- short 

- sporty 

- fat 

- small 

- weak 

- strong 

- tall 

- smart 

 

III. Read the definition and find an adjective to fill each gap. The first letter of each adjective is 

given. 

(Đọc định nghĩa và tìm một tính từ để điền vào chỗ trống. Chữ cái đầu tiên của mỗi tính từ được cho sẵn.) 

1. This person gives a lot of attention to what he / she is doing so that he / she does 

not have an accident, make a mistake, or damage something. 

c_______ 



 

2. This person has original and unusual ideas. c_______ 

3. This person is generous, helpful and thinking about other people’s feelings. k_______ 

4. This person shows a lot of love towards other people. l_______ 

5. This person always does a lot of work. h_______ 

6. This person is nervous and uncomfortable with other people. s_______ 
 

Cách giải: 

1. careful 2. creative 3. kind 

4. loving 5. hard-working 6. shy 

1. This person gives a lot of attention to what he / she is doing so that he / she does not have an accident, 

make a mistake, or damage something. => careful 

(Người này rất chú ý đến những gì anh ấy / cô ấy đang làm để không xảy ra tai nạn, sai sót hoặc làm hỏng 

thứ gì đó. => cẩn thận) 

2. This person has original and unusual ideas. => creative 

(Người này có những ý tưởng độc đáo và khác thường. => sáng tạo) 

3. This person is generous, helpful and thinking about other people’s feelings. => kind 

(Người này hào phóng, hay giúp đỡ và biết suy nghĩ về cảm xúc của người khác. => tốt bụng) 

4. This person shows a lot of love towards other people. => loving 

(Người này thể hiện rất nhiều tình yêu thương đối với người khác. => yêu thương) 

5. This person always does a lot of work. => hard-working 

(Người này luôn làm được nhiều việc. => chăm chỉ) 

6. This person is nervous and uncomfortable with other people. => shy 

(Người này căng thẳng và không thoải mái với người khác. => mắc cỡ) 


