
STUDY GUIDE - BÀI HỌC THI 2 
 
C. Phân biệt ý nghĩa 
 
sử 
lịch sử: (history); sử ký: (history, history book); tiểu sử: (biography); sử 
gia: (historian) 
sử dụng: (to use)  
 
 
xử 
xử: (to judge); xử án, xét xử: (to try a case, to judge a case); xử tội: (to 

punish); xử tử: (to execute) 
xử sự: (to behave) 
 
chu 
chu kỳ: (cycle, period); chu vi: (circumference)  
chu toàn: (complete); chu toàn nhiệm vụ: (to 
finish the assignment completely) 
chu đáo: (thoughtful, careful); chăm sóc trẻ em 
chu đáo: (to give thoughtful care to children) 
chu môi, chu mỏ: chúm miệng; chu môi múa 

mỏ: tranh cãi một cách dữ tợn 
 
tru 
tru: (to howl); chó sói đang tru: (the wolves are howling) 
tru di: (to exterminate); tru di tam tộc: (to kill three generations) 
tru tréo, chu chéo: kêu la ầm ỹ 
 
bật 
bật cười: (to burst out laughing); bật khóc: (to burst into tears)  
bật gốc: (uprooted) 
bật đèn: (to switch on the light); bật lửa: (cigarette lighter) 



 
bậc 
bậc: (degree, rank, grade, level); bậc trung học: (high school level); cấp 
bậc đại úy: (captain level) 
bậc thang: (step of stairs); bậc thềm trước nhà: (front court) 
 
thực 
nhật thực: (solar eclipse); nguyệt thực: (lunar eclipse)  
thực đơn: (menu); ẩm thực: (food); tuyệt thực: (to go on a hunger 
strike) 
thực dụng: (practical); thực tài: (real talent); thực tại, thực tế: (reality) 
 
thật 
thật, thực: (true, truthful); sự thật, sự thực: (the truth); giá trị thật, giá 
trị thực: (the real value)  
thật thà, thực thà: (honest); thật lòng, thực lòng: (sincere) 
 
Dùng chữ thích hợp trên đây để điền vào chỗ trống. 
 
1. Ngày nay các quốc gia tự do trên thế giới đang dần dần bãi bỏ việc 

_________xử tử____________ tội phạm.   

2. Chúng ta nên đọc tiểu __sử_____ của những vĩ nhân để học hỏi sự khôn 

ngoan của họ. 

3. Tin tức báo chí cho biết ____nhật thực________________ sẽ xảy ra vào 

một giờ trưa hôm nay.  

4. Người ___thật lòng_________________ với bạn bè là người không bao 

giờ hại bạn bè. 

5. Mọi người tin tưởng rằng anh Tuấn sẽ chuẩn bị mọi thứ rất __chu 

đáo_______ cho kỳ cắm trại sắp tới. 



6. ____Chu kỳ______________ xe buýt của tuyến đường này mất khoảng 3 

tiếng nên cố gắng đừng để trễ chuyến xe. 

7. Tiếng __tru_______ trong rừng tối hôm qua có lẽ là của chó rừng chứ 

không phải chó sói. 

8. Trận bão tối qua đã làm __bật_______ gốc nhiều cây lớn ở trong khu này. 

9. Xin hãy tìm giùm tôi cái ____bật lửa_____________ để tôi mồi than 

nướng thịt. 

10. Những __bậc________ tu sĩ đang lần lượt xếp hàng ra trước khán đài 

trong sự im lặng hoàn toàn của hội trường.  

 

 

CHÍNH TẢ: 

 

Huế là thành phố có nhiều di tích lịch sử vì là kinh đô dưới thời nhà Nguyễn 
từ năm 1802.  
Huế nổi tiếng với nhiều lăng tẩm, đền đài và kiến trúc cổ xưa.  
Kinh thành Huế được vua Gia Long cho khởi công xây dựng từ năm 1805. 


