TRƯỜNG THCS CHI LĂNG
MÔN: TIẾNG ANH 7
UNIT 3: AT HOME
* Vocabulary :
A. What a lovely home!( Một ngôi nhà dễ thương làm sao)
1. Lovely
['lᴧvlɪ]
(adj): dễ thương, xinh
2. Awful
['Ɔ:fl]
(adj): xấu, tồi tệ
3. Seat
[si:t]
(n): chỗ ngồi
Note: Have a seat
(v): mời ngời
4. Bright
[brɑɪt]
(adj): sáng sủa
5. Modern
['mɒdn]
(adj): hiện đại
6. Sink
[sɪƞk]
(n): bồn rửa chén
7. Tub
[tᴧb]
(n): bồn tắm, chậu
8. Shower
['ʃɑʊə]
(n): vòi gương sen
9. Amazing
[ə'meɪzɪƞ]
(adj): đáng ngạc nhiên
10. Washing machine ['wɒʃɪƞ mə'ʃ:n] (n): máy giặt
11. Dryer
['drɑɪƟ]
(n): máy sấy
12. Refrigerator [rɪ'frɪdɜəreɪtə] (n): tủ lạnh
13. Dishwasher
['dɪʃwɒʃə]
(n): máy rửa chén đĩa
14. Electric stove [ɪ'lektrɪk stəʊv] (n): bếp/là điện
15. Exclamation [eksklə'meɪʃn] (n): lời cảm thán
16. Exclamatory sentence
(n): câu cảm thán
17. Complaint
[kəm'pleɪnt]
(n): lời than phiền
- Complain
[kəm'pleɪn]
(v): than phiền, phàn nàn
- Complainment [kəm'pleɪnmənt] (n): lời khen
18. Delicious
[dɪ'lɪʃəs]
(adj): good: ngon
19. Both ... and [bəʊƟ ənd] (adv): vừa ... vừa; cả ... lẫn
20. Closet
['kləʊzɪt]
(n): phòng nhỏ (để đồ đạc, quần áo)
21. Smell
[smel]
(v): mùi
22. Safety
['seɪfətɪ]
(n): sự an toàn
23. Safe
['seɪf]
(adj): an toàn
24. Danger
['deɪndɜə]
(n): sự nguy hiểm
25. Dangerous
['deɪndɜərəs] (adj): nguy hiểm
26. Horrible
['hɒrəbl]
(adj): khủng khiếp, tệ
Ví dụ: It's a horrible dinner.
Bữa ăn tồi tệ quá.
Ví dụ minh họa cách sử dụng both ... and:
- She's both beautiful and intelligent.
Chị ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh.
- Both his brother and sister go to university.
Cả anh lẫn chị của anh ấy học đại học.

B. Hoa's Family (Gia đình của Hoa)
1. Raise
[reɪz]
(v): nuôi
2. Cattle
['kӕtl]
(n): gia súc, bò
3. Till [tɪl] = until [ᴧn'tɪl]
(prep): tới khi, đến khi
4. Take care of = look after
(v): chăm sóc
5. Primary school [prɑɪmərɪ sku:l] (n): trường tiểu học
6. Elementary school ['elɪmentrɪ sku:l] (n): trường tiểu học
7. High school
[hɑɪ sku:l]
(n): trường trung học
8. Secondary school ['sekəndrɪ sku:l] (n): trường trung học phổ thông
9. Junior high school ['ju:nɪə hɑɪ sku:l] (n): trường phổ thông cơ sở
10. Senior high school ['si:nɪə hɑɪ sku:l] (n): trường cấp 3
11. Journalist
['dɜɜ:nəlɪst]
(n): kí giả
12. Place of work
[pleɪsəv wɜ:k]
(n): nơi làm việc
13. Look for
[lʊk fə]
(v): tìm kiếm
15. Furnish
['fɜ:nɪʃ]
(v): cung cấp, trang bị
16. Furnished
['fɜ:nɪʃt] (adj/p.p): có trang bị đồ đạc
17. Suitable
['su:təbl]
(adj): thích hợp
Ví dụ: This house is suitable for your family.
Nhà này thích hợp với gia đình bạn.
The same
[öə seɪm]
(n): cùng giống nhau
Ví dụ: She works in the same hospital as her father.
Cô ấy làm việc cùng một bệnh viện với cha.
Aske somebody for something
(v): yêu cầu ai điều gì
Ví dụ: You should ask your parents for advice.
Bạn nên xin cha mẹ cho lời khuyên.

A.GRAMMAR.
I.: Exclamation: (Câu cảm thán).
- Để biểu lộ sự ngạc nhiên, sự đau đớn, sự tán thưởng, sự phàn nàn…về một người nào, một vật gì
hoặc sự vật gì, ta dùng câu cảm thán.
Ex: What a lovely girl!
1. Câu cảm thán với HOW
How + adj + S + be!
- How hot it is!
Trời nóng làm sao!
- How easy the exercise is!
Bài tập dễ quá!
How + adv + S + V!
- How fast he runs!
Anh ấy chạy nhanh quá!
- How beautifully she sings!
Cô ấy hát hay làm sao!
2. Câu cảm thán với WHAT
Với danh từ đếm được số ít: What + a/an + adj + N!

- What a Christmas tree!
Cây giáng sinh đẹp quá!
- What an interesting film!
Bộ phim hay quá!
Với danh từ đếm được số nhiều: What + adj + Ns!
- What beautiful flowers!
Hoa đẹp quá!
- What lovely puppies!
Những con chó con dễ thương quá!
Với danh từ không đếm được: What + adj + N!
- What hot water!
Nước nóng quá!
- What delicious coffee!
Cà phê ngon làm sao!
Chú ý: Cấu trúc với What ...! có thể có S + V ( chủ từ + động từ )
- What a nice house she has!
Cô ấy có ngôi nhà đẹp quá!
- What beautiful flowers she buys!
Chị ấy mua hoa đẹp quá!
Note: Đối với các danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được thì ta không dùng mạo từ a/ an
trước chúng.
Thường bắt đầu với How hoặc What và tận cùng bằng dấu chấm cảm.
B.PRACTICE.
I. Viết các câu cảm thán, dùng cấu trúc What + (a/ an) + adj + N!
1. He is an intelligent boy.
……………………………………..
2. It is fresh milk.
……………………………………..
3. They are naughty student.
……………………………………..
4. It is an exciting trip.
……………………………………..
5. They are delicious cakes.
……………………………………..
6. He is a good child.
……………………………………..
7. It is a lovely view.
……………………………………..
8. They are bright rooms.
……………………………………..
9. The weather is very awful.
……………………………………..
10. The meal is very delicious.
……………………………………..

11. The boy is very clever.
……………………………………..
12. The pictures are very colorful.
……………………………………..
II. Viết các câu cảm thán, dùng cấu trúc. a. How + adj + S + be !
b. How + adv + S + V !
1. He is an intelligent boy.
……………………………………..
2. It is fresh milk.
……………………………………..
3. They are naughty student.
……………………………………..
4. It is an exciting trip.
……………………………………..
5. They are delicious cakes.
……………………………………..
6. He is a good child.
……………………………………..
7. It is a lovely view.
……………………………………..
8. They are bright rooms.
……………………………………..
9. The weather is very awful.
……………………………………..
10. The meal is very delicious.
……………………………………..
11. The boy is very clever.
……………………………………..
12. The pictures are very colorful.
……………………………………..

III. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn văn dưới, sau đó thì trả lời câu hỏi.
Large tub wonderful apartment rooms everything not
bathroom comfortable really
Minh lives in a lovely (1)……..in Ho Chi Minh city. His apartment is (2)………very big but
it is very (3)…………There are five (4)…………in the apartment- a living room, two bedrooms, a
kitchen and a bathroom. The (5)……….is very beautiful. It has a sink, a (6)………….and a shower.
The kitchen is very modern. There are (7)…………..in the kitchen: refrigerator, washing machine,
dishwasher, gas cooker, electric stove, oven, kitchen table,… . Minh’s bedroom isn’t (8)…………,
but it’s very bright. There’s a (9)………….view from his bedroom. Minh (10)…………likes his
apartment very much.
IV. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất các câu dưới.
Painters doctor teacher farmer journalists dentist musician students.
1. She teaches the children in a school. She is a……….
2. He takes care of people’s teeth. He is a…………..
3. They paint pictures. They are………….
4. He grows vegetables on the farm. He is a………..
5. She plays the piano. She is a………….
6. He looks after sick people. He is a……………
7. They write articles for a newspaper. They are…………. .
8. The.............learn many subjects at school.
9., You can phone this person if your house is on fire. He is a ………………
V/ Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh
1, apartment/ rooms/ has/ this/four.
……………………………………………………………………………………….
2, find/ flat/ wants/ a/ she/ to/ family/ for/ her.
……………………………………………………………………………………….
3, small/ come/ they/ a/ from/ village.
……………………………………………………………………………………….
4, her/ can/ beautiful/ a/ garden/ from/ see/ you/ room.
……………………………………………………………………………………….
5, colder/ is/ winter/ summer/ than.
……………………………………………………………………………………….
6, tallest/ my/ is/ the/ family/ in/ brother/ person/ my.
……………………………………………………………………………………….
7, lives/ very/ from/ he/ far/ office/ his.
……………………………………………………………………………………….
8, will/ party/ see/ friends/ old/ they/ at/ the/ their?
……………………………………………………………………………………….
9, afternoon/ often/ play/ badminton/ they/ the/ in.
……………………………………………………………………………………….
10, raises/ grows/ the/ vegetables/ cattle/ and/farmers.
……………………………………………………………………………………….

VI/ Viết lại câu sau thành câu cảm thán nghĩa không đổi
1, This is a very comfortable room
.-> What ……………………………………………………..!
How……………………………………………………!
2, These are modern computers
->What ………………………………………………………..!
How……………………………………………………!
3, She is an intelligent girl.
-> what………………………………………………………...!
How……………………………………………………!
4, That student is excellent
-> what……………………………………………………………!
How……………………………………………………!
5, This book is very interesting.
-> what………………………………………………………………...!
How……………………………………………………!
6, This cake is very delicious.
->what……………………………………………………………………….
How……………………………………………………!

UNIT 4 : AT SCHOOL
I.

NEW WORDS :
1. Area (n) : khu vực/ lĩnh vực
2. Author (n) : tác giả
3. Biology (n) : môn sinh học
4. Cafeteria (n) : quán ăn tự phục vụ
5. Chemistry (n) : môn hóa học
6. Dictionary (n) : từ điển
7. Novel (n) : tiểu thuyết
8. Order (n) : trật tự, thứ tự sắp xếp
9. Physical education (n): môn thể dục
10. Physics (n) : môn vật lý
11. Rack (n ) : giá đỡ
12. Reader (n) : sách đọc thêm
13. Recieve (v) : nhận
14. Science (n) : môn khoa học tự nhiên
15. Shelf (n) : giá sách
16. Shelves (n) : giá sách (số nhiều)
17. Show (v) : cho thấy
18. Snack (n) : món ăn nhẹ/ món ăn nhanh
19. Uniform (n) : bộ đồng phục
II. GRAMMAR :
A. Ask for and say the time (hỏi và nói giờ) :
▪ Cách hỏi giờ
- Khi những người tham gia hội thoại đã thân thiết, bạn có thể hỏi:
"What time is it?" hoặc "What is the time?"
- Trong tình huống cần lịch sự hơn, bạn có thể dùng:
"Could you tell me the time, please?"
- Ngoài ra, để hỏi giờ của một sự kiện, diễn biến, bạn có thể áp dụng mẫu câu theo công
thức:
"What time/When + do/does + S + V + ....?"
Ví dụ:
What time does your father come here?
When do you go to school?
▪ Cách trả lời giờ trong tiếng Anh
- Cách nói giờ đúng:
Số giờ + o’clock.
Ví dụ: 7:00 – seven o’clock.
- Cách nói giờ hơn:
Số phút + past + Số giờ.
Ví dụ: 4:08 – eight past four.
- Cách nói giờ kém:
Số phút + to + Số giờ.
Ví dụ: 9:55 – five to ten.
- Ngoài cách nói trên, bạn có thể nói giờ lẻ theo cách:
Số giờ + Số phút.
Ví dụ:
8:20 - eight twenty
17:40 - seventeen forty.

LƯU Ý :
- Với số phút <10, bạn hãy nhớ đọc cả số 0.
Ví dụ: 10:03 – ten oh three.

-

Cách nói giờ đặc biệt:
Giờ rưỡi:
Half past + số giờ

Ví dụ: 12:30 – half past twelve)
- Giờ hơn/kém 15 phút:
A quarter past/to + số giờ
Ví dụ:
11:15 – a quarter past eleven
5:45 – a quarter to six.
- Bạn có thể sử dụng a.m với thời gian trong khoảng 0 giờ đến 12 giờ trưa và p.m với thời
gian trong khoảng sau 12 giờ trưa đến 0 giờ. Ngoài ra, để phân biệt 12 giờ đúng buổi trưa
và 12 đúng giờ buổi đêm, bạn có thể dùng midnoon hoặc midnight.

•

•
•

•
•

•

•

•

Prepositions of position (giới từ chỉ vị trí) :
1. On: ở trên
Chỉ bề mặt phía trên, ở trên một cái gì đó hoặc nằm trên đó
Ex: There are 4 apples on the table.
(có 4 quả táo trên cái bàn)
=> Chỉ những quả táo nằm trên cái bàn, là bề mặt của mặt bàn.
2. In: trong, ở trong
Chỉ vị trí ở bên trong, nằm bên trong vật nào đó. Cụ thể vật đó nằm trong vật thể, được vật thể đó
bao quanh.
Chỉ một nơi nào đó lớn như thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…
Ex: He is in a classroom.
=> Anh ấy đang ở bên trong lớp học, anh ấy là một cá thể nằm bên trong căn phòng 4 bức tường
bao quanh, căn phòng đó người ta gọi là lớp học.
I live in Hồ Chí Minh city.
=> Hồ Chí Minh là một thành phố lớn nên ta dùng “in”.
3. At: tại, ở
Chỉ địa điểm hoặc nơi chốn, miêu tả vị trí tại đó
Dùng trước nơi mà ta hay nhắc đến với các hoạt động diễn ra thường xuyên như nhà hát, rạp xem
phim.
Ex: I am at a bus station
=> Tôi đang đứng ngay trạm xe buýt, chỉ cụ thể điểm cần diễn đạt là ngay tại trạm xe buýt.
4. Before : Đằng trước
Chỉ vị trí ngay phía trước.
Ex: He is standing before me.
5. Behind: Đằng sau
Chỉ vị trí ngay phía sau.
Ex: My house is behind the school.
6.Under-Below: dưới, ở phía dưới
Chỉ vị trí ở phía dưới vật, ngay phía dưới một cái gì đó
Ex: My pen is under a book.
Cat is lying below the table.

•

•

•

7. Above-Over: Bên trên, phía trên
Nếu Under và Below chỉ vị trí ở dưới thì Above và Over lại chỉ vị trí ở trên, phía trên vật gì đó.
Ex: There is a halo over/above my head.
9. Near: Gần
Chỉ vị trí gần, không nhất thiết cạnh bên, khoảng cách ngắn so với vật thể.
Ex: The Coffee House is near my house.
10. Between: giữa
Chỉ ở giữa, nằm chính giữa 2 vật nào đó và thường đi kèm với “and”
Ex: I sit between my father and my mother.
B. Demonstratives (từ chỉ định) : this, that, these, those :
THIS

THESE

Chúng ta sử dụng “this” để nói về con
người/sự vật/nơi chốn ở số ít và ở
gần chúng ta.

Chúng ta sử dụng “these” để nói về con
người/sự vật/nơi chốn ở số nhiều và ở
gần chúng ta.

Công thức:
This + is + danh từ số ít (gần chúng ta)
Example: This is a bookstore.

Công thức:
These + are + danh từ số nhiều (gần chúng
ta)
Example: These are magazines.

THAT

THOSE

Chúng ta sử dụng “that” để nói về con
người/sự vật/nơi chốn ở số ít và ở xa chúng
ta.

Chúng ta sử dụng “those” để nói về con
người/sự vật/nơi chốn ở số nhiều và ở
xa chúng ta.

Công thức:
That + is + danh từ số ít (ở xa chúng ta)
Example: That is a dictionary.

Công thức:
Those + are + danh từ số nhiều (ở xa
chúng ta)
Example: Those are newspapers.

EXERCISES:
EX1. Fill in the blanks with suitable prepositions.
1. Hoa’s father works …………the farm………..the countryside.
2. A nurse take care………sick people.
3. The books are………the bookself.
4. His house is next………my house.
5. Jones lives…………American.
6. Her mother works hard………….morning………night.
7. School in the USA are different .....schools in Viet nam.
8. Students often go to the school canteen......breaks.
9 New dictionaries are......the rack over there.
10. Newspapers are.......the back.....the library.
EX2: Choose the best answers.
1, Don’t let your brother ……………… the present.
a.See
b.To see
c.Seeing
2, ……………… does the plane fly? It flies at 600 miles an hour.

d.To seeing

a.How far
b.How long
c.How fast
d.When
3, All the furniture in the house ……………… old-fashioned.
a.Are
b.Is
c.Be
d.Will be
4, Your composition is ……………… better them mine.
a.More
b.Much
c.Very
d.too
5, My first English class is ……………… Wednesday at 8.40.
a.In
b.On
c.At
d.About
6, History is ……………… interesting and important subject at school.
a.A
b.An
c.The
d.
7, There are ……………… lessons on Sunday.
a.No
b.Not
b.None
d.Any
8, Schools in the USA are quite different ……………… those in Vietnam.
a.To
b.With
c.From
d.At
9, Most of the students enjoy ……………… books.
a.Read
d.To read
c.Reading
d.To reading
10, The librarian always helps students ……………… what they want in the library.
a.Find
b.To find
c. Finding
d.To finding
11, Students have two ……………… breaks each day.
a.20 minutes
b.20 – minutes
c.20 minute
d.20 – minute
12, I am bored ……………… drinking orange juice.
a.With
b.From
c.Of
d.About
13, He lives ……………… the sea.
a.On
b.In
c.At
d.Near
14, You are right. I agree ……………… you completely.
a.With
a.To
c.On
d.By
15, This is something my wife bought me ……………… my birthday.
a.To
b.For
c.On
d.At
EX 3: Make questions for underlined words
1. The rack of science books are on the left
->.................................................................................................................................
2. I like Geography because It is an interesting subject
->.................................................................................................................................
3. We have English class on Monday and Thursday.
->.................................................................................................................................
4. We have Math, Biology and History today.
->.................................................................................................................................
5. The school library contains over 20 thousand books.
->.................................................................................................................................
6.My mother is cooking in the kitchen.
->.................................................................................................................................
7. My favourite subject is History.
->.................................................................................................................................
8. Our most popular after school activity is badminton.
->.................................................................................................................................
9. I often go to play football with my friends
->................................................................................................................................

Trường THCS Chi Lăng
Lớp..................... Mã Số..........

PHẦN NỘP LẠI CHẤM ĐIỂM.
TEST 1
(SAU KHI HỌC UNIT 1,2,3)

Họ tên:.................................................

I. Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in each sentences
(7pts)
1. There aren’t……………orange juice in the jar.
a. many

b. much

c. a lots of

d. lots of

2. My father never drinks ……………coffee for breakfast.
a. many

b. much

c. a lots of

d. lots of

c. a lots of

d. lots of

3. There are……………. students in my class.
a. many

b. much

4. Mai …………….. to Hai Phong tomorrow afternoon.
a. will go

b. don’t go

c. doesn’t go

d. go

c. brushes

d.brush

5. Lan …………….. her teeth after meals.
a.won’t brush

b. will brush

6. Who ………..you ……………….to on the phone now, Minh?
a. do/talk

b. are/talking

c. is/talking

d.does/talk

7. These streets are ______________ than those streets
a. long

b. longer

c. more long

d. longest

c. best

d. gooder

8. Minh is _______________ than Phong.
a. good

b. better

9. A:”Nice to ______ you again.” - B: Nice to meet you, too.
a. Meeting

b. watch

c. seeing

d. meet

10. She doesn’t have ________ friends in Ha Noi.
a. any

b. much

c. a lot of

d. lots of

11. Hoa is in class 7A and____________ is Nam.
a. too

b. so

c. but

d. and

12. Mai lives ____________ her uncle in Ha Noi.
a. at

b. in

c. with

d. on

13. I live ___________ 12 Tran Hung Dao Street.
a. on

b. in

c. with

d. at

14. How __________is it from your house to school?
a. far

b. long

c. many

II/ Rewrite the sentences without changing their meaning (3pts)
1, This is a very comfortable room
-> What ……………………………………………………..!
-> How……………………………………………………!
2, These are modern computers
->What ………………………………………………………..!
-> How……………………………………………………!
3, She is an intelligent girl.
-> What………………………………………………………...!
-> How……………………………………………………!

d. much

