
CHAPTER 2:    Con người và đồ vật 

I. Exploring things at the market. Today Marisa went to Bến Thành market by herself. There 
were many things that she didn’t know how to call in Vietnamese. Write down the words for her. 

Model 

jack fruit    _________trái mít__________ 

1. conical hat    _________________________ 

2. broom    _________________________ 

3. fish     _________________________ 

4. onion    _________________________ 

5. bicycle    _________________________ 

6. crab     _________________________ 

7. guava    _________________________ 

8. calendar    _________________________ 

9. chili plant    _________________________ 

10. street vendor   _________________________ 

12. bucket    _________________________ 

II. Complete the sentences with appropriate demonstrative adjectives (này, kia, đó). Pay 
attention to the prompts in parentheses.  

Model: 

 Căn nhà ____này___________ rất cũ (here) 

1. Căn phòng ____________ rất rộng. (here) 

2. Cái ghế _____________ màu đen. (there) 

3. Cái áo len________________  đắt tiền. (there) 

4. Cây viết bi ______________ rất mới. (here) 

5. Trái banh _______________ màu xanh (there) 

III. Put the words in the correct order to make noun phases. 

Model: 

 Này / bốn / viết chì  / màu đỏ / cây 

  



 Bốn cây viết chì màu đỏ này.  

1. kia / con / đẹp / ba / mèo  

2. / rất/ nhà / này / bốn / to / ngôi 

3. này / dễ thương / cái / kẹp tóc / hai 

4. năm / kia / xe hơi / chiếc / mới  

5. đứa con trai / hai / mập mạp / này 

IV. You and your friend (a native of Vietnam) are at a Vietnamese market. Make questions 
and answers based on the following suggestions. 

Model: a water container (LU)/ near 

A: Cái này là cái gì? 
B: Cái này là cái lu.  
 

1. market (chợ)/near 

A: ______________________________________________________? 

B: _____________________ 

_________________________________ 

2. a guava (ổi)/far 

A: ______________________________________________________? 

B: ______________________________________________________ 

3. a conical hat (nón)/far 

A: ______________________________________________________? 

B: ______________________________________________________ 

4. a chili plant (ớt)/near 

A: ______________________________________________________? 

B: ______________________________________________________ 

5. a duck (vịt)/far 

A: ______________________________________________________? 

B: ______________________________________________________ 

6. a durian (sầu riêng)/ near 



A: ______________________________________________________? 

B: ______________________________________________________ 

 

 

V. Reading comprehension: Read the passage and do the comprehension exercise. 

Ngôi nhà thân yêu 

Ngôi nhà của chúng tôi không rộng nhưng rất sạch sẽ. Nhà gồm có một phòng khách, ba phòng 
ngủ, một phòng ăn, một nhà bếp, và một nhà vệ sinh. Mái nhà được lợp ngói nên trong nhà 
không nóng lắm vào mùa hè. Tường nhà được sơn màu vàng nhạt trông rất mát mắt. Trước nhà 
có một cây nhãn và một cây xoài, nằm giữa một vài cây hoa hồng và hoa cúc. Sau nhà là một 
mảnh đất nhỏ. Trên đó, mẹ tôi trông các loại rau như rau thơm, rau răm, rau quế, và một dàn bầu 
xanh mướt.  

True or False? 

1. ____________ Ngôi nhà của chúng tôi rất to.  

2. ____________ Nhà có sáu phòng. 

3. ____________ Tường nhà có màu xanh nhạt. 

4. ____________ Nhà tôi rất xinh vì có hoa trước nhà. 

5. ____________ Mẹ tôi trồng rau bên hông nhà. 

Vocabulary: Find the words in the reading passage that match the definitions or explanations.  

1. Phòng dùng để nấu ăn. 

2. Phòng dùng để tiếp khách. 

3. Phòng dùng để nằm nghỉ ngơi. 

4. Một loại trái cây có màu xanh hoặc vàng, mùi rất thơm. 

5. Một lọại hoa có màu vàng tươi hoặc trắng.  

 

 

 


