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Bài tập 2.1. Dùng “ai” và “gì” để viết câu hỏi cho những câu trả lời dưới đây (Use "who" 

and "what" to write questions for the answers below) 

Ví dụ 

A: Đây là ai?  

B: Đây là ông Ba. 

 

  A:Thầy tên là gì?  

 B: Thầy tên là Tâm.  

 

1. ………………………………………………?  

- Đó là thầy Hạ.  

2. ………………………………………………?  

- Cô tên là Mai.  

3. ………………………………………………?  

- Kia là bà Hai. 

4. ………………………………………………? 

- Em tên là Lan.  

5. ………………………………………………?  

- Đây là ông Năm.  

  

Bài tập 2.2. Nối các câu bên trái với các câu bên phải sao cho nghĩa phù hợp (Match the 

sentences on the left with the appropriate sentences on the right)  

1. Xin lỗi, bà tên là gì?   a. Đó là anh Ba. 

2. Đó là ai?  b. Tôi tên là Mary. 

3. Kia là ai?  c. Chào em. 

4. Em tên là gì?  a. Kia là bạn Kenji. 

2-VIẾT (WRITING) 
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5. Chào thầy ạ.  e. Em tên là Kevin. 

 

Bài tập 2.3. Dùng từ “còn” để viết lại các câu dưới đây (Rewrite the following 

sentences, using “còn”) 

Ví dụ:  Đây là ông Nam. Kia là bà Lan.  

 Đây là ông Nam, còn kia là bà Lan. 

1. Đây là chị Akiko. Kia là anh Haruki.  

……………………………………………………………… 

2. Anh tên là Kim. Đây là chị Midori. 

……………………………………………………………… 

3. Cô tên là Hà. Kia là thầy Lâm. 

………………………………………………………………. 

4. Em tên là Yuki. Đây là Sun Hee, bạn em.  

………………………………………………………….…… 

5. Tôi ăn phở. Em Mai ăn bánh mì.   

…………………………………………………………………… 

Bài tập 2.4. Sắp xếp các từ sau đây thành câu (Rearrange these words to create 

sentences)   

1. cô / là/ tên/ gì /? 

……………………………………………………………………………………… 

2. đây / bạn / là/ Mai. 

……………………………………………………………………………………… 

3. kia/ còn / em / là / Lan. 

……………………………………………………………………………………… 

4. thầy/ là/ tên/ Lâm. 

……………………………………………………………………………………… 

5. xin lỗi /,/ đó / là /?/ ai 

……………………………………………………………………………………… 
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Bài tập 2.5. Bạn chào những người này thế nào? (How do you greet these people?) 

1. Meeting a very old man, how do you greet him? 

………………………………………………………………….………………. 

2. Meeting a young man (25 years old), how do you greet him? 

………………………………………………………………………………….. 

3. Meeting a woman of about 65 years old, how do you greet her? 

………………………………………………………………………………….. 

4. Meeting a man teacher, how do you greet him? 

………………………………………………………………………………….. 

5. Meeting a woman teacher, how do you greet her? 

…………………………………………………………………………………… 

6. Meeting a little girl, how do you greet her?  

………………………………………………………………………………….... 
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