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Giải thích ngữ 
pháp bằng bảng 

biểu, đồ thị
Việc sử dụng nhiều bảng biểu, 
đồ thị để giải thích ngữ pháp 
có thể giúp người học nắm bắt 
được nội dung nhanh chóng. 

Minh họa
Thông qua các hình ảnh minh 
họa sinh động, gần gũi với cuộc 
sống thường nhật, người học có 
thể nắm bắt được nội dung bài 
học hiệu quả hơn. 

B Ố  C Ụ C  B À I  H Ọ C

Ví dụ
Thông qua các ví dụ đa dạng, 
người học có thể biết được cách 
áp dụng ngữ pháp trong từng 
trường hợp khác nhau. 

Tham khảo
Người học muốn bổ sung thêm 
kiến thức có thể giở đến phần phụ 
lục tương ứng. 
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Check-Up Test
Người học có thể làm những Check-Up 
Test để kiểm tra tổng quan những nội 
dung đã học. 

G R A M M A R  G A T E W A Y  I N T E R M E D I A T E

Bài tập
Người học có thể luyện 
tập ngay những nội 
dung vừa học thông 
qua các dạng bài tập đa 
dạng và thú vị. 

Bài tập có nội 
dung thực tế

Thông qua các bài tập 
có nội dung gần gũi với 
thực tế như hội thoại, 
email, bài tiểu luận, 
quảng cáo, người học 
có thể luyện tập ngay 
kiến thức vừa học. 



P R A C T I C E
L

ESSO N

MP3

1 He is busy.                                                                       Động từ to be (am/is/are)

1

He is busy. Anh ấy đang bận.
He is in his room.

They are college students.
They are at school.

He is tired.
He is on the subway.

2 Động từ to be (am/is/are) được sử dụng với ý nghĩa “là…, đang…”. Trong hội thoại thường nhật, 
chúng ta thường sử dụng thể rút gọn I’m, he’s,…

I am (= ’m)

Thể rút gọn: 
Tham khảo phụ lục trang 286.

he/she/it is (= ’s)
we/you/they are (= ’re)

 y “How old are you?”    “I’m 21 years old.”  Tôi 21 tuổi.
 y Tom is my roommate. He’s Spanish.  
 y The windows are open. Could you shut them?

3 Động từ to be (am/is/are) được sử dụng với ý nghĩa “đang (ở đâu)”.
Khi sử dụng với ý nghĩa này, động từ to be (am/is/are) thường đứng trước các từ chỉ địa điểm như 
here (đây), in the lobby (ở ngoài hành lang),…

 y Mr. and Mrs. Peterson are here. They’re in the lobby.  
    Vợ chồng ngài Peterson đang ở đây. Họ đang ở ngoài hành lang.
    (Trên điện thoại)  “I’m at the café. You should join me.”  Tớ đang ở quán cà phê. “OK. See you soon.”

 y My apartment has a great view because it’s on the 20th floor.
 y The cookies are in the oven. They’re almost ready.

4 Động từ to be (am/is/are) trong câu phủ định và câu nghi vấn thường được sử dụng như sau.
Trong hội thoại thường nhật, ta thường sử dụng thể rút gọn ’m not, isn’t,…
Khẳng định và phủ định

I am not (= ’m not)  y “Is this the correct answer?”    
“I’m not sure.”  Tôi không chắc nữa.

 y It isn’t cold outside. You don’t need a jacket.
 y Students aren’t at school today. Is it a holiday?

he/she/it is not (= ’s not  hoặc isn’t)

we/you/they are (= ’re not hoặc aren’t)

Nghi vấn
am I ... ?  y Am I on the guest list? I’m Jim Stevens. Tôi có tên trong danh 

sách khách mời chứ?
 y “What is that building over there?”    “It’s the public library.”
 y “Are you thirsty?”    “Yes. Can I have some water?”

is he/she/it ... ?

are we/you/they ... ?

Ngoài ra cần chú ý, câu phủ định và câu nghi vấn với các động từ thường như know, work ta 
không sử dụng động từ to be (am/is/are). Với các động từ thường, trong câu phủ định, ta sẽ sử 
dụng trợ động từ don’t/doesn’t trước động từ và trong câu nghi vấn là trợ động từ do/does phía 
trước chủ ngữ.

 y I don’t know your phone number. Can you give it to me?  (Không sử dụng “I’m not know”)
 y “Does Jeffrey work at the museum?”   “Yes. He works at the gift shop.” (Không sử dụng “Is 
Jeffrey work”)

Động từ thường ở thì hiện tại đơn trong câu phủ định và câu nghi vấn: Tham khảo nội dung Bài số 3

Anh ấy đang ở trong phòng.
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Test 16  Liên từ và Mệnh đề (Bài số 91-95)

Test 17  Câu điều kiện và Câu giả định (Bài số 96-99)

Test 18  Mệnh đề quan hệ (Bài số 100-104)

Test 19  Câu gián tiếp (Bài số 105-107)

Test 20  Các mẫu câu đặc biệt (Bài số 108-110)

GRAMMAR 
GATEWAY 
INTERMEDIATE

Phần này gồm những bài kiểm tra nhằm giúp bạn 
củng cố lại kiến thức đã học từ những bài đầu tiên 
cho đến những bài cuối cùng. Nếu còn bất kì khúc 
mắc hay điều gì chưa chắc chắn về chủ điểm ngữ 
pháp nào đó, hãy quay trở lại bài học để ôn tập lại.

Test 
Check-Up

Test 1     Thì hiện tại đơn và Thì hiện tại tiếp diễn (Bài số 1-5)

Test 2     Thì quá khứ đơn và Thì quá khứ tiếp diễn (Bài số 6-9)

Test 3     Thì hiện tại hoàn thành và Thì quá khứ hoàn thành (Bài số 10-15)

Test 4   Thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành (Bài số 16-21)

Test 5   Động từ khuyết thiếu (Bài số 22-28)

Test 6     Câu nghi vấn (Bài số 29-32)

Test 7    Câu bị động (Bài số 33-35)

Test 8    V-ing và to V (Bài số 36-46)

Test 9    Danh từ (Bài số 47-50)

Test 10 Mạo từ (Bài số 51-54)



1 Thành phần câu trong tiếng Anh

2 Động từ to be và động từ thường

3 Những hình thức biến đổi động từ cần chú ý

4 Động từ bất quy tắc

5 Thì trong tiếng Anh

6 Thể rút gọn

7 Trợ động từ

8 Tên riêng của các địa điểm

9 Các cụm động từ thường gặp

10 Những cụm tính từ đi với giới từ thường gặp

11 Những cụm danh từ đi với giới từ thường gặp

Phụ lục sẽ bao gồm phần tóm tắt các bài 
học, những vấn đề cơ bản, những cụm 
động từ thường gặp trong tiếng Anh. 
Người học có thể tìm kiếm và sử dụng 
những nội dung này để học tiếng Anh 
hiệu quả hơn.

GRAMMAR 
GATEWAY 
INTERMEDIATE
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