Section B. Food and drink
I.

Vocabulary:
C: countable: đếm được
U: uncountable: không đếm được
1. Apple /ˈæp.əl/ (C) (n)
: trái táo
2. Orange /ˈɒr.ɪndʒ/ (C) (n) : trái cam
3. Banana /bəˈnɑː.nə/ (C) (n) : trái chuối
4. Water /ˈwɔː.tər/ (U) (n)
: nước
5. Rice /raɪs/ (U) (n)
:gạo
6. Milk /mɪlk/ (U) (n)
: sữa
7. Meat /miːt/ (U) (n)
: thịt
8. Vegetable /ˈvedʒ.tə.bəl/ (n) : rau quả
9. Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ (C or U) (n): gà
10. Fish /fɪʃ/ (C or U) (n)
: cá
11. Bread /bred/ (U) (n)
: bánh mì
II.

Grammar:

“Some” được dùng trong câu khẳng định và đôi khi trong câu hỏi.

Ex: There is some water in the bottle.
There are some apples on the table.
Would you like some milk?
* Lưu ý: Ở câu hỏi / phụ định:

SOME ANY

“Any” được dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
Ex: There isn’t any water in the bottle.
There aren’t any books on the bookshelf.
Are there any eggs in the fridge?
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Section C: My favorite food
I. Vocabulary:
1-juice /ʤu:s/ (n): nước cốt
EX: apple juice(n): nước táo
lemon juice (n): nước chanh vắt
orange juice (n): nước cam vắt
2- drink /driɳk/ (n): thức uống
3- cold /kould/ (adj): lạnh, rét
4- food /fu:d/ (n): thức ăn, lương thực
EX: favorite food (n):thức ăn yêu thích
5- fruit /fru:t/ (n): trái cây
6- water /'wɔ:tə/ (n): nước
EX: mineral water (n): nước khoáng
7- milk /milk/ (n): sữa
8- carrot /'kærət/ (n): cà - rốt
9- tomato /tə'mɑ:tou/ (n): cà chua
10- lettuce /'letis/ (n): rau diếp

11- potato /pə'teitou/ (n): khoai tây
12- bean /bi:n/ (n): đậu (hạt nhỏ)
13- pea /pi:/ (n): đậu (hạt to)
14- cabbage /'kæbidʤ/ (n): cải bắp
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15- onion /'ʌnjən/ (n): củ hành

EX: white coffee /wait 'kɔfi/ (n): cà phê sữa

16- lemonade /,lemə'neid/ (n): nước chanh

black coffee /blæk'kɔfi/ (n): cà phê đen

17- tea /ti:/ (n): trà

iced coffee /aist'kɔfi/ (n): cà phê đá

EX: iced tea /aist ti:/ (n): trà đá

19- like / laik/ (v): thích

18- coffee /'kɔfi/ (n): cà phê

II.Grammar:
1-Hỏi bạn em tên những loại thực phẩm mà bạn em thích
What are these? (Đây là những cái gì?)

What are those? (Kia là những cái gì?)

They are beans. (Đấy là các trái đậu.)

They are carrots. (Đó là các củ cà rốt.)

2- Hỏi bạn em món ăn yêu thích của mình là món gì?
- What’s your favorite food? (Món ăn yêu thích của bạn là món gì?)
+ I like fish. ( Tôi thích món cá )
+ I like fish best. ( Tôi thích món cá nhất)
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