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EXERCISES
I. Now answer. Number the sentences. (Bây giờ các
con trả lời. Đánh số thứ tự các câu dựa theo đoạn
hội thoại bài học trong video nhe các con.)

□ a) The nurse weighed Hoa.
□ b) Hoa returned to the waiting room.
□ c) Hoa left the waiting room.
□ d) The nurse called Hoa’s name.
□ e) The nurse measured Hoa.
□ f) Hoa filled in her medical record.
□ g) The nurse took Hoa's temperature.
□ h) The nurse told Hoa to go back to the
waiting room
II. Choose the correct meaning of the underlined
words.( Các con chọn nghĩa đúng của từ gạch dưới
mà các con đã học trong video nhe các con)

1.Her shoes are ten centimeters in height.
A. mét
B. phân
C. bậc
D. chiếc

2. Next week, I will have a check-up.
A. khám răng
B. khám tim
C. khám tổng thể
D. khám đầu
3.I usually have a cold in winter.
A. chảy nước mũi
B. đau đầu
C. đau răng
D. cảm lạnh
4.Coughing makes me feel uncomfortable.
A. Ho
B. Cảm cúm
C. Đau răng
D. Đau bụng
5.The only real cure is rest.
A. cách điều trị
B. cách phẫu thuật
C. cách khám bệnh
D. cách chạy chữa
6.My new pen disappeared when I went out yesterday.
A. trở lại
B. biến mất
C. xuất hiện
D. trở về

7.She has got flu.
A. đau đầu
B. cảm cúm
C. đau răng
D. đau lưng
8.It takes me to 5 minutes complete the form.
A. bài toán
B. bài kiểm tra
C. mẫu đơn
D. bản đăng ký
9.Get on the bus number 20 to get to my house.
A. bước xuống
B. đang đi
C. ở trên
D. lên, bước lên
10.I sometimes have a headache.
A. đau đầu
B. cảm cúm
C. ho
D. chảy nước mũi
11. She is the same height as her sister.
A. độ béo
B. chiều cao
C. cân nặng
D. độ thấp

12. He wants to measure the bed in order to buy a
mattress.
A. tháo
B. đo
C. sửa
D. lắp
13.We should have a medical check-up once a year.
A. khám mắt
B. khám răng
C. khám sức khỏe tổng thể
D. đến bệnh viện
14. Patients are not allowed to keep medical records.
A. giấy khám sức khỏe
B. thuốc
C. hồ sơ bệnh lý
D. phí khám bệnh
15. I want to buy cough medicine.
A. thuốc
B. thuốc bổ
C. viên ngậm
D. kẹo
16. Please fill missing information in this form.
A. thông tin cá nhân
B. thông tin liên lạc

C. thông tin còn thiếu
D. số điện thoại
17. Her temperature is normal.
A. quá cao
B. quá thấp
C. thất thường
D. bình thường

