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CHAPTER 1   LẠNG SƠN - HUYỀN THOẠI VỀ NGUỒN GỐC 
 
I. Parts of speech: 
A. What are the parts of speech of the underlined words? Identify the underlined words as 
adjectives, adverbs, classifiers, conjunctions, interjections, nouns, pronouns, particles, 
prepositions, or verbs.     
 
1. Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân và Âu Cơ là tổ tiên của người Việt Nam.  
   
  theo  ________________ 

  và  ________________ 

                  là  ________________ 

  tổ tiên  ________________ 

  của  ________________ 

2. Lạc Long Quân thuộc giống rồng, còn Âu Cơ có nguồn gốc tiên. 

  thụộc   ________________ 

  giống  ________________ 

  còn  ________________ 

nguồn gốc ________________ 

3. Lạc Long Quân và Âu Cơ có 100 người con xinh đẹp và mạnh khỏe. 

                    có  ________________ 

  người  ________________ 

  xinh đẹp ________________ 

  mạnh khỏe ________________ 

4. Lạc Long Quân nhớ vùng biển cả bao la nhưng Âu Cơ nhớ những ngọn núi hùng vĩ.  

  vùng  ________________ 

  bao la  ________________ 

  nhưng  ________________ 

  ngọn  ________________ 

  hùng vĩ ________________ 

5. Lạc Long Quân đem 50 người con xuống biển và Âu Cơ dẫn 50 người con lên núi. 

  đem  ________________ 

  xuống  ________________ 
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  và  _________________ 

  lên  _________________ 

  dẫn  _________________ 

  núi  _________________ 

6. Chao ôi! Cô giáo kể chụyện Lạc Long Quân và Âu Cơ rất hay! 

  chao ôi  _________________ 

  chuyện  _________________ 

rất   _________________ 

  hay  _________________ 

B. Writing sentences: Writing an additional sentence for each of the sentences below using the 

underlined word and following the requirement in parentheses. You may change the word order, 

add more words, and make minor changes in the meaning. 

 

1. Sau chuyến thăm Lạng Sơn, Trân nói với ông Hòai là Trân muốn trở lại thành phố này. 

(Use a conjunction in place of the preposition) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Chúng tôi chăm chú nghe cô giáo kể chuyện về Hòn Vọng Phu. 

(Use an adverb) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Trân và Quốc rất cảm động khi Trân và Quốc nghe đến đọan nàng Tô Thị bồng con đứng 

trông chồng. (Use a pronoun) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Khi thấy chùa Tam Thanh, ông Hòai thốt lên: “Ái chà! Chùa thật cổ kính và tĩnh lặng quá!” 

(Use another interjection) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Lạng Sơn là một thành phố du lịch nổi tiếng vì có nhiều thắng cảnh.  

(Use an adjective and a noun in place of this noun).  

_____________________________________________________________________________ 

II. Types of sentences: Change each of the following sentences into a different type of sentence 

as requested in parentheses.  

1. Gia đình ông Hòai chọn Lạng Sơn làm nơi dừng đầu tiên phải không? (Câu khẳng định) 
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_____________________________________________________________________________ 

2. Ải Chi Lăng là nơi ghi lại những chiến thắng của ông cha ta trong cuộc chiến chống giặc 

phương Bắc. (Câu nghi vấn) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Trân và Quốc đã từng đến thăm Lạng Sơn trước đây (Câu khẳng định phủ định) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Trân và Quốc hỏi ông Hòai: “Các con sẽ làm gì ở Lạng Sơn?” (Câu đề nghị) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Khi đến chùa Tam Thanh, ông Hòai rất thích sự cổ kính và tĩnh mịch của ngôi chùa. (Câu cảm 
thán) 

_____________________________________________________________________________ 
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CHAPTER 2   HÀ NỘI - NHỮNG NGÀY XƯA CŨ 

I. Filling in the blanks. For each of the sentence below, do the following steps: 

 1. Fill in the blank using each of the words given below 

2. Identify the type of the verb in the blank: transitive verb (VT), intransitive verb (VI), 

linking verb (VL), reflexive verb (VR) 

 
cảm thấy     là     tự đãi      muốn       chụp hình     dừng lại       đi dạo       tự mua         

1. Tên Hà Nội có nghĩa là bên trong của con sông, đó _____________sông Hồng. 

 a. __________________ 

 b. __________________ 

2. Ông Hòai _____________đi thăm Viện bảo tàng Dân Tộc Học ở Hà Nội. 

 a. __________________ 

 b. __________________ 

3. Bà Hòai ____________ cho mình một chiếc áo dài lụa tơ tắm. 

a. __________________ 

 b. __________________ 

4. Mỗi buổi tối, gia đình ông Hòai rất thích__________________quanh Hồ Gươm. 

a. __________________ 

 b. __________________ 

5. Trân và Quốc đã _________________ rất nhiều cảnh đẹp ở Hà Nội. 

a. __________________ 

 b. __________________ 

6. Trân và Quốc_________________ rất thích thú khi đi qua cây cầu nhỏ Thê Húc.  

a. __________________ 

 b. __________________ 
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7. Gia đình ông Hòai ________________ chùa Một Cột đươc xây vào năm nào. 

a. __________________ 

 b. __________________ 

8. Họ _________________ở Đền Ngọc Sơn rất lâu để nghe câu chuyện về con rùa vàng linh 
thiêng.  

a. __________________ 

 b. __________________ 

9. Sau đó, họ __________________ một bữa ăn gồm những món Bắc rất ngon như chả cá Thăng 
Long, nem cua bể, và bún riêu. 

a. __________________ 

 b. _________________ 

II. Identify the clauses in brackets (Independence, dependence – noun, dependence – adjective, 

dependence – adverb). 

1. Hôm qua, [nếu chúng tôi đi ra Hồ Hòan Kiếm] thì chúng tôi đã gặp các bạn ấy rồi. 

___________________________________ 

2. Món bún ốc thì ngon và rẻ nhưng [món chả cá Lã Vọng thì kém ngon và đắt].  

____________________________________ 

3. Ba tôi nói rằng [Hồ Tây là một trong những hồ đẹp nhất của Viêt Nam]. 

____________________________________ 

4. Tôi sẽ mua tặng mẹ tôi những chiếc áo dài lụa tơ tằm mà [bà rất thích].  

____________________________________ 

5. Người Hà Nội tự coi mình là người Tràng An và [họ rất tự hào về vẻ đẹp của thành phố Hà 

Nội].  

____________________________________ 

6. [Trước khi thăm Hà Nội], chúng tôi đã đọc nhiều về lịch sử của thành phố này.  

____________________________________ 

7. Chúng tôi muốn đi thăm Vịnh Hạ Long tuần đến [để chụp hình gởi cho ba mẹ chúng tôi].   

____________________________________ 
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III. Matching clauses. For each of the following sentences, do the following steps: 

1. Match each of the clauses in column A with a clause in column B 
2. Identify the name of the clause in column A and that in column B 

1. Independent clause 
2. Dependent clause – noun clause 
3. Dependent clause – adjective clause 
4. Dependent clause – adverb clause 

 

Column A Clause  
Type 

Column B Clause 
Type 

 
1. Khi mùa thu đến 
 

  
a.  những dãy của hiệu nhỏ nằm chen chúc 
sát nhau bên những con đường nhỏ hẹp 

 

 
2. Vào những đêm trăng, Hồ Gươm 
trông rất nên thơ  
 

  
b. mà người hướng dẫn du lịch đã giới thiệu 
sáng nay 

 

 
3. Điều đầu tiên tôi thấy khi đến khu 
phố cổ Hà Nội là 
 

  
c. để thăm những di tích ở đây 
 

 

 
4. Chúng tôi muốn đi xem chương trình 
múa rối nước  
 

  
d. trời Hà Nội trong xanh và khí hậu rất mát 
mẻ 

 

 
5. Nhiều người đến Hà Nội 

  
e. và có rất nhiều người đi dạo quanh hồ 
 

 

 

Write your answers in the following table. 

 

Column A Clause  
Type 

Column B Clause 
Type 

 
1. Khi mùa thu đến 
 

  
 

 

 
2. Vào những đêm trăng, Hồ Gươm 
trông rất nên thơ  
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3. Điều đầu tiên tôi thấy khi đến khu 
phố cổ Hà Nội là 
 

  
 

 

 
4. Chúng tôi muốn đi xem chương trình 
múa rối nước  
 

  
 

 

 
5. Nhiều người đến Hà Nội 
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CHAPTER 3   QUẢNG TRỊ - NÚI NON VÀ SÔNG NGÒI 

I. Nouns and their formations: Fill each blank with each of the words given below and then 
identify what type of noun it is (simple noun/danh từ đơn, co-ordinate compound noun/danh từ 
kép kết hợp, surbodinate compound noun/danh từ kép phụ thuộc, classified noun/danh từ phân 
loại, prefixed noun/danh từ có tiển tố). 
  

     biển       núi non    vẻ hiện đại          cây sậy    con sông        nhà sàn       nền văn minh      

 

1. Cửu Long là  _________________ dài nhất ở Việt Nam.  

_________________  

2. Ở miền Nam, Thất Sơn là bảy ngọn núi rất thấp nên không hiểm trở như ______________ ở 

miền Bắc và miền Trung.  

 ___________________ 

3 ________________là loại cây thường mọc ở ven sông. 

 _________________  

4. Chị tôi không thích đi pic-nic ở Vũng Tàu vì chị ấy không thích ________________!  

 ___________________ 

5.  Trống đồng Đông Sơn là biểu tượng của ____________________ Việt Nam. 

 ___________________ 

6. Nhiều du khách không thích ___________________ của thành phố núi Sa Pa.   

 ___________________ 

7. Họ muốn thấy những ngôi ___________________ ở thành phố nhỏ này. 

 ___________________ 

II. Matching clauses. For each of the sentences below, do the following steps: 
1. Step 1: Match one clause in column A with a clause in column in column B 
2. Step 2: Identify which one is the noun clause 
3. Step 3: Identify the type of the noun clause in each of the setences 

 

1. Noun clause functioning as subject 
2. Noun clause functioning as object 
3. Noun clause functioning as subject complement 
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Column A 

 
Column B 

 
Type 

 
1. Quyết định của ba mẹ tôi là  

 
a. khí hậu Quảng Trị vào mùa rất nóng nên 
chúng tôi cần uống nước nhiều 

 

 
2. Rặng Trường Sơn trải dài dọc theo 
miền Trung là 

 
b. một kỷ niệm còn mãi trong lòng chúng 
tôi  

 

 
3. Ba tôi nhắc rằng 

 
c. nhiều du khách dừng lại chụp hình ở cầu 
Hiền Lương 

 

 
4. Việc đi thăm thành phố miền Trung 
nhỏ này sẽ là  

  
d. cái đòn gánh gánh hai thúng gạo châu 
thổ sông Hồng và sông Cửu Long 

 

 
5. Chúng tôi thấy 

 
e. người Quảng Trị phát âm tiếng Việt 
đúng hơn người Huế 
 

 

 
6. Nhiều người cho rằng  

 
f. cả nhà sẽ đi thăm thành phố Quảng Trị 
vào tuần tới 

 

 
 
Write your answers in the following table:  
 
 

 
Column A 

 
Column B 

 
Type 

 
1. Quyết định của ba mẹ tôi là  

 
 
 

 

 
2. Rặng Trường Sơn trải dài dọc theo 
miền Trung là 

  

 
3. Ba tôi nhắc  

 
 
 

 

 
4. Việc đi thăm thành phố miền Trung 
nhỏ này sẽ là  

   

 
5. Chúng tôi thấy 

 
 
 

 

 
6. Nhiều người cho rằng  
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CHAPTER 4        HUẾ - ẨM THỰC ĐỊA PHƯƠNG 
 
I. Adjectives and their formation: For each of the following sentences, do these steps: 

a. Add another part of the compound adjective (if required) to make it a complete 
adjective.  
b. Identify the type of the compound adjective: (1) monosyllabic adjective, (2) disyllabic 
adjective, (3) coordinate compound adjective, (4) subordinate adjective, (5) reduplicated 
adjective.  
c. Identify the main element of the compound adjective. 
d. Make a sentence for one compound adjective.   

 

1. cứng _________ 

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. __________________________________________________________________ 

2. độc __________  

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. _________________________________________________________________  

3. mạnh ___________ 

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. ________________________________________________________________ 

4. khéo _____________ 

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. ________________________________________________________________ 
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5. nhanh  ____________ 

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. ________________________________________________________________ 

6. hồi ____________ 

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. ________________________________________________________________ 

7. thạo ____________ 

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. ________________________________________________________________ 

8. khổ ____________ 

a. _____________ 

b. _____________ 

c. _____________ 

d. ________________________________________________________________ 

II. Combining sentences. For each of the sentences, do   

1. Combine two simple sentences into one complex sentence. You may remove a few 
words if necessary as long as the meaning is not changed.  

2. Identify the adjective clause 

1. Thành phố Huế đã thu hút nhiều du khách. Thành phố Huế có Đại Nội và nhiều lăng tẩm cổ 
kính. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



13 
 

2. Mẹ tôi là người thường nấu cho tôi món bún bò Huế rất ngon. Khi nào đi xa tôi cũng rất nhớ 
mẹ tôi.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Biển Thuận An là bãi biển nằm gần Huế nhất. Năm nào về Việt Nam chúng tôi cũng đi biển 

Thuận An. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Ngày mai chúng tôi sẽ đi thăm một ngôi chùa. Ngôi chùa có tên là Huyền Không Sơn Tự.   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Chùa Huyền Không có rất nhìều cây cảnh đẹp. Chùa Huyền Không nằm cách chùa Linh Mụ 
ba cây số về hướng Bắc.  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Sông Hương chảy ngang thành phố Huế. Sông Hương là nguồn cảm hứng của nhiều nhà thơ 
và nhà văn.  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Món bánh bèo phải ăn với loại nước mắm ngọt nấu với thơm và vỏ tôm. Món bánh bèo rất 
được du khách ưa thích.  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Cái chuông đồng của chùa Linh Mụ có tiếng ngân vang rất lâu. Chùa Linh Mụ là nơi thu hút 
nhiều du khách.  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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CHAPTER 5             ĐÀ NẴNG - TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG 
 
I.  For each of the following sentences, do these steps: 

1. Rewrite the sentences using an adverb of manner instead of an adjective  
2. Add an adverb of degree to each sentence. 

 

1. Trong lớp tôi, bạn ấy có tài giả giọng nói của người dân các miền tài tình. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Người thợ này có tài tạc tượng bằng đá Non Nước đẹp.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Họ đã có cách sắp xếp chương trình viếng thăm Đà Nẵng hợp lý.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Người hướng dẫn viên ấy có giọng nói rõ và ấm. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Cô ấy có cách diễn tả ý tưởng mạch lạc và hấp dẫn  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Mẹ tôi có khả năng nấu món mì quảng Đà Nẵng ngon và đậm đà. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Cách trưng bày các cổ vật ở Cổ Viện Chàm của người dân Đà Nẵng có tính mỹ thuật.  

______________________________________________________________________________ 
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II. Adverb clauses.  

A. Match a clause in column A with a clause in column B, based on the provided adverbs.  

 

Column A Clause in 

Column B 

Column B 

 
1. Người miền khác thường không hiểu 
người nói giọng Huế vì  
 

 a. viết bài nghiên cứu cho môn học Văn Minh 
Việt Nam 

 
2. Giọng Bắc và giọng Nam thường được 
nghe trên hệ thống truyền thông đại chúng 
nên 
 

  
b. bạn có thể tìm hiểu them về các loại động 
vật và thực vật kỳ lạ. 

 
3. Những sinh viên này đến thăm Cổ Viện 
Chàm để 
 

  
c. giọng Huế có thanh thấp hơn giọng các miền 
khác 

 
4. Chúng tôi cũng muốn đi Cù Lao Chàm, 
nơi 
 

  
d. có đủ số lượng hành khách quy định.  

 
5. Những chiếc ghe máy này có thể khởi 
hành đi ra Cù Lao Chàm bất cứ khi nào 
 

  
e. người ta hiểu chúng dễ hơn 

 

B. Create an adverb clause to complete the following sentences based on the provided 

information and the conjunctions. 

1. Hôm qua chúng tôi đi chợ Hàn, ngôi chợ lớn nhất ở Đà Nẵng, để________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Mùa hè ở Đà Nẵng rất nóng nên ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Tôi ăn đến hai tô mì quảng lớn vì ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Chiều nay chúng tôi sẽ đi Ngũ Hành Sơn, nơi_______________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

5. Khi đi dạo trên sông Hàn, các bạn có thể dừng lại bất cứ khi nào _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Chúng tôi muốn đi thăm Hội An vào môt đêm trăng sáng vì____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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CHAPTER 6   PLEIKU - CÁC NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ 

I. Fill in each blank with a sentence adverb: nói chung, tuy vậy, thật ra, dĩ nhiên rồi, về đại 

thể.    

1. Chúng tôi cứ tưởng ông Già Làng rất khó tính. ______________________, sau khi tiếp xúc, 

chúng tôi nhận ra rằng ông ấy là một người đáng mến. 

2. ______________________, thời tiết ở Pleiku rất dễ chịu chứ không lạnh như Hà Nội hay 

nóng như Huế. 

3. Học sinh thuộc các nhóm dân tộc thiểu số ở Buôn Mê Thuộc đều nói tiếng Việt khá rành. 

___________________, khả năng viết của các em vẫn còn hạn chế. 

4. Sáng mai các bạn có muốn thưởng thức cà-phê Trung Nguyên không? 

__________________________. 

5. Mỗi tiệm cà phê ở thành phố núi này đều có cách pha cà-phê riêng nhưng ________________, 

cà phê ở các tiệm này đều ngon.  

6. Nhiều người cho rằng con gái ở Đà Lạt có làn da đẹp nhất. ________________, nếu bạn nhìn 

con gái ở Pleiku và Buôn Mê Thuộc, bạn có thể sẽ không đồng ý với lời nhận xét đó.  

II. Matching clauses. For each of the following sentences, do these steps: 

1. Combine two clauses/sentences into a complete sentence using the adverb clause suggested in 
the parenthesis. These are the adverb clauses you may use. 
 a. Adverb clause of condition 
 b. Adverb clause of concession 
    c. Adverb clause of comparison 
 d. Adverb clause of manner 
2. Identify the adverb clause 
 
You may change or remove a few words as long as there is no major change of meaning.  
 
1. Người dân tộc thiểu số J’rai ở Pleiku uống rượu cần nhiều. Người Kinh uống cà phê.  
(Adverb clause of comparison) 
 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

2. Bạn không ăn món thịt rừng khi đến Tây Nguyên. Có thể nói là bạn chưa đến vùng cao này.  
(Adverb clause of condition) 

a. _____________________________________________________________________ 
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b. _____________________________________________________________________ 

3. Người Pleiku trồng lan. Họ trồng lan với phong cách của một nghệ sĩ. 
(Adverb clause of manner) 

 
a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

4. Đường lên thác rất dốc và gập ghềnh. Chúng tôi vẫn hăm hở đi.  
(Adverb of concession) 

 
a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

5. Hôm nay trời Paliku không lạnh và mưa nhiều. Chúng tôi sẽ đi thăm các đồn điền trồng hạt 
tiêu và cà phê.  
((Adverb clause of condition) 
 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

6. Các cô gái miền núi đội khăn thổ cẩm. Các cô gái Kinh đội nón lá.  
(Adverb clause of comparison) 
 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

  



19 
 

CHAPTER 7   NHA TRANG - THỜ CÚNG TỔ TIÊN 
 
Answers-Questions. Read each of the sentences carefully. Do the following steps: 
 

a. Write the question based on the answer and the underlined phrase. 
b. Indicate the interrogative word used in the question and identify the name of that 

interrogative word. You may find one of these interrogative words in each of the 
sentences. 

- Interrogative pronoun 
- Interrogative adjective 
- Interrogative adverb 

 
1. Nha Trang là thành phố du lịch nổi tiếng vì có bãi biển nằm ngay trung tâm thành phố. 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

2. Theo những du khách này, món nem nướng là món ngon nhất ở Nha Trang. 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

3. Trong các loại chuỗi hạt, cô ấy thích những chuỗi hạt làm bằng vỏ ốc màu trắng nhất. 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

4. Khi đến thăm Viện Hải Dương Học, chúng tôi thấy nhiều loại cá khác nhau.  

a.   _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

5. Chúng tôi ở lại Nha Trang lâu hơn dự định vì chúng tôi rất thích tắm biển. 

a.   _________________________________________________________ 

b._________________________________________________________ 

6. Để tiện cho việc tắm biển hằng ngày, chúng tôi quyết định thuê phòng tại khách sạn 

Hướng Dương. 
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a.   _________________________________________________________ 

b._________________________________________________________ 

7. Những người phụ nữ này đã bán hết những rổ cá tươi cho khách hàng của họ từ sáng 

sớm. 

a.   _________________________________________________________ 

b._________________________________________________________ 

II. Types of questions. For each of the following phrases, do these two steps: 

a. Write questions based on the given information and the requirement in the 
parenthesis. 

b. Write the answer for each of the questions. 

1. Khí hậu Nha Trang vào mùa hè, nóng bức, mát mẻ.  
(Choice question) 

a.   _________________________________________________________ 

b.   _________________________________________________________ 

2. Biết món nem nướng Ninh Hòa là rất ngon.  
(Rhetorical question) 

a.   _________________________________________________________ 

b.   _________________________________________________________ 

3. Tháp Bà thờ Thánh Mẫu Po Nagar 
(Specific question) 

a.   _________________________________________________________ 

b.   _________________________________________________________ 

4. Đi thăm Hòn Chồng và Viện Hải Dương Học 
(Yes-No questions) 

a.   _________________________________________________________ 

b.   _________________________________________________________ 

     5. Tượng Kim Thân Phật Tổ, chùa Long Sơn 
(Specific question) 

a.   _________________________________________________________ 
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b.   _________________________________________________________ 

    6. Các bạn đi xem Nhà thờ Núi ngày mai. 
       (Tag question) 

a.   _________________________________________________________ 

b.   _________________________________________________________ 

7. Cuối tuần này, đi thăm Tháp Bà, Nhà Thờ Núi, chùa Long Sơn 
(Choice question) 

a.   _________________________________________________________ 

b.   _________________________________________________________ 
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CHAPTER 8   ĐÀ LẠT - CÂY TRÁI BA MIỀN 

I. Interrogative words. For each of the following phrases, do these two steps: 

a. Indicate whether the sentence includes a phrase with a negative adjective, a negative 
pronoun, or a negative adverb. 
b. Make an additional sentence using the phrase included in the original sentences. The 
meaning of the sentence must be related to fruits in Southern Vietnam.  

 
1. Không ai mà không thích hương vị thơm ngon của loại bưởi da xanh ở miền Tây Nam bộ. 
  

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

2. Không đâu có loại dâu tây màu đỏ như thành phố Đà Lạt. 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

3. Vào mùa hè, không ngày nào mà tôi không ăn một trái xòai cát vì nó ngon ngọt vô cùng. 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

4. Không gì thích thú bằng ăn một trái thanh long ướp lạnh khi trời nắng nóng. 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

5. Chưa bao giờ tôi được thưởng thức một trái mận Đà Lạt ngon như vậy. 

a.    __________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

6. Không ai mà không biết rằng măng cụt là lọai trái cây rất được ưa thích ở Việt Nam. 

a.    __________________________________________________________________ 

d. __________________________________________________________________ 
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II. Types of negative sentences. For each of these phrases, write a complete sentence following 
the requirement in the parentheses. 
 
1. Đi dạo quanh hồ Than Thở 
(Doube negative sentence) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Không biết hoa hồng màu cam hay hoa hồng màu tím đắt tiền hơn.  
(Emphatic negative sentence) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Tham dự Lễ Hội Hoa Tết ở Đà Lạt 
((Doube negative sentence) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Biết chuyện tình về hai ngôi mộ trên đồi thông bên hồ Than Thở. 
(Rhetorical negative sentence) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Không biết nên chọn hoa thủy tiên hay hoa cẩm chướng để trang hòang phòng ăn. 
(Emphatic negative sentence) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Không kiếm được tiệm cà phê Dương Cầm 
(Rhetorical negative sentence) 

__________________________________________________________________________ 
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CHAPTER 9    SÀI GÒN - PHONG TỤC CỔ TRUYỀN 

I. Connecting sentences. For each of the sentences, do these steps 

a. Combine the two clauses/sentences given into a complete sentence using the 
conjunction below. 
b. Identify the type of conjunction in each of the sentence, either coordinate conjunction 
or subordinate conjunction. 
 
 nếu         nhưng               nên              trước khi 
 khi  và  để       sau khi  
 

1. Vào mùa hè, thời tiết ở Sài Gòn khá mát mẻ. 
    Rất nhiều du khách đến viếng thăm thành phố này. 
 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

2. Quốc thích đi thăm chợ Bến Thành. 
    Ông Hòai lại thích đi thăm chợ An Đông. 
 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

3. Gia đình ông Hòai quyết định đi Đà Lạt vào tuần đến 
    Hôm nay họ đang đi về thăm vùng sông nước Hậu Giang 
 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

4. Gia đình ông Hòai vừa đến Nhà thờ Đức Bà 
    Trời đổ mưa tầm tả. 
 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

5. Trân rất thích ăn món bánh xèo.  
    Trân rất thích ăn món chè hạt lựu sương sa.  
  

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 
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6. Quốc muốn đến thăm Hồ Con Rùa. 
Quốc muốn thưởng thức món kem dừa rất ngon ở đó. 
 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

      7. Bạn muốn đi chơi ở Sài Gòn bằng xe gắn máy. 
Bạn sẽ tránh được nạn kẹt xe. 
 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

8. Ông Hòai nhắc cả nhà đem theo kính mát đeo mắt. 
Cả nhà đi chơi bất cứ ở đâu. 
 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

II. Prepositions and conjunctions. Rewrite each of the following sentences using either 
preposition or conjunction as required in parentheses. You may add or remove a number of 
words as long as there are no major changes in terms of meaning. 
 
Lễ cúng ông Táo 
 
1. Hằng năm, người Việt cúng đưa ông Táo về Trời vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch trước khi 
đón năm mới. (A preposition is required). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Người Việt tin rằng ông Táo biết tất cả mọi chuyện trong gia đình vì sự hiện diện của ông 
quanh năm trong bếp. (A conjunction is required).  
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Lễ vật cúng ông Táo gồm hương đèn, vàng mã, xôi chè. Họ cũng cúng một con cá chép để ông 
cưỡi nó về Trời. (A preposition is required). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Họ sẽ thay các ông đầu rau mới sau khi họ đã hòan tất lễ cúng. (A preposition is required) 
 
______________________________________________________________________________ 
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5. Ai cũng làm cỗ cúng ông Táo rất thịnh sọan với hy vọng là ông sẽ trình báo điều tốt với Trời. 
(A conjunction is required).  
 
______________________________________________________________________________ 
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CHAPTER 10  CHÂU ĐỐC - CUỘC SỐNG MIỀN QUÊ 

I. Indefinite words. For each of the sentences, do the two following steps: 

a. Fill in the blank using each of the indefinite words given. You may repeat the words. 
b. Indicate the type of the indefinite words: indefinite adjective, indefinite adverb, or 

indefinite pronoun. 

gì     cái gì bao nhiêu ai nào  bao xa   

1. Đến Châu Đốc, _______________ cũng muốn thử món bún mắm. 

 a. _______________ 

 b. _______________ 

2. Không biết món bún mắm có nguyên liệu _________________ đặc biệt mà ai ăn vào cũng 
thấy ngon và đậm đà. 

 a. _______________ 

 b. _______________ 
 
3. Món bún mắm ở tiệm này ngon nhất Châu Đốc nên dù phải đi ___________________, người 
ta cũng không ngại đến đây để thưởng thức nó. 
 
  a. _______________ 

 b. _______________ 
 
4. Nhã nhạc và múa cung đình Huế có nét __________________ đó phảng phất nền nghệ thuật   
Chàm. 
 

a. _______________ 

 b. _______________ 
 
5. Ở Châu Đốc, người Chàm _________________ cũng thân thiện với du khách. 
 

a. _______________ 

 b. _______________ 
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6. Miếu Bà Chúa Xứ rất linh thiêng nên xa ____________________ du khách cũng vẫn muốn 
đến thăm. 
 

a. _______________ 

 b. _______________ 
 
7. Có __________________  ở Miếu Bà Chúa Xứ làm cô ấy muốn quay trở lại thăm một lần 
nữa.  
 

a. _______________ 

 b. _______________ 
 
8. Chẳng lạ gì mà ________________đến Châu Đốc cũng đều đi thăm Miếu Bà Chúa Xứ. 
 

a. _______________ 

 b. _______________ 
 
II. Exclamatory sentences. For each of the following sentences, do these two steps. You may 
change or remove a few words as long as there are no major changes in meaning. 
 

a. Rewrite the sentence using the type of exclamation as indicated in the parentheses. 
You may need to add adjectives or adverbs as needed. 

Exclamation with adverbs of degrees (1) 
Exclamation with idiomatic expressions (2) 
Exclamation with indefinite adverbs (3) 

b. Write an additional statement to respond to each of the exclamations. You may give 
your agreement, disagreement or any other relevant information. 

 
Đặc sản Châu Đốc 
 
1. Chợ Châu Đốc – bán nhiều loại mắm đặc sản khác nhau (1). 
 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

2. Món bún mắm của Châu Đốc – rất ngon (2) 

a.  __________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 
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3. Du khách – thích các loại cá khô ở Châu Đốc (3) 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

4. Quả me gai – có vị ngon và ngọt (3) 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

5. Chợ Châu Đốc – bán nhiều thốt nốt (2) 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

6. Món cà na đập ở chợ Châu Đốc – độc đáo (1) 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 
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CHAPTER 11    CẦN THƠ - CA DAO 

1. Language functions with particles. Rewrite each of the sentences following the suggestions 
given and the requirement in parentheses. The sentences are more likely used in spoken language 
and you can add more words as needed to make them sensible. 
 
1. Hỏi Bến Ninh Kiều ở đâu. (Ask for information) 

______________________________________________________________________________ 

2. Gạo Cần Thơ thơm ngon nổi tiếng ở Viêt Nam (Share a remark) 

______________________________________________________________________________ 

3. Khuyên bạn nên đi xem hát cải lương. (Urge a friend to go watch cai luong opera) 

______________________________________________________________________________ 

4. Chương trình đi thăm thành phố còn dài; chúng tôi không có nhiều thì giờ (Show 

contradiction, middle or final position) 

______________________________________________________________________________ 

5. Nhắc em gái đi mua chôm chôm và mãng cầu ở vườn trái cây. (Call for someone’s attention) 

______________________________________________________________________________  

6. Ở Cần Thơ, người bán hàng không nói thách nhiều như ở Sài Gòn. (Show strong negation) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Người du khách lễ phép nói với cụ bà là cô ấy rất thích chùa Nam Nhã. (Showing respect) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
II. Classifers. Fill in the blanks with appropriate classifiers or give them the answer “không có 
loại từ” (“No classifier”) 
 
1. Ngòai lúa gạo, Cân Thơ cũng rất nổi tiếng về ________________trái cây. 
 
________________________ 
 
2. Hôm nay Trân đã ăn năm _________________nem nướng Cái Răng vì 

________________nem nướng cũng là món được du khách ưa thích. 
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_______________________ 

3. Còn Quốc thì đã ăn đến bốn _________________ chuối nướng vì chúng thơm ngon quá. 

______________________ 

4. ________________cá nướng trui cũng là món đặc sản được nhiều người ưa thích.  

______________________ 

5. _________________hoa bần thường được dùng để nấu lẫu cá. 

_____________________ 

6. Ngòai heo, người Cần Thơ cũng nuôi rất nhiều ____________ gà và _____________ vịt. 

_____________________ 

7. Trân xin mẹ mua cho mình một _________________gà để làm vật cưng nuôi trong nhà. 

_____________________ 

8. Quốc thì không mua con gì hết vì Quốc không thích nuôi ________________súc vật. 

______________________ 
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CHAPTER 12  PHÚ QUỐC – THỦ CÔNG NGHIỆP 

I. Exploring its origin. You are doing a study on the origin of the following words. For each of 
the words, find out where it came from and make a sentence with it. You can write your 
sentences in the table below. 
 
 

Words 
 

Origin 
 

Sentences 
 
ti-vi 

  

 
hải quan 

  

 
ca sĩ 

  

 
cà-vạt 

  

 
ki-mô-nô 

  

 
hoan hỉ 

  

 
thịnh vượng 

  

 
kem 

  

 
điểm tâm 

  

 
tốp 

  

 
đi shóp 

  

 
 
II. Sentences with emphatic elements. For each of the sentences: 
 

a. Rewrite the sentences following the requirement in the parenthesis. 
b. Determine the element of the sentence which is emphasized (1) – (4) 
 

1. Preposing the emphasized element 
2. Postponing the emphasized element 
3. Inserting the emphatic particles 
4. Using an emphatic construction 
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1. Mọi người luôn thích thưởng ngọan cảnh hòang hôn trên đảo Phú Quốc. (1) 

a.______________________________________________________________ 

     b.___________________________________________________________________ 

2. Du khách nào cũng muốn đi thăm Suối Đá Bàn vì nó rất đẹp. (3) 

a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

3. Màn trình diễn của chim cánh cụt là màn trình diễn độc đáo nhất ở Phú Quốc. (1) 

a.___________________________________________________________________ 

b.___________________________________________________________________ 

     4. Quốc tập cho Trân bơi suốt tuần ở Phú Quốc. (4) 

a.___________________________________________________________________ 

b.___________________________________________________________________ 

    5. Khi đến Phú Quốc, người nào cũng mua vòng đồi mồi làm vật kỷ niệm. (3) 

a.___________________________________________________________________ 

b.___________________________________________________________________ 

    6. Họ đã uống rất nhiều rượu sim trong suốt thời gian ở tại đảo Phú Quốc. (1) 

a.___________________________________________________________________ 

b.___________________________________________________________________ 

 


