
Chapter 7: Talking about the Seasons  
 

A.  Objectives (in English, please list a few bullet point items of what skills will 
be learned in the given chapter’s lessons) 
 
At the end of this lesson you will know 
 
*  some basic vocabulary to talk about the seasons and different types of weather and 
climate; 
*  the types of weather and climate you may find in some places; 
 
 

B.  Scenarios 
 
1. 
 
Rachel:  Khí hÆu ª ViŒt Nam nhÜ th‰ nào? 
ThÎnh:   ViŒt Nam có khí hÆu nhiŒt Ç§i, thÜ©ng nóng và Äm, nhÜng nói chung, th©i  
  ti‰t ª tØng nÖi cÛng khác nhau. 
Rachel:  Thí dø? 
ThÎnh:   Thí dø, ª thành phÓ Sài Gòn tr©i nóng quanh næm và ngÜ©i ta chÌ thÃy có  
  hai mùa, mùa n¡ng và mùa mÜa. NhÜng ñà Låt ª trên cao nguyên cho nên  
  tr©i mát hÀu nhÜ quanh næm. Trong khi Çó, Hà N¶i có bÓn mùa tÜÖng ÇÓi  
  rõ rŒt. 
2.  
 
Thûy:  Quê cûa ba má ª Çâu? 
Má:  Quê ba ª Qui NhÖn, miŠn Trung ViŒt Nam. Còn quê má là Sài Gòn, ª  
  miŠn Nam ViŒt Nam. 
Thûy:  Ba má g¥p nhau ª Çâu? 
Ba:  Ba má g¥p nhau ª m¶t tråi tÎ nån ª Mã Lai vào næm 1983. 
Thûy:   Tåi sao ba má ch†n ti‹u bang Ca-li? 
Má:  Vì Ca-li có nhiŠu ngÜ©i ViŒt và tr©i thÜ©ng n¡ng, nhÃt là ª Nam Ca-li. 
Ba:  Sau này con có muÓn tìm viŒc làm ª Ca-li không?  
Thûy:  Con muÓn sÓng vài næm ª bên MiŠn ñông trÜ§c, vì bên Çó có bÓn mùa,  
  vào mùa thu cây lá Ç°i màu, còn mùa Çông thì luôn luôn có tuy‰t. 
 
 
3.  
 



Bình:  ThÀy k‹ cho tøi em nghe vŠ quê cûa thÀy. 
ThÀy:   ThÀy sinh ra ª Häi Phòng, miŠn B¡c ViŒt Nam, nhÜng gia Çình thÀy di cÜ  
  vào trong Nam næm 1954 và thÀy l§n lên ª thành phÓ Nha Trang. Do Çó  
  thÀy có hai quê. 
Bình:   ThÀy k‹ ti‰p cho tøi em nghe Çi. 
ThÀy:  Cä hai thành phÓ ÇŠu gÀn bi‹n, nhÜng thÀy không nh§ gì vŠ Häi Phòng.  
  Nha Trang có nhiŠu bãi bi‹n rÃt ÇËp và tr©i thÜ©ng n¡ng và nóng. 
Bình:  ThÀy thÜ©ng làm gì vào mùa hè? 
ThÀy:  ThÀy Çi t¡m bi‹n, chèo thuyŠn thúng, và hái dØa Ç‹ uÓng m‡i ngày. 
Bình:  VÆy thÀy thích mùa nào nhÃt? 
ThÀy:   ThÀy thích mùa xuân nhÃt, vì có T‰t Nguyên ñán, vui l¡m. HÒi còn nhÕ  
  thÀy rÃt thích ÇÓt pháo và nhÆn tiŠn lì xì. 
 
4. 
 
Cô giáo: Các em thích tr©i n¡ng hay tr©i mÜa? 
Dave:   Em thích tr©i n¡ng vì em có th‹ chåy b¶ hàng ngày và Çi dåo trong công  
  viên. 
Nancy:  Còn em, em thích mùa mÜa, vì cây cÕ xanh tÜÖi và em thích Çi b¶ dÜ§i  
  mÜa và ÇÜ®c che dù.  
Kim:  Còn cô, cô thích th©i ti‰t nhÜ th‰ nào å? 
Cô giáo: Cô thích cái lånh cûa mùa Çông, vì cô có dÎp m¥c áo len và áo mæng-tô,  
  còn ÇÜ®c quÃn khæn phu-la n»a.  
 

C.  Vocabulary 
 
 
khí hÆu    climate 
nhiŒt Ç§i   tropical 
nóng    hot 
Äm    humid 
nói chung   generally speaking 
th©i ti‰t   weather 
tØng    each 
nÖi    place 
khác    different 
thí dø    for example 
tr©i    weather, it 
quanh næm   all year round 
ngÜ©i ta   people 
mùa    season 



n¡ng    sunny 
mÜa    rainy 
cao nguyên   high plateau 
mát    cool 
hÀu nhÜ   almost 
trong khi Çó   in the meantime 
tÜÖng ÇÓi   relatively 
rõ rŒt    noticeable 
quê    hometown 
miŠn    region 
trung    central, middle 
nam    south, southern 
g¥p    meet 
tråi tÎ nån   refugee camp 
ti‹u bang, bang  state (of the fifty states in the U.S.) 
nhÃt là    especially 
sÓng    live 
Çông    east, eastern 
MiŠn ñông   East Coast 
mùa thu   autumn 
cây    tree, plant 
lá    leaf 
Ç°i    change 
màu    color 
mùa Çông   winter 
tuy‰t    snow 
k‹ cho ... nghe   tell 
tøi em    we, us 
sinh ra    born 
b¡c    north 
di cÜ    migrate 
l§n lên    grow up 
do Çó    therefore 
ti‰p    continue 
cä ... ÇŠu   both 
gÀn    near 
bi‹n    sea 
nh§     remember 
bãi bi‹n   beach 
mùa hè    summer 
t¡m bi‹n   swim in the sea 
chèo    row (a boat) 



thuyŠn thúng   round boat, basket boat 
hái    pick 
dØa    coconut 
mùa xuân   spring 
T‰t Nguyên ñán  Vietnamese New Year 
ÇÓt pháo   light/set off firecrackers 
nhÆn    receive 
tiŠn lì xì   luck money 
chåy b¶   jog 
hàng ngày   every day 
Çi dåo    take a walk 
công viên   park 
cây cÕ    plants and grass, vegetation 
xanh tÜÖi   lush 
Çi b¶    walk 
che     cover 
dù, ô    umbrella 
cái lånh   the cold 
dÎp    occasion, opportunity 
m¥c    wear (clothes) 
áo len    sweater 
áo mæng-tô   overcoat 
quÃn    wear (a scarf) 
(khæn) phu-la   scarf 
 
 
Supplementary Vocabulary  
 
MiŠn B¡c   the North 
MiŠn Tây   West Coast 
núi    mountain 
ÇÒi    hill 
rØng    jungle, forest 
sông    river 
suÓi    stream, spring 
hÒ    lake 
ao    pond 
Ãm    warm 
mÓc    moldy 
khô    dry 
Ü§t    wet 
áo sÖ-mi   shirt 



áo khoác   coat, jacket 
quÀn    pants 
giÀy    shoe 
dép    slipper 
áo mÜa    raincoat 
 
 

D.  Dialogue Exchanges  
 
 
1. Sean thích th©i ti‰t cûa (the winter season). 
    Ba má ViŒt rÃt thích (the fall season). 
    Gia Çình Ian thÜ©ng Çi du lÎch Châu Á vào (summertime). 
    Cây cÕ rÃt tÜÖi tÓt vào (spring).  
 
2. Cha mË tôi quen v§i ________________ cûa ViŒt Nam cho nên h† chÌ thích sÓng ª 
Nam Ca-li, dù r¢ng ª Çây không có bÓn ________________ rõ rŒt. Th©i ti‰t ª Nam Ca-li 
thÜ©ng ________________ và ________________. ThÆt ra, cÛng có vài tuÀn lÍ vào dÎp 
Giáng Sinh và T‰t Tây khi mà tr©i có th‹ rÃt ________________ và có vài trÆn mÜa l§n.  
 
3. Anh/ChÎ thích mùa nào? Tåi sao? 
    Anh/ChÎ thÜ©ng làm gì vào mùa hè Ç‹ giäi trí? 
    Anh/ChÎ nghï gì vŠ th©i ti‰t ª Ca-li? vŠ khí hÆu ª bên MiŠn ñông cûa Hoa Kÿ? 
    Anh/ChÎ Çã Çi thæm nh»ng nÜ§c nào? Hãy k‹ chuyŒn vŠ th©i ti‰t/khí hÆu ª nh»ng nÖi 
Çó. 
 

E  Grammar and Structure  
 
1. nói chung: 
 
   Nói chung, ngÜ©i ViŒt rÃt coi tr†ng ch» hi‰u. 
   Nói chung, ai cÛng có th‹ thích nghi v§i khí hÆu ª miŠn này. 
   Nói chung, bi‰t thêm m¶t ngoåi ng» thì rÃt có l®i. 
 
2. trong khi Çó: 
 
   Minh mê Ç†c sách. Trong khi Çó, các em cûa Minh rÃt mê th‹ thao. 
   Cha cûa Patrick rÃt thích tr©i n¡ng. Trong khi Çó, mË cûa Patrick chÌ thích tr©i mÜa. 
   Tôi thích Ç†c thÖ. Trong khi Çó, cä gia Çình tôi thích Ç†c ti‹u thuy‰t. 
 
3. nhÃt là: 



 
   Tr©i thÜ©ng lånh vào mùa Çông, nhÃt là vào dÎp Nô-en. 
   ChÎ cûa tôi thích chÖi Çàn ghi-ta, nhÃt là nh»ng khi chÎ Ãy buÒn. 
   Ai cÛng muÓn Çi bÖi chiŠu nay, nhÃt là Jenny và Danny. 
 

F.  Exercises   
 
1. Write a short essay about your summer activities. 
 
2. Write a short essay about seasonal weather patterns in your region.  
 
 

G.  Life and Culture 
 
Read this article: 
 
http://www.blueplanetbiomes.org/se_asian_rnfrstclimate.htm 
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