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BÀI 1 - LESSON 1 

NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI 

Telephone Conversations 

 

 

 

 

 

 

 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Hùng gọi điện thoại hỏi Nam về bài tập cho lớp học ngày mai. 

 
Điện thoại kêu. 
Nam  A lô!  
Hùng  Xin lỗi có Nam ở nhà không anh? 
Nam  Nam đây. Hùng đấy hả? Có chuyện gì không? 
Hùng  Cho tôi hỏi về bài tập toán được không? 
Nam  Được, bạn muốn hỏi bài số mấy? 
Hùng Tôi muốn hỏi Nam đáp số bài số 5. Đáp số Nam có là bao 

nhiêu? 
Nam Hùng chờ chút xíu nhé! Để tôi lấy tập ra xem. Đáp số bài số 

năm là 20. 
Hùng  Vậy hả? Tôi có đáp số là 22. 
Nam  Bạn xem lại có cộng sai không? 
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Hùng  Cám ơn Nam, tôi sẽ xem kỹ lại. 
Nam   Không có chi.  
Hùng  Hẹn gặp lại ở trường. Xin chào! 

 
Ngữ vựng 

điện thoại  telephone  
toán   math 
bài tập  homework 

tập   notebook 
đáp số  answer 
chút xíu  a little bit 

 
2. Thảo gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe bà ngoại. 

Điện thoại kêu. 
Bác Ba A lô! 
Thảo  Dạ thưa có bà ngoại ở nhà không bác Ba? Con là Thảo. 
Bác Ba Cháu Thảo chờ máy một lát nhé! 
Bà ngoại A lô! Cháu Thảo đấy hả? Cháu khỏe không? 
Thảo  Dạ thưa bà ngoại cháu vẫn khỏe. Bà ngoại có khỏe không? 
Bà ngoại Bà vẫn bình thường. 
Thảo  Cháu nghe mẹ nói bà mới bị té. Bà có sao không? 
Bà ngoại Cám ơn cháu hỏi thăm. Bà chỉ té nhẹ thôi, uống thuốc vài ngày 

đã bớt đau rồi. 
Thảo  Cuối tuần cháu tới đấm bóp cho bà ngoại nhé! 
Bà ngoại Ừ! Cuối tuần bà ở nhà. Cháu tới lúc nào cũng được. 
Thảo Dạ. Cháu sẽ tới thăm bà vào Thứ Bảy. Chúc bà mau bình phục. 

Cháu xin chào bà. 
 

Ngữ vựng 
chờ máy     to wait on the phone 
bình thường normal 
mới   just 
té   to fall 

bớt đau  pain abated  
cuối tuần  weekend 
đấm bóp  massage 
bình phục  to get well 
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3. Vân gọi điện thoại hỏi thăm Thu vì Thu vắng mặt trong lớp học hôm 
nay. 

 
Điện thoại kêu. 
Thu  A lô!  
Vân   Xin lỗi có phải Thu đó không? Vân đây!  
Thu  Thu đây! Có chuyện gì không Vân? 
Vân  Hôm nay không thấy Thu đi học. Thu có chuyện gì không? 
Thu  Sáng ngủ dậy thấy nhức đầu quá và người lên cơn sốt.  
Vân  Vậy Thu đi khám bác sĩ chưa? 
Thu  Mẹ Thu đã chở đi khám bác sĩ hồi sáng. Bác sĩ nói chỉ bị cảm 

thôi. 
Vân   Thu nghỉ cho khỏe để đi học lại. 
Thu Thu đã ngủ một giấc từ trưa tới giờ và thấy người khỏe hơn. 

Hôm nay cô giáo có cho bài tập về nhà không? 
Vân Cô Tâm chỉ ôn bài cũ để sửa soạn cho bài thi tuần tới. Vân cũng 

tính gọi để nhắc Thu. Thu nhớ xem lại các bài 5, 6, 7 nghe.  
Thu  Cám ơn Vân. Ngày mai Thu có thể đi học lại. 
Vân  Vân cũng mong gặp lại Thu. Chúc Thu mau lành bịnh.  
Thu  Cám ơn Vân đã hỏi thăm.  
 

Ngữ vựng 
nhức đầu     to have an headache 
cơn sốt  fever 
khám bác sĩ  to visit a doctor 
bị cảm  to catch a cold 
nghỉ   to take a rest 
ngủ một giấc to sleep soundly 

for a while 

từ trưa tới giờ from noon to 
now 

ôn bài to review lessons 
nhắc  to remind 
lành bịnh to get well 
hỏi thăm to inquire 
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B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.   

Tôi  
 
 
Anh 

hỏi về 
tới thăm 
đi chung xe 
giúp tôi khiêng 
đọc cho tôi 
đóng 

bài toán 
anh bây giờ 
với anh 
cái bàn này 
địa chỉ nhà của anh 
cửa lại giùm tôi 

được không? 

Ngữ vựng 
thăm   to visit 
đi chung xe  to ride with 

khiêng  to carry 
địa chỉ  address 

2.   

Mình 
 
 
 
Chúng ta 

 
 
 
 
hãy 

đi chơi banh 
ăn phở 
xem phim 
thăm bạn Châu 
ăn cà rem 
tìm thầy Lâm 
tới nhà thờ 

đi. 

3.  

Cháu 
 
 
Tôi 

nghe 
 
 
 
 

mẹ nói 
 
 
họ nói  
 
 
anh ấy nói 

bà mới bị té. 
dì Nhung mới có em bé. 
cô Hồng mới dọn nhà về đây.  
ông hiệu trưởng mới rất trẻ tuổi. 
cô Tâm đang học hát ở hội trường. 
anh ấy vừa tìm được việc làm mới. 
bạn Lâm vừa thi đậu đại học. 
chị Mai của anh mới lấy chồng. 
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Ngữ vựng 
té   to fall 
dọn nhà  to move 
hội trường  hall 
việc làm  job 

đại học  university 
lấy chồng (bride) to get 

married 

  
C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “ec, oc, ôc” 

a. Tập đọc – Reading  

éc méc téc    
ẹc dở ẹc rẹc    
óc cóc dóc hóc móc khóc 
ọc cọc chọc đọc mọc sọc 
ốc dốc gốc lốc mốc tốc 
ộc cộc độc lộc mộc tộc 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 

 
 (bộ) óc 
(brain) 

con cóc 
(toad) 

nói dóc 
(to tell a lie) 

chọc tức 
(to tease) 

áo sọc 
(striped 
tee shirt) 

(cơn) lốc 
(tornado) 

gốc cây 
(three 
stump) 

(chất) độc 
 (toxic) 

thợ mộc 
 (carpenter) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

1) Em nghe mẹ nói người nào có trán cao thì người đó có bộ óc thông 
minh. 

2) Anh có biết con cóc và con ếch khác nhau ở chỗ nào không?  
3) Nói dóc có nghĩa là nói dối nhưng cũng còn có nghĩa là nói những 

chuyện vui chơi không quan trọng. 
4) Các anh đừng chọc tức nó vì nghe nói nó hay nổi giận bất thường. 
5) Tôi chưa thấy chú Lợi mặc áo sọc bao giờ mà chỉ thấy chú mặc áo 

trơn. 
6) Cơ quan dự báo thời tiết cho biết vào 7 giờ tối qua có ba cơn lốc đi 

ngang qua thành phố.  
7) Anh có thể tưởng tượng gốc của loại thông Sequoia lớn đến nỗi cả hai 

mươi người ôm không? 
8) Tôi nghe nhiều bạn bè khuyên không nên ăn thực phẩm do Trung 

Quốc sản xuất vì có thể chứa chất độc hại. 
9) Ông ngoại em kể rằng hồi xưa ông là một người thợ mộc giỏi nhất 

làng và đồ vật gì ông đóng cũng được. 
 

Ngữ vựng 
trán   forehead 
quan trọng  important 
nổi giận  to get mad 
bất thường   unexpected 
áo trơn  plain shirt 

tưởng tượng to imagine 
ôm   to embrace, hug 
khuyên  to advise 
thực phẩm  food 
sản xuất  to produce 
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2. Vần “om, ôm” 
a. Tập đọc – Reading 

 
om lom khom hom hem com cóp trông nom 
óm hóm khóm móm nhóm tóm 
òm còm chòm dòm hòm vòm 
ỏm chỏm dỏm mỏm ngỏm thỏm 
õm mõm     
ọm khọm sọm    
ôm gôm hôm nhôm tôm xôm 
ốm cốm đốm gốm lốm đốm  
ồm chồm đồm gồm mồm xồm 
ổm dổm nhổm xổm   
ộm cộm nộm trộm   

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 

 
trông nom 
(to look after) 

trái khóm 
(pineapple) 

mỏm núi 
(mountain top) 

 

 
tôm khô 

(dried 
shrimp) 

 

lon nhôm 
(aluminum can) 

 lốm đốm 
 (spotted) 

chồm lên 
(to jump 

up) 

ngồi 
xổm 

 (squatting) 

kẻ trộm 
 (thief) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

1) Anh muốn tìm sách truyện cổ tích Việt Nam thì phải hỏi người trông 
nom thư viện mới biết sách nằm ở kệ nào. 

2) Con gọi điện thoại hỏi xem chị Vi có muốn uống sinh tố khóm không 
thì mua. 

3) Khu vực bên này thì đông đúc và ồn ào; khu vực bên kia mỏm núi thì 
thưa thớt và yên tịnh. 

4) Bác Thu qua Louisiana thăm bạn đã mang về hàng chục pao tôm khô 
để tặng mọi người. 

5) Ba đã dặn không nên giục lon nhôm vào thùng rác mà bỏ vào thùng 
(chứa đồ) tái chế. 

6) Chú Vincent vừa mua được một con chó đốm thật xinh để làm quà 
sinh nhật cho cô Thu. 

7) Con chó của bạn Đức được huấn luyện kỹ lưỡng nên nó không có thói 
quen chồm lên người. 

8) Ngồi xổm trông có vẻ đơn giản nhưng không dễ mà ngồi kiểu đó lâu 
được. 

9) Nhà ông bà nội ở trong khu có người gác cổng nên không sợ ăn trộm. 
 

Ngữ vựng 
truyện cổ tích  fairy tale 
sinh tố   smoothie 
thưa thớt  sparse, sporadic 
yên tịnh   quiet 
hàng chục   dozen 
giục (đi)  to throw away 
thùng tái chế recycle bin 

huấn luyện  to train 
kỹ lưỡng  careful 
thói quen  habit 
đơn giản  simple 
kiểu   style 
người gác cổng security guard 
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General Knowledge 
1. Cách dùng “được” và “bị” – How to use “được” and “bị” 
- “Được” is used with good or positive meaning 
- “bị” is used with bad or negative meaning  

 
Tập đọc – Practice reading 

a) Bé Hoa đi xe đạp bị té. 
b) Chú Võ đã bị mất việc.  
c) Cả nhà bác Hai đang bị cúm.    
d) Tiểu bang Texas đang bị bão.  
e) Nhiều cây đã bị đổ sau cơn mưa.  

f) Chúng em được nghỉ học ngày mai. 
g) Tuần tới em được theo ba má lên San Jose thăm bác Chính. 
h) Em được tặng nhiều quà vào ngày sinh nhật của em. 
i) Tôi nghe nói anh ấy được nhận vào đại học Stanford. 
j) Nhà thờ này sẽ được sơn lại vào tuần tới. 

 
Ngữ vựng

mất việc   to lose job 
cúm   flu 
tiểu bang   state 

nhận    to accept 
nhà thờ   church 
sơn   to paint 

 
2. Cách dùng “phải, nên, không được, không nên, không bị” 

Tập đọc – Practice reading 
a) Ba phải dậy sớm để đi làm vì hãng ở rất xa. 
b) Ba phải thức khuya để làm xong công việc đó. 
c) Mọi người nên giữ lớp học sạch sẽ. 
d) Chúng ta nên đọc sách mỗi ngày.  
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e) Chúng ta không nên giúp nó làm điều xấu. 
f) Không nên vừa ăn vừa nói. 
g) Không được làm đổ nước lên thảm. 
h) Thọ muốn vào đội bóng rổ mà không được. 
i) Em đi thuyền lần đầu tiên nhưng không bị say sóng.    
j) Người biết vâng lời sẽ không bị phạt. 

 
Ngữ vựng 

hãng   company 
điều xấu  bad thing 
vừa… vừa  at the same time 
thảm   carpet 

bóng rổ  basketball 
thuyền  boat 
vâng lời  to obey 
phạt   to punish 

 
Đ. TẬP ĐỌC - Reading 
1. Bài tập đọc  

Căn nhà ma 
Gia đình Peter dọn đến một căn nhà mới. Những người hàng xóm nói 

với gia đình Peter rằng căn nhà này có ma nhưng ba má Peter không tin. 
Một ngày kia, khi Peter đang ngủ trong phòng của mình, nó nghe thấy 

tiếng sột soạt từ phòng kế bên. Peter hoảng sợ và hét lớn lên. Ba má Peter 
vội vã chạy đến. 

Peter nói với ba má nó rằng có một 
con ma trong căn phòng bên kia. Khi ba má 
Peter vào phòng đó xem thì thấy một con 
chuột đang chạy qua chạy lại. 

Thấy thế, Peter bật cười và ba má 
Peter giải thích cho nó hiểu rằng không có 
ma quỷ gì ở trên đời này. 
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Ngữ vựng 
nhà ma   haunted house  
dọn    to move  
tin    to believe  
tiếng sột soạt  noise 
hoảng sợ   to be scared  

chạy qua chạy lại  to run back 
and forth  

bật cười    to burst into laughing  
giải thích   to explain  
ma quỷ   ghost  
đời này   this world 

  
2. Câu hỏi – Questions: 

a) Ai cho gia đình Peter biết căn nhà mới có ma? 

__________________________________________________________________ 

b) Khi nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng kế bên thì Peter làm gì?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Ba má Peter thấy gì ở phòng kế bên? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Ba má Peter giải thích cho Peter thế nào? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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E. BÀI TẬP – Exercise 
1. Make sentences using “được không” with the part of sentence given: 
Thí dụ:  (given)  - học bài 
  (answer) - Tôi học bài với anh được không? 

a) vào nhà 

__________________________________________________________________ 

b) ngồi ở đây 

__________________________________________________________________ 

c) đánh đàn cho tôi nghe 

__________________________________________________________________ 

d) xếp ghế phụ 

__________________________________________________________________ 

e) chở anh tới thư viện 

__________________________________________________________________ 

f) cho tôi mượn cây bút chì 

__________________________________________________________________ 

 
2. Make sentences with “đi” 
Thí dụ:  (given)  Chúng ta chơi banh. 
  (answer) Chúng ta đi chơi banh đi. 

a) ăn phở 

__________________________________________________________________ 

b) xem phim 

__________________________________________________________________ 
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c) ăn trưa 

__________________________________________________________________ 

d) nhà thờ 

__________________________________________________________________ 

e) tới nhà Hoa 

__________________________________________________________________ 

f) bãi biển chơi 

__________________________________________________________________ 

 
3. Make sentences with “nghe nói” 
Thí dụ: (given) Cháu, bà mới bị té 
  (answer) Cháu nghe nói bà mới bị té. 
 

a) Tôi, bạn Nhi bị cảm 

__________________________________________________________________ 

b) Tôi, anh Tú bị đụng xe 

__________________________________________________________________ 

c) Em, chú Hải mới lấy vợ 

__________________________________________________________________ 

d) Em, ngày mai có mưa 

__________________________________________________________________ 

e) Tôi, trường Jefferson có đội bóng rổ giỏi 

__________________________________________________________________ 
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f) Tôi, các anh mới gặp lại nhau 

__________________________________________________________________ 

 
4. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 

a) Người ta nói người có trán cao thì thế nào?  (có bộ óc thông 

minh) 

__________________________________________________________________ 

b) Câu “chúng nó ngồi nói dóc với nhau” nghĩa là gì? (nói chuyện vui 

chơi) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao không nên chọc tức bạn Châu? (hay nổi giận bất ngờ) 

__________________________________________________________________ 

d) Cơ quan dự báo thời tiết nói gì về mấy cơn lốc tối qua? (có ba cơn 

lốc đi ngang qua thành phố) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao bạn anh khuyên không nên ăn thực phẩm Trung Quốc?  (có 

chứa chất độc hại) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

f) Ông ngoại anh làm nghề gì ở Việt Nam?   (thợ mộc) 

__________________________________________________________________ 
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5. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 

a) Anh có biết ai là người trông nom thư viện không? (người mặc áo 

xanh đang đứng nói chuyện ở đàng kia) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Bạn muốn uống nước gì?   (sinh tố khóm) 

__________________________________________________________________ 

c) Nhà bạn ở đâu?     (bên kia đồi) 

__________________________________________________________________ 

d) Bác Thu qua Louisiana mang quà gì về vậy?  (tôm khô) 

__________________________________________________________________ 

e) Lon nhôm giục vào thùng nào vậy ba?  (thùng tái chế) 

__________________________________________________________________ 

f) Ai là chủ hai con chó đốm vậy chị?    (cô mặc áo hồng đó) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Fill in the blanks with “bị” or “được” 
 

a) Những học sinh đó đi trễ nên _____ phạt. 

b) Sàn nhà này hơi trơn nên coi chừng ____ té. 

c) Hôm nay ba đi làm về ____ ướt mưa vì không mang theo dù. 

d) Tết năm ngoái em _________ tới 100 đồng tiền lì xì. 
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e) Anh Lãm mới kiếm ___________ việc làm mới. 

f) Xe của anh cần phải ___________ thay nhớt.  (thay nhớt: oil change) 

 
7. Fill in the blanks with “phải, nên, không được, không nên, không bị” 
 

a) Ba ___________ đi đón em Bảo ở trường. 

b) Anh _________ mua hoa hồng tặng cô ấy. 

c) Các em _______________ mang thức ăn vào trong lớp học. 

d) Chúng ta _______________ ăn mặc bê bối khi đến nhà thờ. 

e) Vinh nộp bài đúng ngày nên _____________ trừ điểm. 

f) May mà mình đi sớm nên _______________ kẹt xe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


