
Những cặp từ tiếng Anh trái nghĩa thường gặp (Phần 2) 
 

1. bad – good 

• bad /bæd/: xấu 
Ví dụ: He is a bad guy. (Anh ta là một người xấu.) 

• good /gʊd/: tốt  
Ví dụ: Angels are good people who always help and protect us. (Thiên thần là những 
người tốt luôn giúp đỡ và bảo vệ chúng ta.) 

2. dangerous – safe 

• dangerous /ˈdeɪnʤrəs/: nguy hiểm 
Ví dụ: The mountain road is very dangerous. (Đường trên núi rất nguy hiểm.) 

• safe /seɪf/: an toàn 
Ví dụ: This place is safe for you. (Nơi này an toàn với bạn). 

3. dark – light 

• dark /dɑːk/: đậm 
Ví dụ: I like this dress to be dark blue. (Tôi thích chiếc váy này màu xanh lam đậm.) 

• light /laɪt/: nhạt 
Ví dụ: Pastels are light colors. (Màu pastel là màu nhạt.)  

4. far – near 

• far /fɑː/: xa 
• Ví dụ: I'm standing so far from you. (Tôi đang đứng rất xa bạn.) 
• near /nɪə/: gần 

Ví dụ: I need to find some nice restaurants near me. (Tôi cần tìm một vài nhà hàng 
ngon gần đây.) 

5. interesting – boring 

• interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: thú vị 
Ví dụ: This game is so interesting! (Trò chơi này thật thú vị!) 

• boring /ˈbɔːrɪŋ/: nhàm chán 
Ví dụ: Maths is the most boring subject. (Toán là môn học chán nhất.) 

6. lazy – hard-working 

• lazy /ˈleɪzi/: lười biếng 
Ví dụ: My sister is very lazy to do housework. (Em gái tôi rất lười làm việc nhà.) 

• hard-working /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: chăm chỉ 
Ví dụ: I am very hard-working and dedicated in my work. (Tôi rất chăm chỉ và tận tâm 
trong công việc.) 

7. noisy – quiet  



• noisy /ˈnɔɪzi/: ồn ào 
Ví dụ: Your classroom is too noisy! (Lớp học của bạn quá ồn ào!) 

• quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng 
Ví dụ: Please keep quiet in public. (Vui lòng giữ yên lặng nơi công cộng.) 

8. right – wrong 

• right /raɪt/: đúng 
Ví dụ: You did this exercise right. (Bài tập này bạn làm đúng rồi.) 

• wrong /rɒŋ/: sai 
Ví dụ: You did this exercise wrong. (Bài tập này bạn làm sai rồi.) 

9. rich – poor 

• rich /rɪʧ/: giàu 
Ví dụ: She is very rich. (Cô ấy rất giàu có.) 

• poor /pʊə/: nghèo 
Ví dụ: Poor people have no food to eat. (Người nghèo không có cơm ăn.) 

10. sad – happy 

• sad /sæd/: buồn bã 
Ví dụ: I'm so sad to have to leave him. (Tôi rất buồn khi phải xa anh ấy.) 

• happy /ˈhæpi/: vui vẻ 
Ví dụ: I'm so happy to be with him. (Tôi vui khi được ở bên anh ấy.) 

11. strong – weak 

• strong /strɒŋ/: khỏe 
• Ví dụ: He has strong arms. (Anh ta có cánh tay khoẻ.) 
• weak /wiːk/: yếu 
• Ví dụ: She looks weak. (Nhìn cô ấy có vẻ yếu ớt.) 

12. tiny – huge 

• tiny /ˈtaɪni/: tí hon 
Ví dụ: This baby looks like a tiny baby because he was born prematurely. (Em bé này 
trông như em bé tí hon vì sinh thiếu tháng.) 

• huge /hjuːʤ/: khổng lồ 
Ví dụ: He has huge muscles. (Anh ta có cơ bắp khổng lồ.) 

13. tight – loose 

• tight /taɪt/: chật 
Ví dụ: This dress I wear is tight. (Cái váy này tôi mặc bị chật.) 

• loose /luːs/: rộng 
Ví dụ: This dress is too loose for me. (Cái váy này tôi mặc rộng quá.) 

14. up – down 



• up /ʌp/: lên 
Ví dụ: I'm going up there. Wait for me. (Tôi đang đi lên đó đây. Đợi tôi.) 

• down /daʊn/: xuống 
Ví dụ: Can you help me down there? (Bạn có thể giúp tôi xuống đó được không?) 

15. young – old 

• young /jʌŋ/: trẻ 
Ví dụ: Your mother looks so young. (Nhìn mẹ bạn trẻ quá.) 

• old /əʊld/: già 
Ví dụ: My grandfather is old and needs to be taken care of. (Ông tôi đã già rồi, ông 
cần được chăm sóc.) 
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