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“Ơ, đoạn này hay chưa này, mẹ nghe nhé!” “Haha, truyện này buồn cười 
thế!” Cô con gái nhỏ của tôi cứ luôn miệng ríu rít khi lật giở từng trang trong 
một cuốn Reader’s Bank. Tới bữa cơm chiều, con bé lại kể với bố về bạn 
Jimmy chơi kèn dở đến nỗi mẹ phải cho bạn ấy một xu để đừng thổi nữa, về 
những loài vật biết soi gương, về nguồn gốc của bánh pizza... Những thông 
tin thú vị đó lại mở ra những chuyện trò khác trong gia đình. Bài đọc tiếng 
Anh lúc này không chỉ là cách giúp con học ngoại ngữ một cách tự nhiên 
nhất mà còn mang tới những “cái cớ” hết sức dễ thương để mẹ con tôi tâm 
sự, để tôi dễ dàng bước vào thế giới của con. Đó là những gì tôi đã cảm nhận 
được khi cùng con trải nghiệm bộ sách Reader’s Bank. 

Hẳn là chúng ta đều từng nghe về những lợi ích to lớn của việc đọc và 
nghe sách truyện tiếng Anh khi học ngoại ngữ. Các câu chuyện thú vị và kiến 
thức bổ ích không chỉ mang tới niềm vui và sự hào hứng trong suốt hành 
trình học tập, mà còn giúp các con phát triển tư duy, trí tưởng tượng, tư duy 
phản biện, biết dùng từ và cấu trúc câu thật tự nhiên theo ngữ cảnh. Các 
hoạt động đóng vai, đọc diễn cảm, hay thảo luận về nội dung bài đọc thường 
đem lại sự tự tin và phát triển khả năng nói trôi chảy. Mặc dù nhận thức được 
những ưu điểm đó, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng tìm 
được những nguồn tài liệu đọc hiểu vừa phù hợp với năng lực tiếng Anh, vừa 
đi kèm các hoạt động phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy. 

Reader’s Bank đã kết nối thành công việc đọc, nghe tiếng Anh với các 
hoạt động khai thác bài đọc, từ đó giúp các con phát triển năng lực ngôn ngữ 
một cách hiệu quả và đầy hứng khởi. Với các bài đọc ngắn có độ khó tương 
ứng với từng trình độ, chủ đề phong phú và hấp dẫn, những câu hỏi và bài 
tập linh hoạt, đa dạng, bộ sách Reader’s Bank hứa hẹn mang tới cho các em 
những giờ đọc sách thật vui và bổ ích.

- Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh 
Giảng viên, trưởng bộ môn Ngôn ngữ học Anh,  

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Foreword



Reader’s Bank ra đời với mục tiêu cơ bản là giúp học sinh nâng cao kỹ năng 
đọc hiểu thông qua những đoạn văn thú vị và bổ ích. Tuy nhiên, đó không phải là 
mục tiêu duy nhất mà những người biên soạn bộ sách này hướng tới. Kỳ vọng của 
chúng tôi là có thể mang lại một giá trị lớn lao hơn, đó là gieo vào lòng độc giả 
nhỏ tuổi hạt giống tình yêu dành cho môn tiếng Anh.

Vì lý do đó mà Phòng Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh của chúng tôi đã bỏ ra rất 
nhiều công sức để tìm kiếm những đoạn văn thú vị, súc tích từ các nguồn tài liệu 
đa dạng nhằm khơi dậy ở các em sự tò mò, háo hức đối với môn học này. Bên cạnh 
đó, bộ giáo trình cũng được chúng tôi thiết kế theo một trình tự thích hợp để học 
sinh có thể dần cải thiện năng lực học tập trên lớp, giúp các em nuôi dưỡng sự tự 
tin, lòng tự hào vào chính bản thân mình.

Chúng tôi thành tâm mong muốn những nỗ lực này có thể gieo vào lòng độc 
giả hạt giống tình yêu dành cho tiếng Anh, và theo thời gian chúng sẽ dần đơm 
hoa kết trái. Biết đâu sau này, một độc giả nào đó sẽ nói với chúng tôi rằng: “Tôi 
đã yêu tiếng Anh từ bộ sách Reader’s Bank”. Đó hẳn sẽ là niềm vui vô hạn đối với 
những người đã tham gia phát triển bộ sách ngày hôm nay.

Xin trân trọng cám ơn thầy Kim In Soo, cô Bae Yoon Kyeong, các cố vấn tiếng 
Anh người bản ngữ cùng những thành viên của Phòng Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh 
trong suốt một năm qua đã rất nỗ lực tham gia phát triển bộ giáo trình mang đầy 
tâm huyết này.

Lee Jang Dol



About Readers Bank Level 1  2
Giới thiệu về Reader’s Bank Level 1, 2

  Sách dễ đọc với những đoạn văn có độ dài khoảng 50 từ

 Trung bình mỗi đoạn văn chỉ dài khoảng 50 từ, vì vậy mà người học có thể đọc hiểu 
trong vòng 2 phút. Điều này giúp cho việc học không quá nặng nề, giảm sức ép đối 
với các em học sinh vốn có quãng tập trung ngắn.

  Sách dễ hiểu với lượng từ vựng chỉ trong khoảng 1000 từ

 Lượng từ vựng được sử dụng trong sách chỉ nằm trong khoảng 1000 từ, đây là 
những từ thường xuyên xuất hiện nhất trong cuộc sống thường ngày. Đôi khi, 
người học cũng có thể gặp một số từ khó, tuy nhiên số này không nhiều và cũng 
không gây khó khăn cho việc đọc hiểu.

  Sách cung cấp những cấu trúc câu cơ bản thường gặp trong chương trình học

 Chương trình học trên lớp thường khá chú trọng vào ngữ pháp. Trên thực thế, 30% 
câu hỏi trong các bài kiểm tra ở trường là những câu hỏi về ngữ pháp. Tuy nhiên, 
học sinh sẽ cảm thấy việc chỉ học ngữ pháp thật sự rất khó và nhàm chán. Với bộ 
sách này, các kiến thức ngữ pháp cơ bản được lồng ghép trong những câu văn 
ngắn và dễ hiểu, nhờ đó mà các em sẽ hứng thú hơn rất nhiều. Thêm vào đó, đây 
đều là những kiến thức được lựa chọn cho phù hợp với trình độ của học sinh để 
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.

  Sách được thiết kế nhấn mạnh vào việc vận dụng các cấu trúc câu trong thực tế  

 Những cấu trúc quan trọng đều sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại trong tất cả các đoạn 
văn của bài. Góc Key Structures ở cuối mỗi bài sẽ tổng kết lại những cấu trúc đó. 
Thiết kế này nhằm mục giúp học sinh hiểu và luyện tập thành thạo các cấu trúc 
cần ghi nhớ.



*  Bài tập giúp học sinh ôn luyện để nắm vững các cấu trúc trọng tâm
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LEVEL 1

17
U

N
IT 1

come in: tới, xuất hiện (với màu sắc, kích cỡ,…)    different: (a) khác, khác nhau    
some of : một số    smell: (v) có mùi, tỏa mùi     love: (n) tình yêu; người yêu     
as: (prep) như, như là     present: (n) món quà    careful: (a) cẩn thận    hurt: (v) làm đau    
with: (prep) với, bằng    thorn: (n) gai

Dòng 2  I smell nice.: Tôi có mùi thơm. (sau động từ smell là tính từ nice)

I come in many different colors. Some of my friends are red, 

pink or white. I am very beautiful. I smell nice. You give me to 

your love as a present. But be careful! I can hurt you with my 

thorns. What am I?

3

Đố vui
  Answers  p.96

Đâu là đáp án đúng cho câu hỏi trên?

① ② ③

My favorite place is the petting zoo. I can touch the animals 

there. I can pet the goats. The goats feel soft. I can pet the 

bunnies. Oh, good! They feel soft, too! I love bunnies. My dad 

says he will buy one for me in a few days.

3

Trong đoạn văn trên, từ được gạch chân one thay thế cho đối tượng 
nào?

① a zoo  ② a goat 

③ a bunny  ④ a ticket

⑤ a place

Nếu câu có nội dung đúng với bài đọc, điền T ; nếu câu có nội dung 
khác với bài đọc, điền F .

T F

(1). At a petting zoo, I can touch some animals.    

(2). My dad will take me to the zoo soon.     

favorite: (a) được yêu thích    place: (n) nơi, địa điểm     touch: (v) chạm, sờ     animal: (n) động vật
petting zoo: vườn thú cưng (có những loài thú nhỏ mà các em bé có thể vuốt ve)        
pet: (v) cưng chiều, vuốt ve    goat: (n) con dê    soft: (a) mềm, mượt    
bunny: (n) con thỏ (từ trẻ em thường dùng)    in a few days: trong vài ngày tới

Dòng 4   My dad says (that) ~: Bố tớ nói rằng ~ (sau says là câu bố nói, ta có thể lược bỏ that)

  Answers  p.96

Cuộc sống  
đời thường
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come in  tới, xuất hiện (với màu sắc, kích cỡ,…)    different  khác, khác nhau    some of  một 
số    smell  có mùi, tỏa mùi     love  tình yêu; người yêu     as  như, như là     present  món 
quà    careful  cẩn thận    hurt  làm đau    with  với, bằng    thorn  gai

Dòng 2  I smell nice.: Tôi có mùi thơm. (sau động từ smell là tính từ nice)

I come in many different colors. Some of my friends are red, 

pink or white. I am very beautiful. I smell nice. You give me to 

your love as a present. But be careful! I can hurt you with my 

thorns. What am I?

3

Đố vui
  Đáp án  p.2

Đâu là đáp án đúng cho câu hỏi trên?

① ② ③

My favorite place is the petting zoo. I can touch the animals 

there. I can pet the goats. The goats feel soft. I can pet the 

bunnies. Oh, good! They feel soft, too! I love bunnies. My dad 

says he will buy one for me in a few days.

3

Trong đoạn văn trên, từ được gạch chân one thay thế cho đối tượng 
nào?

① a zoo  ② a goat 

③ a bunny  ④ a ticket

⑤ a place

Nếu câu có nội dung phù hợp với bài đọc, chọn cột “T”; nếu câu khác 
với nội dung bài đọc, chọn cột “F”.

T F

(1). At a petting zoo, I can touch some animals.    

(2). My dad will take me to the zoo soon.     

favorite  được yêu thích    place  nơi, địa điểm     petting zoo  vườn thú cưng (có những loài 
thú nhỏ mà các em bé có thể vuốt ve    touch  chạm, sờ     animal  động vật    pet  cưng chiều, 
vuốt ve    goat  con dê    soft  mềm, mượt    bunny con thỏ (từ trẻ em thường dùng)    in a few 
days  trong vài ngày tới

Dòng 4   My dad says (that) ~: Bố tớ nói rằng ~ (sau says là câu mà bố nói, ta có thể lược bỏ that)

  Đáp án  p.2

Cuộc sống  
đời thường

1
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come in: tới, xuất hiện (với màu sắc, kích cỡ,…)    different: (a) khác, khác nhau    
some of : một số    smell: (v) có mùi, tỏa mùi     love: (n) tình yêu; người yêu     
as: (prep) như, như là     present: (n) món quà    careful: (a) cẩn thận    hurt: (v) làm đau    
with: (prep) với, bằng    thorn: (n) gai

Dòng 2  I smell nice.: Tôi có mùi thơm. (sau động từ smell là tính từ nice)

I come in many different colors. Some of my friends are red, 

pink or white. I am very beautiful. I smell nice. You give me to 

your love as a present. But be careful! I can hurt you with my 

thorns. What am I?

3

Đố vui
  Answers  p.96

Đâu là đáp án đúng cho câu hỏi trên?

① ② ③

My favorite place is the petting zoo. I can touch the animals 

there. I can pet the goats. The goats feel soft. I can pet the 

bunnies. Oh, good! They feel soft, too! I love bunnies. My dad 

says he will buy one for me in a few days.

3

Trong đoạn văn trên, từ được gạch chân one thay thế cho đối tượng 
nào?

① a zoo  ② a goat 

③ a bunny  ④ a ticket

⑤ a place

Nếu câu có nội dung đúng với bài đọc, điền T ; nếu câu có nội dung 
khác với bài đọc, điền F .

T F

(1). At a petting zoo, I can touch some animals.    

(2). My dad will take me to the zoo soon.     

favorite: (a) được yêu thích    place: (n) nơi, địa điểm     touch: (v) chạm, sờ     animal: (n) động vật
petting zoo: vườn thú cưng (có những loài thú nhỏ mà các em bé có thể vuốt ve)        
pet: (v) cưng chiều, vuốt ve    goat: (n) con dê    soft: (a) mềm, mượt    
bunny: (n) con thỏ (từ trẻ em thường dùng)    in a few days: trong vài ngày tới

Dòng 4   My dad says (that) ~: Bố tớ nói rằng ~ (sau says là câu bố nói, ta có thể lược bỏ that)

  Answers  p.96

Cuộc sống  
đời thường

2
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come in: tới, xuất hiện (với màu sắc, kích cỡ,…)    different: (a) khác, khác nhau    
some of : một số    smell: (v) có mùi, tỏa mùi     love: (n) tình yêu; người yêu     
as: (prep) như, như là     present: (n) món quà    careful: (a) cẩn thận    hurt: (v) làm đau    
with: (prep) với, bằng    thorn: (n) gai

Dòng 2  I smell nice.: Tôi có mùi thơm. (sau động từ smell là tính từ nice)

I come in many different colors. Some of my friends are red, 

pink or white. I am very beautiful. I smell nice. You give me to 

your love as a present. But be careful! I can hurt you with my 

thorns. What am I?

3

Đố vui
  Answers  p.96

Đâu là đáp án đúng cho câu hỏi trên?

① ② ③

My favorite place is the petting zoo. I can touch the animals 

there. I can pet the goats. The goats feel soft. I can pet the 

bunnies. Oh, good! They feel soft, too! I love bunnies. My dad 

says he will buy one for me in a few days.

3

Trong đoạn văn trên, từ được gạch chân one thay thế cho đối tượng 
nào?

① a zoo  ② a goat 

③ a bunny  ④ a ticket

⑤ a place

Nếu câu có nội dung đúng với bài đọc, điền T ; nếu câu có nội dung 
khác với bài đọc, điền F .

T F

(1). At a petting zoo, I can touch some animals.    

(2). My dad will take me to the zoo soon.     

favorite: (a) được yêu thích    place: (n) nơi, địa điểm     touch: (v) chạm, sờ     animal: (n) động vật
petting zoo: vườn thú cưng (có những loài thú nhỏ mà các em bé có thể vuốt ve)        
pet: (v) cưng chiều, vuốt ve    goat: (n) con dê    soft: (a) mềm, mượt    
bunny: (n) con thỏ (từ trẻ em thường dùng)    in a few days: trong vài ngày tới

Dòng 4   My dad says (that) ~: Bố tớ nói rằng ~ (sau says là câu bố nói, ta có thể lược bỏ that)

  Answers  p.96

Cuộc sống  
đời thường

3
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LEVEL 1

   Answers  p.100

Chọn từ đúng để hoàn thiện các câu sau.

⑴	 Her	dress	feels	 soft	/	softly 	.

⑵	 His	voice	sounds	 strange	/	strangely 	.

⑶	 The	earth	is	getting	 warm	/	warmly	 	.

Sắp xếp các từ tiếng Anh để tạo thành câu theo nghĩa được cho.

⑴	 Hoa	này	có	mùi	thơm	ngọt.

	 →	  

⑵	 Cậu	trông	thật	vui.

	 →	  

⑶	 Ai	cũng	có	thể	trở	nên	nổi	tiếng	trên	Internet.

	 →	Anyone	can	  

(	this	flower	/	sweet	/	smells	)

(	you	/	happy	/	look	)

(	famous	/	on	the	Internet	/	become	)

	 smell nice feel soft look good
	 có mùi thơm sờ thấy mềm mại  trông đẹp

	 sound beautiful taste delicious
	 nghe hay	 vị ngon

Động từ cảm giác + tính từ ~  cảm nhận 01

get / become + tính từ ~  trở nên (chỉ sự thay đổi)02
 get warm become old
	 trở nên ấm áp												 già/cũ đi

Các từ get và 
become với hàm ý 

chỉ sự thay đổi được 
dùng để mô tả một 

sự chuyển biến  
nào đó.

Ta không thể dùng 
trạng từ thay cho tính 

từ (trạng từ thường kết 
thúc bằng đuôi -ly).
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LEVEL 1

   Answers  p.100

Chọn từ đúng để hoàn thiện các câu sau.

⑴	 Her	dress	feels	 soft	/	softly 	.

⑵	 His	voice	sounds	 strange	/	strangely 	.

⑶	 The	earth	is	getting	 warm	/	warmly	 	.

Sắp xếp các từ tiếng Anh để tạo thành câu theo nghĩa được cho.

⑴	 Hoa	này	có	mùi	thơm	ngọt.

	 →	  

⑵	 Cậu	trông	thật	vui.

	 →	  

⑶	 Ai	cũng	có	thể	trở	nên	nổi	tiếng	trên	Internet.

	 →	Anyone	can	  

(	this	flower	/	sweet	/	smells	)

(	you	/	happy	/	look	)

(	famous	/	on	the	Internet	/	become	)

	 smell nice feel soft look good
	 có mùi thơm sờ thấy mềm mại  trông đẹp

	 sound beautiful taste delicious
	 nghe hay	 vị ngon

Động từ cảm giác + tính từ ~  cảm nhận 01

get / become + tính từ ~  trở nên (chỉ sự thay đổi)02
 get warm become old
	 trở nên ấm áp												 già/cũ đi

Các từ get và 
become với hàm ý 

chỉ sự thay đổi được 
dùng để mô tả một 

sự chuyển biến  
nào đó.

Ta không thể dùng 
trạng từ thay cho tính 

từ (trạng từ thường kết 
thúc bằng đuôi -ly).

*

1    Quét mã QR để nghe file audio của bài đọc

2   Trả lời câu hỏi về đọc hiểu hoặc từ vựng

3    Học và ghi nhớ từ vựng xuất hiện trong bài đọc

16
LEVEL 1

17
U

N
IT 1

come in: tới, xuất hiện (với màu sắc, kích cỡ,…)    different: (a) khác, khác nhau    
some of : một số    smell: (v) có mùi, tỏa mùi     love: (n) tình yêu; người yêu     
as: (prep) như, như là     present: (n) món quà    careful: (a) cẩn thận    hurt: (v) làm đau    
with: (prep) với, bằng    thorn: (n) gai

Dòng 2  I smell nice.: Tôi có mùi thơm. (sau động từ smell là tính từ nice)

I come in many different colors. Some of my friends are red, 

pink or white. I am very beautiful. I smell nice. You give me to 

your love as a present. But be careful! I can hurt you with my 

thorns. What am I?

3

Đố vui
  Answers  p.96

Đâu là đáp án đúng cho câu hỏi trên?

① ② ③

My favorite place is the petting zoo. I can touch the animals 

there. I can pet the goats. The goats feel soft. I can pet the 

bunnies. Oh, good! They feel soft, too! I love bunnies. My dad 

says he will buy one for me in a few days.

3

Trong đoạn văn trên, từ được gạch chân one thay thế cho đối tượng 
nào?

① a zoo  ② a goat 

③ a bunny  ④ a ticket

⑤ a place

Nếu câu có nội dung đúng với bài đọc, điền T ; nếu câu có nội dung 
khác với bài đọc, điền F .

T F

(1). At a petting zoo, I can touch some animals.    

(2). My dad will take me to the zoo soon.     

favorite: (a) được yêu thích    place: (n) nơi, địa điểm     touch: (v) chạm, sờ     animal: (n) động vật
petting zoo: vườn thú cưng (có những loài thú nhỏ mà các em bé có thể vuốt ve)        
pet: (v) cưng chiều, vuốt ve    goat: (n) con dê    soft: (a) mềm, mượt    
bunny: (n) con thỏ (từ trẻ em thường dùng)    in a few days: trong vài ngày tới

Dòng 4   My dad says (that) ~: Bố tớ nói rằng ~ (sau says là câu bố nói, ta có thể lược bỏ that)

  Answers  p.96

Cuộc sống  
đời thườngĐọc hiểu các đoạn văn ngắn, thú vị

16
LEVEL 1

17
U

N
IT 1

come in: tới, xuất hiện (với màu sắc, kích cỡ,…)    different: (a) khác, khác nhau    
some of : một số    smell: (v) có mùi, tỏa mùi     love: (n) tình yêu; người yêu     
as: (prep) như, như là     present: (n) món quà    careful: (a) cẩn thận    hurt: (v) làm đau    
with: (prep) với, bằng    thorn: (n) gai

Dòng 2  I smell nice.: Tôi có mùi thơm. (sau động từ smell là tính từ nice)

I come in many different colors. Some of my friends are red, 

pink or white. I am very beautiful. I smell nice. You give me to 

your love as a present. But be careful! I can hurt you with my 

thorns. What am I?

3

Đố vui
  Answers  p.96

Đâu là đáp án đúng cho câu hỏi trên?

① ② ③

My favorite place is the petting zoo. I can touch the animals 

there. I can pet the goats. The goats feel soft. I can pet the 

bunnies. Oh, good! They feel soft, too! I love bunnies. My dad 

says he will buy one for me in a few days.

3

Trong đoạn văn trên, từ được gạch chân one thay thế cho đối tượng 
nào?

① a zoo  ② a goat 

③ a bunny  ④ a ticket

⑤ a place

Nếu câu có nội dung đúng với bài đọc, điền T ; nếu câu có nội dung 
khác với bài đọc, điền F .

T F

(1). At a petting zoo, I can touch some animals.    

(2). My dad will take me to the zoo soon.     

favorite: (a) được yêu thích    place: (n) nơi, địa điểm     touch: (v) chạm, sờ     animal: (n) động vật
petting zoo: vườn thú cưng (có những loài thú nhỏ mà các em bé có thể vuốt ve)        
pet: (v) cưng chiều, vuốt ve    goat: (n) con dê    soft: (a) mềm, mượt    
bunny: (n) con thỏ (từ trẻ em thường dùng)    in a few days: trong vài ngày tới

Dòng 4   My dad says (that) ~: Bố tớ nói rằng ~ (sau says là câu bố nói, ta có thể lược bỏ that)

  Answers  p.96

Cuộc sống  
đời thường

Cấu trúc quan trọng 

22
LEVEL 1

   Answers  p.100

Chọn từ đúng để hoàn thiện các câu sau.

⑴	 Her	dress	feels	 soft	/	softly 	.

⑵	 His	voice	sounds	 strange	/	strangely 	.

⑶	 The	earth	is	getting	 warm	/	warmly	 	.

Sắp xếp các từ tiếng Anh để tạo thành câu theo nghĩa được cho.

⑴	 Hoa	này	có	mùi	thơm	ngọt.

	 →	  

⑵	 Cậu	trông	thật	vui.

	 →	  

⑶	 Ai	cũng	có	thể	trở	nên	nổi	tiếng	trên	Internet.

	 →	Anyone	can	  

(	this	flower	/	sweet	/	smells	)

(	you	/	happy	/	look	)

(	famous	/	on	the	Internet	/	become	)

	 smell nice feel soft look good
	 có mùi thơm sờ thấy mềm mại  trông đẹp

	 sound beautiful taste delicious
	 nghe hay	 vị ngon

Động từ cảm giác + tính từ ~  cảm nhận 01

get / become + tính từ ~  trở nên (chỉ sự thay đổi)02
 get warm become old
	 trở nên ấm áp												 già/cũ đi

Các từ get và 
become với hàm ý 

chỉ sự thay đổi được 
dùng để mô tả một 

sự chuyển biến  
nào đó.

Ta không thể dùng 
trạng từ thay cho tính 

từ (trạng từ thường kết 
thúc bằng đuôi -ly).

Ôn lại các cấu trúc  đã học

How to StudyHow to Study Cuốn sách bao gồm nhiều đoạn văn ngắn, thú vị có độ dài khoảng 

40 – 60 từ, đi kèm mỗi bài là những câu hỏi liên quan đến nội 

dung có trong bài đọc. Lồng ghép trong mỗi đoạn văn là những 

cấu trúc quan trọng cần lưu ý. Điều này giúp cho học sinh hiểu và 

nhớ kiến thức tốt hơn, không chỉ nâng cao khả năng tiếng Anh 

mà còn có thể đáp ứng tốt chương trình học trên lớp.
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2 Vườn thú cưng p. 17

Đáp án đúng 1 (1) T  (2) F      2 ③

Giải thích 1 (1) Qua câu “I can touch the animals there” (Tớ có thể chạm vào những con vật ở đó), ta có 
thể xác định nội dung câu phù hợp với bài đọc.

 Ở vườn thú cưng, tớ có thể chạm vào một số con vật.

1 Món quà của tình yêu, tớ là ai? p. 16

Đáp án đúng ②

Giải thích Từ các thông tin được đề cập trong bài đọc như: nhiều màu sắc khác nhau (many different 
colors), có mùi thơm (smell nice), quà tặng (present) cho người mình yêu, có gai nhọn (thorns), 
ta có thể đoán được đáp án đúng là hoa hồng (rose).

Phân tách câu
I ➊ come / in many different colors. / ➋ Some of my friends / are red, 

pink or white. /  I am very beautiful. / I ➌ smell nice. / You ➍ give me /  

to your love / as a present. / But be careful! / I can hurt you /

with my thorns. / What am I?

Cấu trúc ➊ come in: xuất hiện, tới 
       Sau cụm từ này là các danh từ chỉ màu sắc, hình thái, kích cỡ. 
 eg. Pasta comes in many different colors and shapes. 
        Pasta có nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. 
➋ Sau chủ ngữ được tạo bởi Some of và danh từ đếm được my friends, động từ được chia 

ở dạng số nhiều are. Với các danh từ không đếm được, động từ sẽ được chia ở dạng số ít. 
 eg. Some of the information was false.  Một số thông tin là sai. 
➌ Động từ cảm giác + tính từ: Các động từ như look, feel, smell, sound và taste thể hiện 5 

giác quan của con người, theo sau chúng là tính từ đóng vai trò bổ nghĩa. 
 eg. She looks beautiful.  Cô ấy trông thật xinh đẹp.
➍ give sth to sb: tặng/đưa cái gì cho ai
 eg. He gave the book to me. (= He gave me the book.) Cậu ấy đưa quyển sách cho tôi.

Dịch nghĩa Tớ xuất hiện trong nhiều màu sắc khác nhau. Một số người bạn của tớ có màu đỏ, màu hồng hoặc 
màu trắng. Tớ rất xinh đẹp. Tớ tỏa hương thơm. Cậu tặng tớ như một món quà dành cho người mình 
yêu thương. Nhưng cẩn thận đấy! Tớ có thể làm đau cậu bằng những chiếc gai của mình. Tớ là ai?

Tớ xuất hiện trong nhiều màu sắc khác nhau Một số người bạn của tớ có màu đỏ 

hồng hoặc trắng Tớ có mùi thơm / Bạn tặng tớ 

cho người mình yêu /

Tớ rất xinh đẹp /

như là một món quà / Nhưng cẩn thận đấy! / Tớ có thể làm đau bạn /  

bằng những chiếc gai của tớ / Tớ là ai?

3 Bí quyết tìm đường của loài vật p. 18

Đáp án đúng 1 (1) mặt trời  (2) từ trường trái đất      2 (1) không lạc đường  (2) biết đường quay trở về

Giải thích 1  (1)  Câu “They use the sun as their guide” cho ta biết những chú ong (bees) dựa vào mặt trời (sun)  
để tìm đường.

    (2)  Câu cuối của bài đọc cho ta biết những chú rùa (turtles) dựa vào từ trường trái đất (the  
earth’s magnetic field) để tìm đường.

2  (1)  that được dùng thay cho cụm never get lost (không bao giờ lạc đường) đã được nhắc đến ở 
câu trước.

    (2)  it được dùng thay cho cụm know the way back (tìm đường quay trở về) đã được nhắc đến ở 
câu trước.

Phân tách câu
Bees fly / all over the fields. / But they never ➊ get lost. /  

How can they do that? / They use the sun / ➋ as their guide. /  

Turtles swim / all over the oceans. / But they ➌ always know the way 

back. / How can they do it? / They use the earth’s magnetic field /  

as their guide. 

Những chú ong bay /  khắp cánh đồng /  Nhưng chúng chẳng bao giờ bị lạc /

Làm sao chúng làm được như vậy? / Chúng sử dụng mặt trời / như người dẫn đường của chúng /

Những chú rùa bơi / khắp đại dương / Nhưng chúng luôn biết đường quay trở về /

Chúng làm điều đó bằng cách nào? / Chúng dùng từ trường trái đất /

như người dẫn đường của chúng

Unit
  (2) Theo bài đọc, lời hứa của bố là “he will buy one for me” (bố sẽ mua cho tớ một con thỏ). 

Bố tớ sẽ sớm đưa tớ tới vườn thú đó.

Phân tách câu
My favorite place is / the petting zoo. / I can touch the animals there. /

I can pet the goats. / The goats feel soft. / I can pet the bunnies. /  

Oh, good! / They feel soft, too! / I love bunnies. / ➊My dad says /

he will buy ➋ one /  for me / in a few days. 

Cấu trúc ➊  My dad says (that) ~: từ that sau động từ says đã được lược bỏ. Mệnh đề “he will buy one for 
me in a few days” đóng vai trò tân ngữ của động từ says.

➋  Đại từ one được dùng để tránh lặp lại danh từ bunnies đã xuất hiện ở câu trước. Trong 
trường hợp này, nó có nghĩa là a bunny. 

 ex. I need a pen. Do you have one (= a pen)? Tớ cần một cái bút. Cậu có cái nào không?

Dịch nghĩa Nơi yêu thích của tớ là vườn thú cưng. Ở đó, tớ có thể chạm vào các con vật. Tớ có thể vuốt 
ve những chú dê. Đám dê sờ thật mềm. Tớ có thể vuốt ve những chú thỏ. Ồ, thích quá! 
Chúng cũng thật mềm mại! Tớ rất thích thỏ. Bố nói mấy ngày nữa bố sẽ mua cho tớ một con.

Nơi yêu thích của tớ là / vườn thú cưng / Tớ có thể chạm vào các con vật ở đó /

Tớ có thể vuốt ve những chú dê / Đám dê sờ thật mềm / Tớ có thể vuốt ve những chú thỏ /

Ồ, thích quá! / Tớ rất thích thỏ /Chúng cũng thật mềm mại! / Bố tớ nói /

bố sẽ mua một con (thỏ)  trong vài ngày tới cho tớ /

  Đáp án & Giải thích:  

đưa ra đáp án đúng,  

lời giải thích chi tiết và  

bài dịch hoàn chỉnh. 
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2 Vườn thú cưng p. 17

Đáp án đúng 1 (1) T  (2) F      2 ③

Giải thích 1 (1) Qua câu “I can touch the animals there” (Tớ có thể chạm vào những con vật ở đó), ta có 
thể xác định nội dung câu phù hợp với bài đọc.

 Ở vườn thú cưng, tớ có thể chạm vào một số con vật.

1 Món quà của tình yêu, tớ là ai? p. 16

Đáp án đúng ②

Giải thích Từ các thông tin được đề cập trong bài đọc như: nhiều màu sắc khác nhau (many different 
colors), có mùi thơm (smell nice), quà tặng (present) cho người mình yêu, có gai nhọn (thorns), 
ta có thể đoán được đáp án đúng là hoa hồng (rose).

Phân tách câu
I ➊ come / in many different colors. / ➋ Some of my friends / are red, 

pink or white. /  I am very beautiful. / I ➌ smell nice. / You ➍ give me /  

to your love / as a present. / But be careful! / I can hurt you /

with my thorns. / What am I?

Cấu trúc ➊ come in: xuất hiện, tới 
       Sau cụm từ này là các danh từ chỉ màu sắc, hình thái, kích cỡ. 
 eg. Pasta comes in many different colors and shapes. 
        Pasta có nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. 
➋ Sau chủ ngữ được tạo bởi Some of và danh từ đếm được my friends, động từ được chia 

ở dạng số nhiều are. Với các danh từ không đếm được, động từ sẽ được chia ở dạng số ít. 
 eg. Some of the information was false.  Một số thông tin là sai. 
➌ Động từ cảm giác + tính từ: Các động từ như look, feel, smell, sound và taste thể hiện 5 

giác quan của con người, theo sau chúng là tính từ đóng vai trò bổ nghĩa. 
 eg. She looks beautiful.  Cô ấy trông thật xinh đẹp.
➍ give sth to sb: tặng/đưa cái gì cho ai
 eg. He gave the book to me. (= He gave me the book.) Cậu ấy đưa quyển sách cho tôi.

Dịch nghĩa Tớ xuất hiện trong nhiều màu sắc khác nhau. Một số người bạn của tớ có màu đỏ, màu hồng hoặc 
màu trắng. Tớ rất xinh đẹp. Tớ tỏa hương thơm. Cậu tặng tớ như một món quà dành cho người mình 
yêu thương. Nhưng cẩn thận đấy! Tớ có thể làm đau cậu bằng những chiếc gai của mình. Tớ là ai?

Tớ xuất hiện trong nhiều màu sắc khác nhau Một số người bạn của tớ có màu đỏ 

hồng hoặc trắng Tớ có mùi thơm / Bạn tặng tớ 

cho người mình yêu /

Tớ rất xinh đẹp /

như là một món quà / Nhưng cẩn thận đấy! / Tớ có thể làm đau bạn /  

bằng những chiếc gai của tớ / Tớ là ai?

3 Bí quyết tìm đường của loài vật p. 18

Đáp án đúng 1 (1) mặt trời  (2) từ trường trái đất      2 (1) không lạc đường  (2) biết đường quay trở về

Giải thích 1  (1)  Câu “They use the sun as their guide” cho ta biết những chú ong (bees) dựa vào mặt trời (sun)  
để tìm đường.

    (2)  Câu cuối của bài đọc cho ta biết những chú rùa (turtles) dựa vào từ trường trái đất (the  
earth’s magnetic field) để tìm đường.

2  (1)  that được dùng thay cho cụm never get lost (không bao giờ lạc đường) đã được nhắc đến ở 
câu trước.

    (2)  it được dùng thay cho cụm know the way back (tìm đường quay trở về) đã được nhắc đến ở 
câu trước.

Phân tách câu
Bees fly / all over the fields. / But they never ➊ get lost. /  

How can they do that? / They use the sun / ➋ as their guide. /  

Turtles swim / all over the oceans. / But they ➌ always know the way 

back. / How can they do it? / They use the earth’s magnetic field /  

as their guide. 

Những chú ong bay /  khắp cánh đồng /  Nhưng chúng chẳng bao giờ bị lạc /

Làm sao chúng làm được như vậy? / Chúng sử dụng mặt trời / như người dẫn đường của chúng /

Những chú rùa bơi / khắp đại dương / Nhưng chúng luôn biết đường quay trở về /

Chúng làm điều đó bằng cách nào? / Chúng dùng từ trường trái đất /

như người dẫn đường của chúng

Unit
  (2) Theo bài đọc, lời hứa của bố là “he will buy one for me” (bố sẽ mua cho tớ một con thỏ). 

Bố tớ sẽ sớm đưa tớ tới vườn thú đó.

Phân tách câu
My favorite place is / the petting zoo. / I can touch the animals there. /

I can pet the goats. / The goats feel soft. / I can pet the bunnies. /  

Oh, good! / They feel soft, too! / I love bunnies. / ➊My dad says /

he will buy ➋ one /  for me / in a few days. 

Cấu trúc ➊  My dad says (that) ~: từ that sau động từ says đã được lược bỏ. Mệnh đề “he will buy one for 
me in a few days” đóng vai trò tân ngữ của động từ says.

➋  Đại từ one được dùng để tránh lặp lại danh từ bunnies đã xuất hiện ở câu trước. Trong 
trường hợp này, nó có nghĩa là a bunny. 

 ex. I need a pen. Do you have one (= a pen)? Tớ cần một cái bút. Cậu có cái nào không?

Dịch nghĩa Nơi yêu thích của tớ là vườn thú cưng. Ở đó, tớ có thể chạm vào các con vật. Tớ có thể vuốt 
ve những chú dê. Đám dê sờ thật mềm. Tớ có thể vuốt ve những chú thỏ. Ồ, thích quá! 
Chúng cũng thật mềm mại! Tớ rất thích thỏ. Bố nói mấy ngày nữa bố sẽ mua cho tớ một con.

Nơi yêu thích của tớ là / vườn thú cưng / Tớ có thể chạm vào các con vật ở đó /

Tớ có thể vuốt ve những chú dê / Đám dê sờ thật mềm / Tớ có thể vuốt ve những chú thỏ /

Ồ, thích quá! / Tớ rất thích thỏ /Chúng cũng thật mềm mại! / Bố tớ nói /

bố sẽ mua một con (thỏ)  trong vài ngày tới cho tớ /Chia nhỏ / Phân tách câu

Lưu ý: Ký hiệu viết tắt các từ loại trong sách

Từ loại Ký hiệu

danh từ (noun) n

động từ (verb) v

trạng từ (adverb) adv

tính từ (adjective) adj

đại từ (pronoun) pron

giới từ (preposition) prep

liên từ (conjunction) conj

động từ khuyết thiếu (modal verb) mv

từ hạn định (determiner) det
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Key Structures (MỤC LỤC CÁC CẤU TRÚC)

Reader s 
Bank

Level 1·2  

Level 1 Level 2

•	 Động từ cảm giác + tính từ 
•	 get / become + tính từ

•	 It is ~ (chủ ngữ giả it)
•	 It is ~ + to-động từ nguyên thể (chủ ngữ 

giả it)

2 •	 will
•	 be going to

•	 have (had) to + động từ nguyên thể
•	 donʼt (didnʼt) have to + động từ nguyên thể 
•	 Động từ do / did trong câu rút gọn

3
•	 Be + tính từ ~ / động từ nguyên thể ~
•	 Donʼt be + tính từ ~
•	 Donʼt + động từ nguyên thể ~

•	 one / ones
•	 one ~,the other…

•	 may
•	 should / must / have to

•	 to-động từ nguyên thể  chỉ mục đích
•	 tính từ chỉ cảm xúc + to-động từ nguyên thể 
 chỉ nguyên nhân

5
•	 "to-động từ nguyên" thể đứng sau động từ 

chính
•	 "to-động từ nguyên" thể đứng sau tân ngữ 

của động từ

•	 hiện tại phân từ + danh từ
•	 danh từ + cụm hiện tại phân từ
•	 find (see) + đại từ / danh từ + hiện tại phân từ

6 •	 Danh động từ (chủ ngữ) + động từ
•	 Động từ + danh động từ (tân ngữ)

•	 as + tính từ/trạng từ + as ~
•	 tính từ/trạng từ so sánh hơn + than ~

7
•	 anything / anybody
•	 nothing / nobody
•	 something + tính từ

•	 Every time + chủ ngữ + động từ
•	 Until + chủ ngữ + động từ
•	 While + chủ ngữ + động từ

8
•	 few / a few + danh từ số nhiều
•	 little / a little + danh từ số ít
•	 little

•	 Từ để hỏi + chủ ngữ + động từ
•	 Từ để hỏi + to-động từ nguyên thể

9
•	 When + chủ ngữ + động từ
•	 Before + chủ ngữ + động từ
•	 After + chủ ngữ + động từ

•	 give / bring someone something
•	 send someone something

•	 Because + chủ ngữ + động từ
•	 Though + chủ ngữ + động từ
•	 If + chủ ngữ + động từ

•	 make + tân ngữ + tính từ
•	 help + tân ngữ + (to) động từ nguyên thể



Key Structures

• Động từ cảm giác + tính từ

• get / become + tính từ

Un
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5 Trái cây nhiệt đới có thể trồng  
 được ở Hàn Quốc

6 Tấm gương giúp bạn xin  
 nhận xét khi thử đồ



16
LEVEL 1

come in: tới, xuất hiện (với màu sắc, kích cỡ,…)    different: (a) khác, khác nhau    
some of : một số    smell: (v) có mùi, tỏa mùi     love: (n) tình yêu; người yêu     
as: (prep) như, như là     present: (n) món quà    careful: (a) cẩn thận    hurt: (v) làm đau    
with: (prep) với, bằng    thorn: (n) gai

Dòng 2  I smell nice.: Tôi có mùi thơm. (sau động từ smell là tính từ nice)

I come in many different colors. Some of my friends are red, 

pink or white. I am very beautiful. I smell nice. You give me to 

your love as a present. But be careful! I can hurt you with my 

thorns. What am I?

3

Đố vui
  Answers  p.96

Đâu là đáp án đúng cho câu hỏi trên?

① ② ③



17
U

N
IT 1

My favorite place is the petting zoo. I can touch the animals 

there. I can pet the goats. The goats feel soft. I can pet the 

bunnies. Oh, good! They feel soft, too! I love bunnies. My dad 

says he will buy one for me in a few days.

3

Trong đoạn văn trên, từ được gạch chân one thay thế cho đối tượng 
nào?

① a zoo  ② a goat 

③ a bunny  ④ a ticket

⑤ a place

Nếu câu có nội dung đúng với bài đọc, điền T ; nếu câu có nội dung 
khác với bài đọc, điền F .

T F

(1) At a petting zoo, I can touch some animals.    

(2) My dad will take me to the zoo soon.     

favorite: (a) được yêu thích    place: (n) nơi, địa điểm     touch: (v) chạm, sờ     animal: (n) động vật
petting zoo: vườn thú cưng (có những loài thú nhỏ mà các em bé có thể vuốt ve)        
pet: (v) cưng chiều, vuốt ve    goat: (n) con dê    soft: (a) mềm, mượt    
bunny: (n) con thỏ (từ trẻ em thường dùng)    in a few days: trong vài ngày tới

Dòng 4   My dad says (that) ~: Bố tớ nói rằng ~ (sau says là câu bố nói, ta có thể lược bỏ that)

  Answers  p.96

Cuộc sống  
đời thường



18
LEVEL 1

Bees fly all over the fields. But they never get lost. How can 

they do that? They use the sun as their guide. Turtles swim all 

over the oceans. But they always know the way back. How can 

they do it? They use the earth’s magnetic field as their guide.

3

all over the field: trên khắp cánh đồng       never: (adv) không bao giờ       
guide: (n) người dẫn đường, sự chỉ dẫn       turtle: (n) con rùa (sống dưới nước)       
ocean: (n) đại dương       the way back: đường trở về       earth: (n) trái đất       
magnetic: (a) (thuộc) nam châm, có tính từ       field: (n) phạm vi ảnh hưởng (trường)

Dòng 1  they never get lost: chúng không bao giờ bị lạc (sau động từ get là tính từ)
Dòng 2  as their guide: như người dẫn đường cho chúng (giới từ as mang nghĩa là “như”)

Các từ được gạch chân that và it dùng để thay thế cho điều gì? Hãy 
giải thích bằng tiếng Việt.

(1)  that:  

(2)  it:  

Thế giới  
động vật

  Answers  p.97

Hãy nối hình con vật với cách tìm đường tương ứng.

⑴

•

• từ trường trái đất

• mặt trời

• biển

bee
⑵

•

turtle
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2 Vườn thú cưng p. 17

Đáp án đúng 1 (1) T  (2) F      2 ③

Giải thích 1 (1) Qua câu “I can touch the animals there” (Tớ có thể chạm vào những con vật ở đó), ta có 
thể xác định nội dung câu phù hợp với bài đọc.

 Ở vườn thú cưng, tớ có thể chạm vào một số con vật.

1 Món quà của tình yêu, tớ là ai? p. 16

Đáp án đúng ②

Giải thích Từ các thông tin được đề cập trong bài đọc như: nhiều màu sắc khác nhau (many different 
colors), có mùi thơm (smell nice), quà tặng (present) cho người mình yêu, có gai nhọn (thorns), 
ta có thể đoán được đáp án đúng là hoa hồng (rose).

Phân tách câu
I ➊ come / in many different colors. / ➋ Some of my friends / are red, 

pink or white. /  I am very beautiful. / I ➌ smell nice. / You ➍ give me /  

to your love / as a present. / But be careful! / I can hurt you /

with my thorns. / What am I?

Cấu trúc ➊ come in: xuất hiện, tới 
       Sau cụm từ này là các danh từ chỉ màu sắc, hình thái, kích cỡ. 
 eg. Pasta comes in many different colors and shapes. 
        Pasta có nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. 
➋ Sau chủ ngữ được tạo bởi Some of và danh từ đếm được my friends, động từ được chia 

ở dạng số nhiều are. Với các danh từ không đếm được, động từ sẽ được chia ở dạng số ít. 
 eg. Some of the information was false.  Một số thông tin là sai. 
➌ Động từ cảm giác + tính từ: Các động từ như look, feel, smell, sound và taste thể hiện 5 

giác quan của con người, theo sau chúng là tính từ đóng vai trò bổ nghĩa. 
 eg. She looks beautiful.  Cô ấy trông thật xinh đẹp.
➍ give sth to sb: tặng/đưa cái gì cho ai
 eg. He gave the book to me. (= He gave me the book.) Cậu ấy đưa quyển sách cho tôi.

Dịch nghĩa Tớ xuất hiện trong nhiều màu sắc khác nhau. Một số người bạn của tớ có màu đỏ, màu hồng hoặc 
màu trắng. Tớ rất xinh đẹp. Tớ tỏa hương thơm. Cậu tặng tớ như một món quà dành cho người mình 
yêu thương. Nhưng cẩn thận đấy! Tớ có thể làm đau cậu bằng những chiếc gai của mình. Tớ là ai?

Tớ xuất hiện trong nhiều màu sắc khác nhau Một số người bạn của tớ có màu đỏ 

hồng hoặc trắng Tớ có mùi thơm / Bạn tặng tớ 

cho người mình yêu /

Tớ rất xinh đẹp /

như là một món quà / Nhưng cẩn thận đấy! / Tớ có thể làm đau bạn /  

bằng những chiếc gai của tớ / Tớ là ai?

Unit
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3 Bí quyết tìm đường của loài vật p. 18

Đáp án đúng 1 (1) mặt trời  (2) từ trường trái đất      2 (1) không lạc đường  (2) biết đường quay trở về

Giải thích 1  (1)  Câu “They use the sun as their guide” cho ta biết những chú ong (bees) dựa vào mặt trời (sun)  
để tìm đường.

    (2)  Câu cuối của bài đọc cho ta biết những chú rùa (turtles) dựa vào từ trường trái đất (the  
earth’s magnetic field) để tìm đường.

2  (1)  that được dùng thay cho cụm never get lost (không bao giờ lạc đường) đã được nhắc đến ở 
câu trước.

    (2)  it được dùng thay cho cụm know the way back (tìm đường quay trở về) đã được nhắc đến ở 
câu trước.

Phân tách câu
Bees fly / all over the fields. / But they never ➊ get lost. /  

How can they do that? / They use the sun / ➋ as their guide. /  

Turtles swim / all over the oceans. / But they ➌ always know the way 

back. / How can they do it? / They use the earth’s magnetic field /  

as their guide. 

Những chú ong bay /  khắp cánh đồng /  Nhưng chúng chẳng bao giờ bị lạc /

Làm sao chúng làm được như vậy? / Chúng sử dụng mặt trời / như người dẫn đường của chúng /

Những chú rùa bơi / khắp đại dương / Nhưng chúng luôn biết đường quay trở về /

Chúng làm điều đó bằng cách nào? / Chúng dùng từ trường trái đất /

như người dẫn đường của chúng

  (2) Theo bài đọc, lời hứa của bố là “he will buy one for me” (bố sẽ mua cho tớ một con thỏ). 
Bố tớ sẽ sớm đưa tớ tới vườn thú đó.

Phân tách câu
My favorite place is / the petting zoo. / I can touch the animals there. /

I can pet the goats. / The goats feel soft. / I can pet the bunnies. /  

Oh, good! / They feel soft, too! / I love bunnies. / ➊My dad says /

he will buy ➋ one /  for me / in a few days. 

Cấu trúc ➊  My dad says (that) ~: từ that sau động từ says đã được lược bỏ. Mệnh đề “he will buy one for 
me in a few days” đóng vai trò tân ngữ của động từ says.

➋  Đại từ one được dùng để tránh lặp lại danh từ bunnies đã xuất hiện ở câu trước. Trong 
trường hợp này, nó có nghĩa là a bunny. 

 ex. I need a pen. Do you have one (= a pen)? Tớ cần một cái bút. Cậu có cái nào không?

Dịch nghĩa Nơi yêu thích của tớ là vườn thú cưng. Ở đó, tớ có thể chạm vào các con vật. Tớ có thể vuốt 
ve những chú dê. Đám dê sờ thật mềm. Tớ có thể vuốt ve những chú thỏ. Ồ, thích quá! 
Chúng cũng thật mềm mại! Tớ rất thích thỏ. Bố nói mấy ngày nữa bố sẽ mua cho tớ một con.

Nơi yêu thích của tớ là / vườn thú cưng / Tớ có thể chạm vào các con vật ở đó /

Tớ có thể vuốt ve những chú dê / Đám dê sờ thật mềm / Tớ có thể vuốt ve những chú thỏ /

Ồ, thích quá! / Tớ rất thích thỏ /Chúng cũng thật mềm mại! / Bố tớ nói /

bố sẽ mua một con (thỏ)  trong vài ngày tới cho tớ /
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Cấu trúc ➊ 	 get +  tính từ/phân từ: trở nên, thay đổi trạng thái 
	 eg. The weather is getting hot.  Thời tiết đang nóng dần lên.
➋ 	 as: như, với tư cách. 
 eg. I respect her as a teacher. Tôi tôn trọng cô ấy với tư cách một giáo viên.
➌ 	 always: luôn luôn. Đây là trạng từ chỉ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của một sự 

việc/hành động. Các trạng từ chỉ tần suất khác: usually (thường xuyên), often (thường), 
sometimes (đôi khi).

 eg. I sometimes take a bus. Đôi khi tôi đi xe buýt.

Dịch nghĩa Những chú ong bay lượn khắp cánh đồng. Nhưng chúng chẳng bao giờ bị lạc. Bằng cách nào 
chúng làm được như vậy? Ong coi mặt trời như người chỉ đường cho mình. Những chú rùa bơi 
khắp đại dương. Vậy mà chúng luôn biết đường quay trở lại. Làm thế nào mà chúng làm được 
điều đó? Rùa dùng từ trường trái đất như chỉ dẫn để tìm đường.

4 Bạn có biết hát yodel? p. 19

Đáp án đúng ②,	④

Giải thích Qua những cụm như “called their sheep” và “communicated with others in places far away”, ta có 
thể biết các bài hát yodel có mục đích “tập hợp đàn cừu” và “liên lạc với những người ở nơi xa”.

Phân tách câu
A yodel is a sweet song. / It ➊ comes / from the Alps / in Switzerland. /  

Shepherds called their sheep / with this song. / People also communicated /  

with others / in places far away / with this song. / The song changes /  

➋ between high and low sounds. / Yodels sound beautiful, /  

➌ so they are popular / all over the world.

Cấu trúc  ➊ 	 come from: đến từ; có nguồn gốc (quê hương hoặc nơi đầu tiên xuất hiện)
 eg. He comes from China. Anh ấy đến từ Trung Quốc.
➋  between A and B: giữa A và B. Trong câu này, từ sounds sau từ high được lược bỏ để 

tránh lặp lại. 
➌  so là từ liên kết hai câu hoặc hai mệnh đề và có nghĩa là “vì vậy”.
 eg. This computer is brand new, so it is very expensive.
       Chiếc máy tính này mới tinh, vì vậy nó rất đắt.

Dịch nghĩa Mỗi bài yodel là một bài ca ngọt ngào. Lối hát này bắt nguồn từ dãy Alps ở Thụy Sĩ. Những người 
chăn cừu gọi đàn cừu của mình bằng bài hát này. Mọi người cũng dùng nó để liên lạc với những 
người ở nơi xa. Cách hát này chuyển đổi giữa những âm cao và âm trầm. Các bài hát yodel nghe 
rất hay, vì vậy mà chúng nổi tiếng trên khắp thế giới.

Mỗi bài yodel là một bài ca ngọt ngào / Nó bắt nguồn / từ dãy Alps /         ở Thụy Sĩ /

Những người chăn cừu gọi đàn cừu của mình / bằng bài hát này / Mọi người cũng liên lạc /

với những người khác / ở nơi xa / bằng bài hát này / Bài hát thay đổi /

giữa những âm cao và thấp / Các bài yodel nghe rất hay /

vì vậy chúng nổi tiếng / trên khắp thế giới


