
Chapter 4     Thời gian và thời tiết 

 
I. What do you often do at these times every day? Share this information with your friend.  
 

Model: 7:00 am ____Get up__________________________________________________ 

8:30 am __________________________________________________________________ 

10:40 am __________________________________________________________________ 

12:15 pm __________________________________________________________________ 

2:50 pm __________________________________________________________________ 

5:25 pm __________________________________________________________________ 

8:30 pm __________________________________________________________________ 

10:45 pm __________________________________________________________________ 

12:00 am __________________________________________________________________ 

II. Ask your friends about their birthdays and write down for your records to celebrate them 

later.  

Model:  

Friend 1 _Ngày hai tháng mười______________ 

Friend 2 ________________________________ 

Friend 3 ________________________________ 

Friend 4 ________________________________ 

Friend 5 ________________________________ 

III. Adverbs of degree. Fill in the blanks with the following adverbs of degree: cũng, rất, khá, 

thật, quá, lắm. 

Model: Vào mùa hè, ở Huế trời nóng lắm!  

1. Ở Nha Trang, trời _______________ nóng vào mùa hè nên nhiều người thích ra biển chơi. 

2. Vào tháng 9, xoài ở miền Tây Nam bộ rẻ ___________________! 

3. Vào mùa đông trời ở Đà Lạt ___________________ nên  bạn nhớ mặc áo ấm. 

4. Vào mùa xuân ở Đà Lạt có nhiều loại hoa nở đẹp ___________________! 

5. Đồ hải sản ở thành phố biển Vũng Tàu tươi_________________________! 

6. Mùa hè ở Huế _________________________ nóng nên trẻ con thường thích đi tắm sông. 

 



IV. Vocabulary: Classify the following words/phrases according to their categories of similar 
references 

muà xuân   nắng     tháng   tuyệt 

mây    đồng hồ   chiều   sương mù 

học bài    gặp nhau   muốn   mùa hạ (hè) 

ngày    chơi    mát   tuần 

mong    lạnh    đêm   biển 

 

 Thời gian (1) 
(Time) 

Thời tiết (2) 
(Weather) 

Không thuộc (1) hoặc (2) 
(Neither 1 nor 2) 

chiều 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

V. Aspect markers: Fill in the blanks with the following aspect markers: đang, đã, sẽ, sắp, vừa. 

Model: Hôm qua Lan đã nấu cơm cho cả nhà.  

1. Tháng sau chúng tôi ________________ đi chơi ở Las Vegas. 

2. Bây giờ tôi cảm thấy mệt vì tôi ______________ bơi xong (swim). 

3. Tôi không gọi địện thọai (phone) cho chị tôi được vì chị ấy  ________________làm bài thi 
(take an exam).  

4. Tôi đang làm một cái bánh(I am making a cake) vì chúng tôi ________________gặp nhau ở 
công viên để mừng sinh nhật Lâm (to celebrate Lam’s birthday).  



5. Tuần trước mẹ tôi _________________ nấu món bò kho (cook beef stew).  

VI. Reading 

Khí hậu Đà Lạt 

Đà Lạt là một thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, miền  

Trung Việt Nam.  Thành phố này ở độ cao trung bình 1.500 m và có nhiều dãy núi cao bao 
quanh. Vì vậy, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ.  

Đà Lạt có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc 
vào tháng 10. Còn mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Vào mùa khô, 
ban ngày thời tiết nắng ấm, ít mây, không mưa, nhưng nhiệt độ hạ thấp về ban đêm. Trong 
những tháng mùa mưa, trời lại ấm hơn và có nhiều mưa. 

Khí hậu ôn hòa và khí hậu mát mẻ của Đà Lạt giúp cho việc trồng trọt nông sản rất thuận 
lợi. Đà Lạt là thành phố nổi tiếng về rau tươi và hoa đẹp.  

Trả lời các câu hỏi sau 

1. Đà Lạt nằm ở vùng nào của Việt Nam? Đây là vùng đồng bằng hay vùng núi? 

2. Khị hậu Đà Lạt thế nào? Vì sao? 

3. Đà Lạt có mấy mùa?  

4. Thời tiết Đà Lạt như thế nào vào mùa khô và vào mùa mưa?  

5.  Tai sao Đà Lạt nổi tiếng về rau và hoa? 

 

 
 

 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_m%C6%B0a
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_kh%C3%B4

