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A Chronicle of Timekeeping
Câu hỏi Câu đáp án trong bài Đáp án

Write the correct letter, A - H

1

Although these devices (water clock) performed 
satisfactorily around the Mediterranean, they could not 
always be depended on in the cloudy and often freezing 
weather of northern Europe.

a description of an early timekeeping invention affected by cold 
temperatures D

Mặc dù các thiết bị này (đồng hồ nước) hoạt động tốt ở 
vùng Địa Trung Hải, nhưng chúng không phải lúc nào 
cũng thực hiện được, bị phụ thuộc vào thời tiết có nhiều 
mây và thường đóng băng ở Bắc Âu.

2
Hence, the calendars that were developed at the lower 
latitudes were influenced more by the lunar cycle than by 
the solar year.

an explanation of the importance of geography in the 
development of the celendar in farming communities B

Do đó, lịch được xây dựng ở những nơi vĩ độ thấp bị ảnh 
hưởng nhiều bởi chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất 
hơn là chu kì trái đất quay quanh mặt trời.

3
By the 16th century, a pendulum clock had been devised, 
but the pendulum swung in a large arc and thus was not 
very efficient.

a description of the origins of the pendulum clock F

Vào thế kỷ 16, đồng hồ quả lắc được sáng chế ra, nhưng 
con lắc quay trong một vòng cung lớn và do đó không 
hiệu quả lắm.

4

The schemes that divided the day into 24 equal parts 
varied according to the start of the count: Italian hours 
began at sunset, Babylonian hours at sunrise, 
astronomical hours at midday and 'great clock' hours, 
used for some large public clocks in Germany, at 
midnight.

details of the simultaneous efforts of different societies to 
calculate time using uniform hours E

Các sơ đồ phân chia ngày thành 24 phần bằng nhau theo 
thời điểm bắt đầu đếm: Giờ Ý bắt đầu vào lúc hoàng hôn, 
giờ Babylon vào lúc mặt trời mọc, những giờ thiên văn 
vào giữa ngày và những giờ đồng hồ lớn, được sử dụng 
cho một số đồng hồ công cộng lớn ở Đức, vào nửa đêm.
Write the correct letter, A - F
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5
Centuries before the Roman Empire, the Egyptians had 
formulated a municipal calendar having 12 months of 30 
days, with five days added to approximate the solar year.

They devised a civil calendar in which the months were equal in 
length. B

Nhiều thế kỷ trước đế chế La Mã, người Ai Cập đã xây 
dựng một lịch riêng gồm 12 tháng có 30 ngày, cộng thêm 
năm ngày để xấp xỉ năm dương lịch.

6
Eventually these were superseded by 'small clock', or 
French, hours, which split the day into two 12-hour 
periods commencing at midnight.

They divided the day into two equal halves. F

Cuối cùng chúng được thay thế bởi 'đồng hồ nhỏ', hay là 
người Pháp, các giờ chia ngày ra làm hai khoảng thời 
gian 12 giờ bắt đầu từ nửa đêm.

7

Moreover, this invention allowed the use of a long 
pendulum which could beat once a second and thus led 
to the development of a new floorstanding case design, 
which became known as the grandfather clock.

They developed a new cabinet shape for a type of timekeeper. D

Hơn nữa, sáng chế này cho phép sử dụng một con lắc 
dài có thể đánh một lần một giây và do đó dẫn đến sự 
phát triển của một thiết kế mới hình hộp đứng, được biết 
đến như là đồng hồ ông nội.

8

According to archaeological evidence, at least 5,000 
years ago, and long before the advent of the Roman 
Empire, the Babylonians began to measure time, 
introducing calendars to co-ordinate communal activities, 
to plan the shipment of goods and, in particular, to 
regulate planting and harvesting.

They created a calendar to organise public events and work 
schedules. A

Theo bằng chứng khảo cổ học, ít nhất 5,000 năm trước 
đây, và rất lâu trước sự ra đời của Đế chế La Mã, người 
Babylon đã bắt đầu đo thời gian, đưa ra lịch nhằm phối 
hợp các hoạt động trong cộng đồng, lập kế hoạch vận 
chuyển hàng hóa và đặc biệt, để điều tiết trồng trọt và thu 
hoạch.
NO MORE THAN TWO WORDS

9 It was called the anchor escapement, which was a lever-based 
device shaped like a ship's anchor. SHIP'S ANCHOR
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Nó được gọi là neo bộ thoát, đó là một thiết bị đòn bẩy dựa trên 
hình dạng như mỏ neo của tàu.

10
The motion of a pendulum rocks this device so that it catches 
and then releases each tooth of the escape wheel, in turn 
allowing it to turn a precise amount.

ESCAPE 
WHEEL

11
Sự chuyển động của một con lắc làm đu đưa thiết bị này vì thế 
nó bắt và nhả mỗi răng của bánh xe, lần lượt cho phép nó quay 
một lượng chính xác.

TOOTH

12

Moreover, this invention allowed the use of a long pendulum 
which could beat once a second and thus led to the development 
of a new floor- standing case design, which became known as 
the grandfather clock.

PENDULUM

13

Hơn nữa, sáng chế này cho phép sử dụng một con lắc dài có 
thể đánh một lần một giây và do đó dẫn đến sự phát triển của 
một thiết kế mới nền móng, được biết đến như là đồng hồ ông 
nội.

SECOND


