
GIẢI SKILLS REVIEW 1 SGK TIẾNG ANH 9 

1. Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady. (Đọc 2 

bức thư sau: 1 bức từ 1 cô gái và một bức từ cô Wiselady.) 

 

a. Underline the phrasal verbs in the letters and say what they mean. (Gạch chân 

cụm động từ và nói xem chúng có nghĩa là gì.) 

Hướng dẫn giải 

found out: phát hiện. 

face up: đối mặt. 

go on: tiếp tục. 

keep away: tránh xa. 

b. Decide whether the statements are true (T) or false (F) (Câu nào đúng (T) câu nào 

sai (F)) 
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Hướng dẫn giải 

1. F 2. T 3. T 4. T 5. F 

2. Talk in groups. Prepare a one-minute talk. ... (Nói theo nhóm. Chuẩn bị đoạn nói 1 

phút. Chọn 1 trong số các chủ đề sau.) 

 

Hướng dẫn dịch 



1. "Bạn gái ngồi trước tôi trong lớp cứ mở nhạc suốt trong tiết học. Cô ấy sử dụng tai 

nghe nhưng tôi cảm thấy mất tập trung và khó chịu. Tôi nên làm gì?" Trung nói. Hãy cho 

Trung vài lời khuyên. 

2. Nếu bạn có thể thăm một thành phố trên thế giới, bạn thích đến thành phố nào? Giải 

thích tại sao. 

3. Tưởng tượng bạn dẫn một nhóm người nước ngoài đến một nơi yêu thích ở khu vực 

của bạn, bạn sẽ dẫn họ đến đâu? Nói về nơi đó. 

3a. Listen to the conversation and answer the questions. (Nghe đoạn hội thoại và trả 

lời câu hỏi.) 

Bài nghe: 

 

1. Where does Michelle live? 

2. Where does Mike live?  

Hướng dẫn giải: 

1. In a( little) town       

2. In a city  

b. Listen again and complete the sentences. (Nghe lại và hoàn thành câu.) 

Bài nghe: 

 

 

Hướng dẫn giải 



1. a stranger. 

2. at night. 

3. downtown. 

4. entertainment. 

Hướng dẫn dịch 

Michelle: Chào, Mike! Bạn thế nào? 

Mike: Xin chào, Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Bạn vẫn sống ở nơi tương tự à? 

Michelle: Đúng vậy, tôi vẫn ở thị trấn nhỏ "buồn ngủ" đó. Nhưng bạn biết đấy, tôi thích 

sống ở đó. Nó yên tĩnh, và mọi người rất thân thiện. Tôi không thực sự thích thành phố. 

Tôi cảm giác giống như một người lạ ở đây. Và dường như là một loại nguy hiểm, đặc 

biệt vào ban đêm. 

Mike: Đúng vậy., tôi sống ở thành phố, như bạn biết đấy. Chúng tôi sống trong một căn 

hộ ở trung tâm thành phố. Thành phố rất lớn, và không có cảm giác an toàn như thị trấn 

nhỏ của bạn. Nhưng tôi nghĩ nhiều người ở đây rất thân thiện. Hàng xóm của tôi thì giống 

như một thị trấn nhỏ, có cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng riêng ... và chúng tôi có thể 

thưởng thức tất cả các loại hình giải trí: rạp chiếu phim, bảo tàng... 

Michelle: Ok, vậy nên vào cuối tuần tôi nên đến thành phố vì tất cả những điều đó. 

Mike: Ok, tất nhiên rồi! 

4. Write a letter to your pen friend about: your last visit to a craft village. (Viết một 

bức thư cho bạn qua thư của mình nói về chuyến thăm tới làng nghề mới nhất của bạn.) 

Hướng dẫn giải 

Dear Lan, 

I got a wonderful trip with Nam to Chang Son fan - making village last weekend. 

For a long time, the Chang Son fan was not only a useful utensil in daily life, but also a 

beautiful image appearing in many poems, on stage and in the cultural and spiritual life. 

To make a beautiful and durable fan requires meticulousness and skillfulness from fan 

makers. Normally, the fan's blades are made from bamboo, which are at least three years 

old and grow in the middle of a grove. 



Moreover, to make fans more durable, the fan makers use joined blades, which have to 

undergo many stages, such as cutting the bamboo into short pieces, scratching off its 

green cover, splitting the bark of bamboo and applying a layer of varnish between the 

slats. Then, they are tied up in a bunch. 

After a few months when the layer of varnish is dry, the slats of bamboo are whittled to 

make the fan blades. Paper to make fans must be do (poonah) or diep (poonah paper 

covered with egg - shell powder) bought in Dong Ho Village, Bac Ninh Province. 

Looking at the Chang Son fans, only simple colours, such as green, red, violet and yellow 

are seen. However, when the fans are unfolded and seen in the light, all the delicate 

decorative pattern, and designs will appear lively and bright. To foreigners, they can see 

the characteristics of the Vietnamese people: simple but profound, and beautiful but 

discreet. 

I am look forward to hearing from you 

Best wishes, 

Hoa 

 

 

 


