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Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.) 

Bài nghe: 

1. B 

2. A 

3. A 

Tapescript (Lời ghi âm): 

 

Bài 2. Listen and circle A or B. Then s the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc 

b. Sau đó nói to các câu.) 

Bài nghe: 

 

1. Linda lives in a big city. 

2. They live in the countryside. 

3. We live in Binh Minh Tower. 

Hướng dẫn dịch: 

1. Linda sống trong thành phố lớn. 

2. Họ sống ở vùng quê. 

3. Chúng tôi sống trong tòa nhà Bình Minh. 

Bài 3. Let's chant. (Cùng hát) 

Bài nghe: 

 

Where do you live? 

Where do you live? 

I live in Quang Trung Street. 

Where do you live? 

I live in Green Avenue 
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Where do you live? 

I live in Green Tower. 

What's Green Tower like? 

It's tall and quiet. 

What's your flat like? 

It's big and pretty 

Hướng dẫn dịch: 

Bạn sống ở đâu? 

Bạn sống ở đâu? 

Tôi sống ở đường Quang Trung. 

Bạn sống ở đâu? 

Tôi sống ở đại lộ Green 

Bạn sống ở đâu? 

Tôi sống ở tòa nhà Green 

Toà tháp Green như thế nào? 

Nó cao và yên tĩnh. 

Căn hộ của bạn như thế nào? 

Nó to và đẹp 

Bài 4. Read and tick Yes(Y) or No (N). (Đọc và đánh dấu đúng (Y) hoặc Sai (N)).  

1. N 

2. Y 

3. N 

4.Y 

5.Y 

Hướng dẫn dịch: 
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Trung sống với ông bà của bạn ấy ở Hà Nội. Địa chỉ của bạn ấy là số 81 Đường Trần hưng 

Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Gia đình bạn ấy sống ở tầng bốn của tòa nhà Hà Nội. Căn hộ 

của họ lớn và hiện đại. Nó có một tầm nhìn đẹp. Trung thích ngôi nhà mới này bởi vì nó ở 

trung tâm thành phố và gần trường học của bạn ấy. 

Bài 5. Write about your friend. (Viết về bạn của bạn.) 

My friend’s name is Long. He's from Ha Noi. He lives at 208 Hang Bac Street. He lives with 

his parents. His house is big and modern. He likes his hometown very much because it's 

beautiful and people are kind. 

Bài 6. Project. (Dự án) 

Draw a house and write its address. (Vẽ một ngôi nhà và viết địa chỉ của nó.) 

Bài 7. Colour the stars. (Tô màu vào Ngôi sao) 

Hướng dẫn dịch: 

Bây giờ em có thể: 

- hỏi và trả lời các câu hỏi về địa chỉ và quê hương. 

- nghe và hiểu bài viết về các địa chỉ và quê hương. 

- đọc và hiểu các bài viết về địa chỉ và quê hương. 

- viết về địa chỉ của người bạn của em và quê hương của bạn ấy. 

 


