




10.000 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH 
GIAO TIẾP Cơ BAN NHẤT





THANH MAI

NHÀ XUẤT BẢN BACH KHOA HÀ NỘI





LỜI NÓI ĐÃU

Trong xu thế hội nhập hiện nơy, Tiếng Anh dã trở 
thành một công cụ giao tiếp không thể thiếu trong các 
lĩnh uực như ngoại giao, kinh tế, xã hội, hợp tác quốc 
tế, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, 
đ ể  có thể nắm vững và vận dụng một cách thông thạo 
uà linh hoạt các cách nói khẩu ngữ của tiếng Anh 
trong giao tiếp hàng ngày, đòi hòi ngưòti học phái có 
sự tích /ũy,' trau dồi và thực hành thưèmg xuyên. 
Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu thực hành 
nói và đàm thoại tiếng Anh có hiệu quả, chúng tôi xin 
giới thiệu cuốn sách " 10 .000  câu đ à m  th oạ i tiến g  
Anh - G iao tiế p  cơ  bản nhất".

Cuốn sách được biên soạn ƯỚỈ 5 chủ đề thông 
dụng, ứng với các đơn ưị bài học gần gũi quen thuộc, 
liên quan đến các lĩnh ưực trong cuộc sống hàng ngày 
như tình cảm, công uiệc, giải trí,... Mỗi đơn vị bài học 
dược chia thành các phần: Phồn mẫu câu cơ bản giới 
thiệu các mẫu câu giao tiếp có tần số  sử dụng cao 
nhất; Phồn mẫu câu mở rộng cung cấp các mẫu câu 
thau thế  trong từng tình huống cụ thể, nhằm giúp 
người học có thể uận dụng các mẫu câu một cách linh 
hoạt trong quá trình giao tiếp; Phần từ vựng và ứng 
dụng đặt câu cung cấp cho người học các từ uựng uà 
cụm từ dáng chú ỷ xuất hiện trong mỗi bài học, việc 
ứng dụng chúng vào các ví dụ cụ thê giúp người học
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có thể nắm bắt được ỷ nghĩa và sử dụng chúng một 
cách thành thạo; Phần hội thoại cung cấp cho người 
học các đoạn hội thoại tình huống thực tế  ngắn gọn, 
bám sát chủ đề giúp người học có thể  hình dung bài 
học uà thực hành nói hiệu quả.

Đĩa MP3 dược tặng kèm theo sách sẽ giúp người 
học thuận lợi hơn trong việc thực hành nâng cao cả 
hai kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của mình.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không thể  
tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp 
quý báu của bạn đọc d ể  lần tái bản cuốn sách được 
hoàn thiện hơn.
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PHẨN I

CUỘC SỐNG 
THƯỜNG NHẬT

The daily life



CHAO h6 i
GREETING

MAU CAU CO  BAN

Good morning!

Chúc buổi sáng tốt lành!

★ Good morning! 
afternoon
evening
night

Chúc buổi sáng tốt lành! 
buổi chiều 
buổi tối
ngủ ngon

How are you?

Cô khỏe không?

★ How are you?
you keeping 
your parents
things with your husband



Cô khỏe không?
Cô
Bố mẹ cô 
Chồng cô

Glad to meet you.

Rất vui được gặp anh.

★ Glad to meet you.
Nice
Please

Rất vui được gặp/ làm quen vói anh. 
hân hạnh 
vui

I haven’t seen yổu for ages! 

Lâu rồi tôi chua gặp anh!

★ I haven’t seen you for ages!
a long time

Lâu rồi tôi chưa gặp anh!

I have a lot of tilings to do. 

Tôi có rất nhiều việc phải làm.
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★ I have a lot of things to do. 
a heap of things 
many things

Tôi có rất nhiều việc phải làm. 
một đống việc 
nhiều việc

MẪU CÂU MỎ RỘNG

^  Hello!
Xin chào!
Howdy!
Xin chào! 

x  In good shape, are you?

Anh vẫn khỏe phải không? 
x  Are you well?

Anh khỏe chứ? 

x  I ứust you are keeping well?

Tôi tin là cô vẫn khoẻ, phải vậy không? 

x  Very well, indeed. Thank you.

Tôi rất khỏe. Cảm on anh!
^  I am glad to see you.

Tôi rất vui được gặp bạn.
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It's nice to see you again.

Thật tuyệt khi gặp lại anh!

I am glad to see you again.

Tôi rất vui được gặp lại anh!

It’s nice to see you again.

Thật tuyệt khỉ gặp lại anh!

Fancy meeting you here!

Không thể nghĩ là được gặp anh ở đây!

What a pleasant surprise running into you!

Thật ngạc nhiên khi tình cờ gặp anh như thế này! 

What a surprise meeting you here!

Thật ngạc nhiên khi gặp anh ở đây!

It’s really a surprise to meet you here!

Tôi rất ngạc nhiên khi gặp anh ở đây!

What a pleasant surprise!

Thật là một sự ngạc nhiên thú vị!

What brings you here to day?

Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?

I can’t imagine meeting you here!

Tôi không thể tưởng tượng là được gặp anh ở đây! 

Never thought I’d see you here!

Tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ở đây!



x  Long time no see!

Láu rồi không gặp anh!
x  It’s been quite a while, hasn’t it?

Khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không?

x  What are you doing in this city?

Anh đang làm gì ở thành phố này thế?

x  Shouldn’t you be at your company at this time?

Giờ này mà anh không ở công ty à?

x  Have you been keeping busy recently?

Gần đây anh bận lắm phải không?

x  Where have you been hiding lately?

Dạo này anh trốn đi đâu vậy?

x  What have you been up to?

Dạo này anh đang làm gì thế?

x  I have been keeping myself busy.

Dạo này tôi bận lắm.

x  I don’t have time to breathe.

Tôi bận đến nghẹt thở.

x  I have been running around like a chicken with its 
head cut off.

Gần đây tôi bận túi bụi.
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*2 ^  TỪ VỰNG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> morning: buổi sáng 

Ví dụ:

I often get up at 6 o’clock in the morning.

Tôi thường ngủ dậy vào lúc 6 giờ vào buổi sáng.

> afternoon: buổi chiều 

Ví dụ:

It is cloudy in the afternoon.

Buổi chiều tròi có nhiều mây.

> evening: buổi tối 

Ví dụ:

Have a nice evening, sir!

Chúc ông một buổi tối vui vẻ!

> family: gia đình 

Ví dụ:

I have a happy family.

Tôi có một gia đình hạnh phúc.

> busy: bận rộn 

Ví dụ:

I am very busy with my work.

Công việc của tôi rất bận.



> imagine: tưởng tượng
Ví dụ:

I imagine him to be a tall and stout man.

Tôi tưởng rằng ông ta là một người cao lớn mập mạp.

> surprise: ngạc nhiên 

Ví dụ:

His appearance is a surprise to me.

Sự xuất hiện của anh ấy làm tôi ngạc nhiên.

> company: công ty 

Ví dụ:

My company has 200 staffs.

Công ty tôi có 200 nhân viên.

HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: Hey! Haven’t seen you for ages.

ồ ỉ Lâu lắm rồi không gặp cô.

B: It’s a pleasure to meet you again.

Rất vui được gặp lại anh.

A: How’s life?

Cuộc sống của cô thế nào?

B: Great. You?

Tuyệt vòi. Còn anh?
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A: Nothing special.

Không có gì đặc biệt cả. 

B: You’re really changed.

Anh thay đổi nhiều đấy. 

A: The same to you.

Cô cũng thế mà.



GIỚI THIỆU
INTRODUCTION

Ì S k  MẪU CÂU CO BẢN

Let me introduce myself. My name is Thao. 

______ Tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Thảo.

★ Let me introduce myself. My name is Thao. 
Allow

Tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Thảo.
Cho phép tôi

I am from Da Nang.

Tôi đến từ Đà Nẵng.

★ I am from Da Nang.
He is
She is 
They are

Tồi đến từ Đà Nẵng.
Anh ấy 
Cô ấy 
Họ
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I’d like you to meet Mr Binh. 

Tôi muốn anh gặp ông Bình.

★ I'd like you to meet Mr Binh.
my friend, 
my director, 
my manager.

Tôi muốn anh gặp ông Bình.
bạn tôi.
giám đốc của tôi. 
quản lý của tôi.

This is Lan.

Đây là Lan.

★ This is Lan.
That
She

Đây là Lan.
Kia là 
Đó là

Have you meet her before? 

Tnc&c day anh dd gap cu ay chiea?
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★ Have you met her before?
him
them
us

Trước đày anh đã gặp cô ấy chưa?
anh ấy 
họ
chúng tôi

MẪU CÂU MỎ RỘNG

x  Hello! My name is Thuong.

Xin chào! Tên tôi là Thương.

My surname is Nguyen, and my first name is Nam.

Tôi họ Nguyễn, còn tên tôi là Nam.
x  May I introduce myself? I’m Lan Phuong.

Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là Lan Phương.
x  May I introduce myself? I am Quan, a policeman.

Tôi xin tự giói thiệu. Tôi là Quăn) nhân viên cảnh sát.
x  Let me introduce myself, by the way.

Nhãn tiện cho tôi xin phép được tựgỉ&i thiệu.
x  Allow me to make a brief introduction of myself.

Xin cho phép tôi được giới thiệu đôi chút về bản thân 
mình.
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x  I’m from Hai Duong.
Tôi đến từ Hải Dương.

x  I’m Nga. I'm a student.
Tôi tên Nga. Tôi là sinh viên.

À I’m Hung. I’m thirty-five years old.

Tôi tên là Hung. Năm nay tôi 35 tuổi.
I’m Huy, director of Van Minh company.

Tôi là Huy, giám đốc công ty Văn Minh.
x  I’m very pleased to make your acquaintance.

Rất vui được làm quen với anh.
A- Duyen, this is my friend Toan, from Quang Ninh.

Giói thiệu vói chị Duyên, đây là Toàn, người bạn ở 
Quảng Ninh của em.

À Hi, Huyen. This is Minh, my classmate.

Chào Huyền, đây là Minh, bạn cùng lớp với mình.

^  Mr Quoc, this is Ms Thuy, my colleague.

Anh Quốc này, đây là chị Thúy, đồng nghiệp của tôi.

x  Hello, Phong. This is Hong. We are both studying at 
the same college.

Chào Phong. Đây là Hồng. Bọn mình học cùng nhau ở 
trường đại học.

^  Let me introduce you to my mother.

Để tôi giới thiệu anh với mẹ tôi nhé.
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Please let me introduce die director of our factory, Mr 
Khai.
Cho phép tôi được giới thiệu anh Khải - giám đốc phân 
xưởng chúng tôi.
I’m really sorry. I should have introduced you to each 
other.
Thành thật xin lỗi, lẽ ra tôi phải giới thiệu các anh với 
nhau trước mói phải.
May I introduce Thu to you.

Để tôi giới thiệu Thu với anh nhé.
May I have your name, please?

Anh vui lòng cho tôi biết tên được không?

May I ask who you are?

Tôi có thể biết anh là ai được không?

Do you know Phu?

Anh biết anh Phú chứ?

Do you know each other?

Hai anh có biết nhau không?

Phuong, have you met Thu?

Phương, cô gặp Thu chưa?

Have you met each other before?

Trước đày hai anh đã gặp nhau chưa?
Vinh, shake hands with Quan.
Vinh, hãy bắt tay làm quen với Quân nhé.



x  Excuse me, I don’t think we’ve met before. I’m 
Cuong.

Xin lỗi, tôi nghĩ trước đây chúng ta chưa gặp nhau. Tôi 
là Cường.

À Hello. You must be Thang. I’m Huy.

Xin chào. Chắc chắn anh là Thắng. Tôi là Huy.

x  I’ve heard so much about you.

Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh.

x  I’ve heard your name for a long time.

Từ lâu tôi đã được nghe danh tiếng của anh.

x  It is with great pleasure that I introduce you to Mr 
Trung, director of our company.

Tôi rất hân hạnh được giói thiệu bà với ông Trung, 
giám đốc của công ty chúng tôi.

x  It’s a great pleasure to have the honour of making 
your acquaintance.

Rất hân hạnh được làm quen v&i anh.

x  It’s a privilege to know you.

Rát vinh hạnh được biết anh.

x  I met them three months ago in Hoa Binh province.

Tôi quen họ 3 tháng trước đây, ở tỉnh Hòa Bình.

x  Is she an old friend of you?

Có phải cô ấy là bạn cũ của anh không?

x  What’s your friend’s name?
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Bạn anh tên là gì? 

x  I’d like you to meet Tuyet.

Tôi muốn giói thiệu anh với Tuyết. 
x  I’d like you to meet a friend of mine.

Tôi muốn anh gặp bạn tôi. 
x  I’d like to present you to Phong.

Tôi muốn giới thiệu anh vói Phong. 

x  Come and meet them now.

Bây giờ chúng ta đến gặp họ nhé. 

x  Come with me and meet him.

Hãy đi cùng tôi tới gặp ông ấy nhé. 

x  Please briefly introduce yourself.

Anh hãy giói thiệu qua về mình đi. 

x  Please introduce something about yourself. 

Anh hãy giới thiệu đôi điều về bản thân đi.

TỪ VỰNG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> pleasure: niềm vui, điều thú vị 

Ví dụ:

It’s pleasure to meet you here.

Rất vui được gặp cô ở đây.
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> introduce: giới thiệu 
Ví dụ:

I would like to briefly introduce our product line to you.
Bây giờ tôi muốn giói thiệu qua về các mặt hàng của 
chúng tôi.

> colleague: đồng nghiệp 

Ví dụ:
My colleagues always help me with my work.

Cấc đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi trong công việc.

> before: trước, trtcớc đây 

Ví dụ:
I have seen this before.

Trước đây tôi đã thấy cái này rồi.

> briefly: ngắn gọn, tóm tắt 

Ví dụ:
Please briefly tell the story.

Hãy kể tóm tắt lại câu chuyện.

HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: Mr Khanh, this is my colleague Mr Duy.
Anh Khánh này, đây là anh Duy, đồng nghiệp của tôi. 

B: How do you do?
Chào anh.
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C: Mr Duy, how do you do?
Chào anh Duy.

A: Mr Duy has just come back to Vietnam from Japan. He 
has learnt and worked there for 6 years.
Anh Duy vừa từ Nhật trở về. Anh ấy đã học tập và công 
tác ở đó 6 năm.

C: Oh, you must be so experienced, Mr Duy. I’m really 
lucky to meet you here today.
o, chắc chắn anh là người có rất nhiều kinh nghiệm, 
anh Duy. Tôi thấy mình thật may mắn vì có thể gặp 
được anh ở đây hôm nay.

B: Thanks for your compliment. It’s my pleasure to meet 
you.

Cảm 071 anh đã khen ngợi. Tôi cũng rất hân hạnh được 
gặp các anh .
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MỜI MỌC
INVITATION

MẪU CÂU C ơ  BẢN

Are you free today?

Hôm nay anh có rảnh không?

★ Are you free today?
tomorrow? 
on Monday? 
next Sunday?

Hôm nay anh có rảnh không?
Ngày mai 
Thứ Hai 
Chủ nhật tới

I’d like to invite you to my house for dinner. 

Tôi muốn mòi anh tói nhà tôi ăn tối.

★ I’d like to invite you to my house for dinner.
to my birthday party, 
to our wedding feast
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Tôi muốn mời anh tới nhà tôi ăn tối.
tham gia buổi tiệc sinh nhát của tôi. 
tham dự lễ cưới của chúng tôi.

Would you care to have lunch with me? 

Anh đi ăn trưa cùng tôi nhé?

★ Would you care to have lunch with me? 
Would you like to 
Will you

Anh đi ăn trưa cùng tôi nhé?

I’m engaged at that time. 

Hôm đó tôi bận.

★ I’m engaged at that time, 
busy 
free
available

Hôm đó tôi bận.
bận.
rành
có thòi gian.

Please have a cup of coffee. 

Xin mòi dùng cà phê.
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★ Please have a cup of coffee.
a cup of tea. 
a glass of water, 
a glass of milk.

Xin mời dùng cà phê.
trà.
nước.
sữa.

Ì S s  MẪU CÂU MỎ RỘNG

À Are you free for dinner tonight?

Tối nay anh có rảnh để cùng ăn tối với tôi không?

*  Do you have spare time today?

Hôm nay cô có thòi gian rảnh không?

x  Have you got anything to do this Sunday?

Chủ nhật này anh có bận gì không?

x  We’re having a party this weekend. Will you join us?

Cuối tuần này chúng tôi định tổ chức một buổi tiệc. 
Anh tham gia cùng chúng tôi nhé?

x  Want to join us for a dinner?

Anh muốn đến ăn tối cùng chúng tôi không?

^  Would you like to join us for a dinner tomorrow?

Ngày mai anh đến ăn corn tối cùng chúng tôi nhé?
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Would you like to come to my house for d in n e r?

Anh đến nhà tôi ăn tối nhé?
Would you come to my house to m o rro w  afternoon? 
m  treat you to dinner.
Chiều mai anh đến nhà tôi nhé? Tôi mời anh ăn tối.
Would you have dinner with us on Sunday?

Anh có thể dùng bữa tối vói chúng tôi vào ngày chủ 
nhật không?

Would you like to come with us?

Anh có muốn đi cùng chúng tôi không?
Would you please stay for dinner?

Xin ông vui lòng ở lại dùng bữa tối!
Will you have dinner with us?

Anh ăn tối với chúng tôi nhé?

Would you like something to drink?

Anh có muốn uống gì không?

Get yourself something to drink.

Anh hãy tự lấy cái gì đó để uống nhé.
Get yourself something to eat.

Anh hãy tự lấy cái gì đó để ăn nhé.

If you’re not doing anything, would you like to attend 
my birthday party tonight?

Nếu không bận việc gì, tối nay anh đến dự sinh nhât 
của tôi nhé?



We’re going to have a few friends this weekend, and 
we’d like you to come.
Cuối tuần này chúng mình sẽ gặp một số người bạn, và 
chúng mình muốn cậu đến.
Can you come over?

Anh đến nhà tôi chơi nhé?

Can’t you stay for dinner?

Anh không thể ở lại dùng bữa tối được sao?

Please look me up.

Mời anh đến nhà tôi chơi.
You’ve got to come over on Saturday. We’re having a 
barbecue.

Thứ 7 anh nhất định phải đến đấy nhé. Chúng ta sẽ ăn 
món thịt cừu nướng.
Come (on) over on Saturday.

Thứ 7 anh phải đến nhà tôi đấy nhé.

Come by on Saturday.

Tiện thể thứ 7 anh tới nhà tôi nhé.

If you’re free, why don’t you come to my house?

Nếu tối nay em rảnh, em đến nhà chị choi đi?

Let’s join us for a dinner tonight.

Tối nay đến nhà chúng mình ăn tối đi.

Let’s have dinner together on Sunday.

Chúng ta hãy ăn tối cùng nhau vào ngày chủ nhật nhé.



Please let me take you to lunch.
Hãy để tôi mời anh đi ăn trưa nhé.
We’d love to have you come.
Chúng tôi hy vọng anh sẽ tới.
We’d love you to come along.
Chúng tôi mong là anh có thể tói.
We’ll be glad if you can come to the party.

Nếu anh có thể tham gia buổi tiệc, chúng tôi sẽ rất vui. 
We’d like to invite you to come along.

Chúng tôi muốn mời anh đi cùng.
I hope you can stay to have dinner with us.
Tôi hy vọng anh có thể ở lại ăn tối cùng chúng tôi.
Why don’t you come with us?
Tại sao anh không đi cùng chúng tôi chứ?
What about coming along?

Anh đi cùng vói chúng tôi chứ?
What would you like to drink?

Cô thích uốnggi?

We would be very pleased ư you could come.

Chúng tôi sẽ rất vui nếu anh có thể đến

We would be honored by your presence at the awards 
ceremony.

Chúng tôi sẽ rất vinh dự về sự hiện diện của anh tại 
buổi lễ trao thưởng.



You’ve got to come over.
Anh nhất định phải đến đấy.
I’m sorry but this weekend isn’t very convenient for 
me.

Tôi rất tiếc, nhung cuối tuần này không tiện cho tôi 
lắm.

I'm not quite sure if I’m free.

Tôi không dám chắc liệu tôi có rảnh không.

Perhaps we can make it later.

Có lẽ chúng ta hẹn lần sau vậy.

I shall be free this evening.

Tối nay tôi rảnh.
Sunday would be better for me.

Chủ nhật thích hợp cho tôi hơn.

I shall be there at 8 o’clock.

Tôi sẽ đến đó lúc 8 giờ. 

m  be about fifteen minutes late.

Tôi sẽ đến muộn 15 phút.

I can’t keep the appointment because I’m sick.

Tôi không thể gặp anh được vì tôi đang ốm.

I really enjoy the dinner.

Tôi thực sự rất thích bữa ăn tối hôm nay.



x  It would be very nice to attend your w e d d in g  
ceremony.
Thật vinh dự khi được tham dự lễ cưới của các bạn. 

x  It’s very thoughtful of you to invite me.

Anh thật chu đáo vì đã mời tôi.

TỪ VỰNG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> invite: mòi 

Ví dụ:

I will not invite him again.

Tôi sẽ không mời lại anh ta nữa.

> convenient thuận lợi, thuận tiện

Ví dụ:

Will it be convenient if I call on you at seven this 
evening?

Có tiện không nếu tôi ghé qua chỗ chị lúc 7 giờ tối nay?

> attend: tham dự 

Ví dụ:

We would consider it an honor tf you could attend the 
awards ceremony.

Chúng tôi sẽ rất vinh hạnh nếu anh có thể tham dự 
buổi lễ phát thưởng.
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> thoughtful' ân cần, chu đáo, quan tâm 
Ví dụ:

She is always thoughtful of others.
Cô ấy luôn quan tâm đến người khác.

> appointment cuộc hẹn 

Ví dụ:

I have an appointment with him.

Tôi có một cuộc hẹn với ông ấy.

> necessary: cần, cần thiết, thiết yếu 

Ví dụ:

Sleep is necessary to health.

Giấc ngủ cần thiết cho sức khoẻ.

HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: I know you are very busy, but I’d like to take you out 
for dinner.

Tôi biết anh rất bận, nhưng tôi muốn mời anh đi ăn 
tối.

B: It would be a pleasure.

Đó là niềm vinh hạnh của tôi mà.

A: How about Sunday evening?

Tối Chủ nhật được không ạ?
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B: Fine. Shall we meet at your office?
Cũng được. Chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng của anh 
chứ?

A: No, I’ll pick you up at your house at 7:00, if that’s 
convenient for you.
Không, nếu tiện cho anh, 7 giờ tôi sẽ đến đón anh ở 
nhà riêng.

B: Good, I’ll be ready then.

Thế cũng được, lúc đó tôi sẽ đợi anh.
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UỐNc TRÀ, CÀ PHÊ
PK1NK/NỔ TEA AND COFFEE

MẪU CÂU C ơ  BẢN

I like coffee. 

Tôi thích cà phê.

★ I like coffee, 
love 
hate 
dislike

Tôi thích cà phê. 
rất thích 
ghét
không thích

It’s too bitter for me. 

Nó quá đắng đối với tôi.

★ It’s too bitter for me. 
spicy 
salty 
sweet



★ Nó quá đắng với tôi. 
cay 
mặn 
ngọt

Let me make you a cup of coffee. 

Để tôi pha cho anh một ly cà phê nhé.

★ Let me make you a cup of coffee, 
get 
take 
bring

Để tôi pha cho anh một ly cà phê nhé. 
lấy 
mang 
mang

The way of drinking tea is regarded as a r t  

Lối uống trà được coi là một nghệ thuật.

★ The way of drinking tea is regarded as a r t
considered

Lối uống trà điạrc coi là một nghệ thuật, 
được xem là

Tea art reflects the cultural behavior of Vietnamese.

Nghệ thuật uống trà phản ánh văn hoá ứng xử của 
_______________ người Việt Nam.
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★ Tea art reflects the cultural behavior of Vietnamese, 
mirrors 
shows 
expresses

Nghệ thuật uống trà phản ánh văn hoá ứng xử của 
người. Việt Nam.

phản ánh 
cho thấy 
bộc lộ

MẪU CÂU MỎ RỘNG

x  I don’t really like coffee.
Tôi không thích cà phê lắm. Nó quá đắng.
I can’t drink strong coffee.
Tôi không uống được cà phê đặc.

x  You should try a cappuccino. It tastes much better 
than plain brewed coffee.
Anh nên uống cà phê sữa. Nó thom ngon hơn nhiều so 
với cà phê phin thông thường đấy.

x  Brewing time is crucial to a great cup of coffee.
Muốn có được một tách cà phê ngon thì phải hết sức. 
ỉưu ỷ đến thòi gian pha.

x  Let’s go to get some coffee. I know a great cafe near 
here.
Chúng ta đi uống cà phê nhé. Mình biết một quán cà 
phê rất tuyệt ở gần đây.
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x  I’d like black coffee.

Cho tôi cà phê đen.
x  Drink our coffee before it gets cold.

Hãy uống cà phê tneớc khi nó nguội.
x  Do you take milk and sugar in the coffee?

Anh có cho sữa và đường vào cà phê không?

x  How do you like your coffee?

Ông thấy cà phê thế nào?
x  Good coffee really hits the spot.

Cà phê ngon thực sự làm tinh thần sảng khoái.

x  Want to join me for a coffee?

Uống vói tôi ly cà phê nhé?

x  Coffee bar is really a nice place to chill out with 
friends.

Quán cà phê thực sự là một địa chỉ lý tưởng để vui vẻ 
với bạn bè.

x  What would you like to have, coffee or tea?

Anh muốn uống gì, cà phê hay trà?

x  I know nothing about how to choose and how to make 
a cup of coffee.

Quả thực tôi không sành về cách chọn và cách pha cà 
phê.

x  Just tell me how to make a cup of coffee.

Anh chỉ cần nói cho tôi biết về cách chế biến là được.
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x  I guess a normal black coffee would be OK.
Tôi nghĩ cà phê đen thông thieờngsẽ thú vị hom.

x  Vietnamese tea is casual, close, but it is very subtle, 
such as the Vietnamese soul.

Trà Việt giản dị, gần gũi, nhtcng cũng rất đỗi tinh tế  
như tâm hồn người Việt vậy.

x  In traditional families, the young invites tea to the 
old, women invite tea men.

Trong gia đình truyền thống, người nhỏ pha trà mời 
người lớn, phụ nữ pha trà mời đàn ông.

x  People can enjoy tea in silence with thinks as to 
harmony with nature.

Người ta có thể uống trà trong yên lặng suy ngẫm như 
để giao hoà với thiên nhiên.

x  Drinking tea also has to drink from a small sip, to feel 
all the delicious taste of tea, the warmth of the tea cup 
in the hands.

Uống trà củng phải uống từ ngụm nhỏ, để cảm nhận 
hết cái dư vị thơm ngon của trà, cái hoi ấm cuả chén 
trà tỏa vào hai bàn tay.

x  Drinking tea is a favorite indicate, educational level 
and sympathy with the speaker.

Uống trà là một cách biểu thị sự tâm đắc, trình độ văn 
hoá và cảm tình cùng người đối thoại.
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TỜ VỰNG VẢ ỬNG DỤNG ĐẶT CÂU

> reflect phản ánh

Ví dụ:

Their actions reflect theử thoughts.

Hành động của họ phản ánh tư tưởng họ.

> bitter: đắng 

Ví dụ:

Add some sugar, because this coffee is too bitter. 

Hãy thêm đường vào, vì cà phê này đắng quá.

> normal: bình thường, thông thường

Ví dụ:

What’s the normal price?

Giá bình thường là bao nhiêu?

> traditional: truyền thống 

Ví dụ:

They are wearing traditional costumes.

Họ đang mặc trang phục truyền thống.

> choose: chọn, lựa chọn 

Ví du:

You can choose whatever you like.

Anh có thể chọn bất kỳ cái g ỉ anh thích..
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Hộ l thoại tình HUỐNG THỰC TẾ

A: What a tiny teapot! What’s that for?

Ắm pha trà bé thế nhỉ! Cái đó dùng để làm gì vậy?

B: That’s the teapot for a Chinese tea ceremony.

Đó là ấm trà chuyên dùng trong nghệ thuật thưởng thức 
trà của Trung Quốc.

A: Is tea very popular in China?

Trà rất phổ biến ở Trung Quốc phải không?

B: Yes, it is.

Đúng vậy.

A: Do you usually drink tea?

Anh có thường xuyên uống trà không?

B: Yes, I do. But I only use tea bags.

Có. Nhimg tôi chỉ uống trà túi thôi.
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LÀMĐẸP
BEAUTIFYING

*5  ̂ MẨU CÂU co BẢN

I want a facial.

Tôi muốn mát-xa mặt.

★ I want a facial.
to make-up. 
to buy a mask.

★ Tôi muốn mát-xa mặt.
trang điểm, 
mua mặt nạ.

You look outstanding. 

Trông chị thật tuyệt.

★ You look outstanding
beautiful.
sharp.
nice in that dress, 
happy.
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Trông chị thật đẹp. 
thật đẹp. 
thật tuyệt
thật xinh xắn khi mặc chiếc váy đó. 
thật hạnh phúc.

Do you have a gọod thickening mascara?

Chị có bán mascara loại tốt không?

★ Do you have a good thickening mascara? 
a lipstick? 
a concealer? 
a blush?
a makeup remover?

Chị có bán mascara loại tốt không? 
son môi 
phấn phủ 
phấn hồng 
nước tẩy trang

The color suits me. 

Màu này rất hợp với tôi.

★ The color suits me.
becomes me. 
is too light
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Màu này hợp với tôi.
hợp với tôi. 
nhạt quá.

It is in fashion again this year.

Mốt này xuất hiện trở lại rồi đấy.

★ It is in fashion again this year.
the latest style, 
out of fashion.

★ Mốt này xuất hiện trở lại rồi đấy.
mới nhất 
lỗi thời rồi

MẪU CÂU MỎ RỘNG

x  I would like a shampoo and set.

Tôi muốn gội đầu và sửa tóc. 

x  What is for anti-wrinkling?

Kem chống nhăn dùng để làm gì? 

x  What do you have in toner for combination skin?

Chị có loại nước tonic dùng cho da hỗn hợp không? 
x  Do you have a good thickening mascara?

Chị có bán loại thuốc bôi mí mắt tốt không?
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x  Excuse me, where can I buy jewelry?

Làm om cho hỏi tôi có thể mua đồ trang sức ở đâu?
May I have a look at this pair of earrings?

Tôi có thể xem cặp bông tai được không?

Can you tell me your daily beauty regime?

Chị có thể chia sẻ bí quyết làm đẹp không?

Most facials start with a thorough cleansing.

Trước khi mated mặt bao giờ cũng phải rửa mặt sạch sẽ.

^  We have a full range of products from cosmetics to 
skin cleansers and moisturizers.

Chúng tôi có rất nhiều mặt hàng mỹ phẩm về các loại 
chất tẩy rửa và kem dưỡng ẩm cho dạ.

À This day cream will moisturize your skin.

Loại kem dùng cho ban ngày này sẽ giúp dưỡng ẩm cho 
da bạn.

x  Our moisturizer is very high quality and is made from 
only the finest ingredients.

Kem dưỡng ẩm của chúng tôi là sản phẩm chất lượng 
cao và được làm từ những thành phần tốt nhất.

A Stimulating masks promote blood flow and firm up 
the skin.

Đắp mặt nạ giúp tăng luru thông máu và làm cho da 
trở nên săn chắc.
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Always apply the concealer first, because sometimes 
that’s all you will need.

Trước tiên nên thường xuyên sử dụng khẩu trang vì đôi 
khi đó là tất cả những gì bạn cần.
As your age, the circles can darken and the force of 
gravity will also make the circles look larger.

Ở tuổi của chị, các vết quầng ở mắt có thể thăm hơn và 
sự nghiêm nghị cũng sẽ khiến cho chúng trông to hơn.

Be sure to rinse thoroughly and then finish by 
applying a toner to on the oily areas of your skin.

Hãy nhớ rửu mặt thật sạch, sau đó bôi nước tonic lên 
vùng da dầu của bạn.

SPF15 blocks out 93% of UVB rays while SPR20 
blocks out 97%.

SPF15 ngăn chặn được 93% tia UVB trong khi SPR20 
ngàn chặn được đến 97%.

You can exfoliate your lips with just a toothbrush and 
a little Vaseline.

Bạn có thể loại bỏ lớp da khô trên môi mình bằng thuốc 
đánh răng và một chút kem Vaseline.

You try to clear up acne with honey.

Chị thử tẩy mụn bằng mật ong xem sao.
I need to shave off my beard tonight.

Tối nay tôi phải cạo râu.

She puts on light make-up and looks natural.

Cô ấy trang điểm nhẹ, trông rất tự nhiên.



x  She shouldn't wear no make-up at the party.
Cô ấy không nên đề mặt mộc trong buổi tiệc.
She’s wearing too make-up today.
Hôm nay cô ấy trang điểm đậm quá.

À She put on heavy make-up.

Cô ấy trang điểm quá đậm.
À Please show me that gold ring.

Vui lòng cho tôi xem chiếc nhẫn vàng kia.

This doesn’t fit me, it’s too large.

Cái này không hợp vói tôi, nó rộng quá.
X The kind of shirt has been out of date for some time.

Kiểu áo này lỗi mốt lắm rồi.
À It looks good on you.

Trông cũng được đấy.
À The design of this skirt is the latest this summer.

Đây là kiểu váy mới nhất của mùa hè này đấy.
The style of these shoes is the most fashionable of 
this spring.
Đây là kiểu giày thòi trang nhất trong mùa xuân này đấy.

À This is the new style from Japan.

Đây là phong cách thòi trang Nhật Bản.
A The design of fat stripes is the best seller this autumn. 

Kiểu sọc kẻ to bán chạy nhất mùa thư năm nay đấy.
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Clothes like navy uniform are all the rage this year.
Năm nay, những bộ trang phục kiểu hải quán rất được 
ưa chuộng.
Do you know the fashionable colors this summer?

Cô có biết màu chủ đạo của thòi trang mùa hè này 
không?
You really follow close with the steps of fashion.

Cô đúng là cọn người của thời trang.

You look like a movie star.

Trông cô giống nhu một ngôi sao điện ảnh vậy.

You have a good taste.

Chị rất có khiếu thẩm mỹ.

Tom jeans are all the rage now.

Mốt quần bò rách đang rất thịnh hành.

Silk is very popular these years.

Mấy năm gần đây, vải lụa rất được ưa chuộng.

The design is out of date and it isn’t very expensive.

Kiểu này lỗi thòi rồi nên giá bán cũng vừa phải.

Sometimes the fashionable styles are not good 
choices for me.

Đôi khi một số kiểu mốt bây giờ không hợp với tôi.

I don’t care for the design and brand tf it fits me.

Tôi không để ý kiểu mốt hay nhãn hiệu thời trang nào 
cả, miễn là nó vừa với tôi.



x  She doesn’t follow closely with die steps of fashion.

Cô ấy không phải là người chạy theo mốt.

TỪ VỰNG VÂ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> product sản phẩm

Ví dụ:

All our products are clearly marked and priced.

Tất cả những sản phẩm của chúng tôi đã được đánh 
dấu và ghi giá sẵn.

> natural: tự nhiên, đtcơng nhiên, tất nhiên 

Ví dụ:

It is natural that you should think so.

Lẽ tất nhiên là anh phải nghĩ như vậy.

> style: kiểu 

Ví dụ:

I’d like to change my hair style.

Tôi muốn thay đổi kiểu tóc.

> out of date: lỗi thời, lỗi mốt 

Ví dụ:

This kind of shirt has been out of date for some time. 

Kiểu áo sơ mi này đã lỗi thời lắm rồi.
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HỘI THOẠI TÌNH HUONG THỰC TẾ

A: I’ve got acne again. I hate i t  What shall I do?

Tôi lại mọc mụn nữa rồi. Ghét ghẽ cơ. Tôi phải làm gì 
bây giờ?

B: I suggest you try to clear up acne with honey.

Theo tôi cô thử tẩy mụn bằng mật ong xem sao.

A: Does it work?

Liệu có hiệu quả không?

B: Maybe. A friend told me it works for her.

Có chứ. Một người bạn mách cho tôi đấy.

A: Do you know what Phuong’s beauty regime is?

Cô biết phương pháp chăm sóc sắc đẹp của Phương 
không?

B: I’ve asked her before. Let me see, her beauty regime 
includes enough sleep, lots of skin care and I heard * 
she began to receive aromatherapy massage these 
days.

Trước đây tôi đã từng hỏi cô ấy rồi. Để xem nào, phương 
pháp chăm sóc sắc đẹp của cô ấy bao gồm: ngủ đủ thời 
gian quy định, chăm sóc da kỹ và tôi nghe nói mấy ngày 
nay cô ấy còn đi mát xa bằng dầu thơm đấy.
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PHẨN II

ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM
The emotional life
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TÌNH BẠN
FRIENDSHIP

Ì 3 k  MẪU GÂU CO BẢN

He is my best friend.

Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.

★ He is my best friend, 
close 
dear 
beloved

Anh ấy là bạn thân nhất của tôi. 
thân

He is a kind person.

Anh ay la ngtcdi tvc te

★ He is a kind person.
kind-hearted
tolerant
selfish
generous
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Anh ấy là người tốt.
nhân hậu. 
khoan dung, 
ích kỷ. 
hào phóng.

We are pretty tight 

Chúng tôi khá thân thiết.

★ We are pretty tight, 
very 
quite 
extremely

Chúng tôi khá thăn thiết, 
rất 
khá 
cực kỳ

You look well-built 

Trông bạn thật cường tráng.

★ You look well-built
very much like your brother, 
so gorgeous in this red dress, 
rather glamorous.

Trông bạn thật cường tráng.
rất giống anh của bạn.
thật rạng rỡ trong chiếc váy đỏ này.
khá quyến rũ.
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Do you mind if I join you?

Có phiền nếu tôi tham gia cùng các bạn không?

★ Do you mind if I join you?
May I

Các bạn có phiền nếu tôi tham gia cùng các bạn 
không?
Tôi có thể

"ỈSk MẪU CÂU MỞ RỘNG

^ She is my closest friend.
Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. 

x  She is my dear friend.
Cô ấy là bạn thân của tôi. 

x  He is one of a kind.
Anh ấy là người tử tế. 

x  He is incredible!
Anh ấy thật tuyệt vòi! 

x  He is a real man!
Anh ấy là một người chân chính. 

x  He always knows the right thing to do!
Anh ấy luôn biết phải làm gì! 

x  He really has an eye for beauty.
Anh ấy thật sự rất có con mắt thẩm mỹ.
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x  They are cut from the same cloth.
Họ cùng một giuộc vói nhau thôi mà.
They are bosom buddies.
Họ là những người bạn tri kỷ.
We are friends.
Chúng ta là bạn mà.

^  We are very close.

Chúng tôi rất thân nhau.
^  We are the best friends.

Chúng tôi là những người bạn thân thiết nhất của 
nhau.

À We are best friends.
Chúng tôi là những người bạn thăn nhất của nhau.

À We are not friends at all.

Chúng tôi không còn là bạn bè nữa.
x  We have the same goal.

Chúng ta có cùng một mục tiêu.
^  We have similar opinions.

Chúng ta có quan điểm giống nhau.
x  We can easily find common topics to talk about.

Chúng tôi dễ dàng tìm được những chủ đề chung để nói 
chuyện với nhau.

x  Both of us are interested in football.
Cả hai chúng ta đều thích bóng đá.
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x  Nice to talk with you.

Rất vui được nói chuyện với anh.

x  I had a happy time with you.

Mình đã có được khoảng thòi gian thật vui khi nói 
chuyện với bạn.

TỪ VỰNG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> opinion: quan điểm, ý kiến 

Ví dụ:

In my opinion, in this market a fund is the best 
investment.

Theo quan điểm của tôi, đầu tư vốn vào thị trường là 
cách đầu tư hiệu quả nhất.

> interested: quan tâm, thích 

Ví dụ:

Are you interested in talking about this with us?

Anh có thích nói chuyện này với chúng tôi không?

> common: chung 

Vi dụ:

We have nothing in common.

Chúng tôi không có điểm gì chung cả.
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> stylish: đặc sắc, kiểu cách 
Ví dụ:

She is a stylish dancer.
Cô ấy là một người khiêu vũ đặc sắc.

> ability: khả năng, năng lực 
Ví dụ:

ru do this with the best of my ability.
Tôi sẽ làm việc này với tất cả khả năng của mình.

HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: Hi, Huy. I saw you yesterday with a pretty girl.

Chào Huy. Hôm qua mình nhìn thấy bạn đi cùng một cô 
gái rất xỉnh.

B: Yes. She is my best friend.

À, cô ấy là bạn tốt nhất của mình đấy.

A: Isn’t she your girlfriend?

Cô ấy không phải bạn gái của bạn à?

B: No. We were classmates at college. She is like a sister 
to me.

Không phải đâu. Bọn mình là bạn học cùng lớp ở đại 
học. Cô ấy giống như em gái của mình vậy.

A: Oh, I see.

Ồ, mình hiểu rồi.
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TÌNH YÊU
LOVE

MẪU CÂU CO  BẢN

I love you from the bottom of my heart 

Anh yêu etn từ tận đáy lòng.

★ I love you from the bottom of my heart
with all my heart 
at the first sight

Anh yêu em từ tận đáy lòng.
bằng cả trái tim mình, 
từ cái nhìn đầu tiên.

Can I give you a gift?

Tôi có thể tặng em món quà được không?

★ Can I give you a gift?
a present? 
a souvemr?

Tôi có thể tặng em món quà được không? 
món quà 
vật kỷ niệm
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You’re my dearest love. 

Em là người anh yêu nhất.

★ You’re my dearest love, 
my true love, 
my one and only.

Em là người anh yêu nhất
tình yêu đích thực của anh. 
người yêu duy nhất của anh.

She is cute.

Cô ấy rất dễ thương.

★ She is cute.
lovely.
really attractive, 
gorgeous.

Cô ấy rất dễ thương, 
rất đáng yêu. 
thật hấp dẫn. 
rất xinh đẹp.

I am infatuated with her. 

_____________ Tôi mê cô ấy.

★ I am infatuated with her.
am crazy about her. 
have a crush on her.

Tôi mê cô ấy.

59



MẪU CÂU MỎ RỘNG

x  Would you like to have dinner with me?

Em đi ăn tối cùng anh nhé? 

x  You’re not my type.

Anh không phải là mẫu người tôi thích. 

x  I don’t want to be tied down.

Tôi không muốn bị ràng buộc. 

x  I don’t want to get engaged yet 

Tôi chưa muốn đính hôn. 

x  I’ll love you forever.

Anh sẽ yêu em mãi mãi. 

x  I fell in love with you the first time I saw you.

Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. 

x  I can’t stop myself from loving you.

Anh không thể thôi không yêu em.

I think of you night and day.

Anh luôn nghĩ về em. 

x  I’ve fallen in love with you.

Anh đã yêu em rồi. 

x  I’m head over heels in love.

Anh yêu em say đắm.
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Be my sweetheart

Hãy là người yêu của anh nhé.
I wish you will love me forever.

Anh ước em sẽ mãi mãi yêu anh.

You’re the love of my life.

Em là tình yêu của cuộc đời anh.

Love me, love my dog.

Yêu nhau yêu cả đường đi lối về.

Love is blind.

Tinh yêu là mù quáng.

My sister is infatuated with him.

Chị gái tôi mê anh ấy.

I have strong feelings for her.

Tôi có những rung động mãnh liệt trước cô ấy. 

I fell in love with her the first time I saw her. 

Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

She is my ideal girl.

Cô ấy là mẫu người con gái lý tưởng của tôi. 

She is such a tum-on.

Cô ấy tạo cho tôi cảm giác rất tuyệt vời.

She’s a pretty girl.

Cô ấy thật xinh.



x  She’s a real doll.

Cô ấy đáng yêu như búp bê vậy. 

x  He is my type.

Anh ấy là mẫu người tôi thích.

TÙ VỰNG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> sweetheart ngtcời yêu

Ví dụ:

She has sweetheart.

Cô ấy đã có người yêu.

> ideal: lý ttcởng 

Ví dụ:

It is a ideal place to sightsee.

Đó là một noi tham quan lý tưởng.

> really: thật sự, thật ra 

Ví dụ:

I really don’t know what to do.

Thật sự tôi không biết phải làm thế nào mới phải.

> unique: duy nhất, độc nhất 

Ví dụ:

Her unique aim is to learn English well.

Mục đích duy nhất của cô ấy là học giỏi tiếng Anh.
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> feeling: cảm giác, sự xúc động

Ví dụ:

It would be difficult for me to put into words the 
feelings I experienced.

Thật mà khó viết thành lòi những sự xúc động mà tôi 
đã trải qua

> life: cuộc sống

My life has changed since I met her.

Cuộc sống của tôi thay đổi kể từ khi tôi gặp cô ấy.

> tie down: ràng buộc 

Ví dụ:

Having a baby to look after really ties her down.

Có một đứa trẻ để chăm sóc quả là sự ràng buộc với cô 
ấy.

HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: Duyen is my ideal girl.

Duyên là mẫu người con gái lý tưởng của tôi.

B: Are you serious?

Anh nói nghiêm túc đấy chứ?

A: No. I fell in love with her the first time I saw her.

Không. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
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A: Are you sure she is the right girl?

Anh có chắc cô ấy là người đứng đắn không? 

B: Sure. She really turns me on.

Tôi tin chắc. Cô ấy thực sự mê hoặc tôi.

A: I didn’t know you felt that way.

Tôi không biết anh lại có cảm xúc đó.
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HÔN NHÂN
MARRIAGE

Ì S l MẪU CÂU C ơ  BẢN

How’s your married life?

Cuộc sống hôn nhân của anh thế nào?

★ How’s your married life? 
his 
her 
their

Cuộc sống hôn nhân của anh thế nào?
của anh ấy 
của cô ấy 
của họ

Our married Me is happy.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc.

★ Our married life is happy.
unhappy.
bad.
trouble.
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★ Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc.
không hạnh phúc, 
tỏi tệ.
rất rắc rối.

He is a faithful husband.

Anh ấy là người chồng chung thủy.

★ He is a faithful husband.
a truthful 
an ideal 
a good

Anh ấy là người chồng chung thủy.
đáng tin cậy.
lý tưởng.
tốt.

Are you expecting a child?

Chị đang mong có em bé à?

★ Are you expecting a child?
a baby? 
a son? 
a daughter?

★ Chị đang mong có em bé à?
con trai 
con gái
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He is having an affair.

Anh ấy ngoại tình.

★ He is having an affair.
a two-timer.
secretly dating someone else.

★ Anh ấy đang ngoại tình.
ngoại tình.
bí mật hẹn hò với người khác.

MẪU CÂU MỎ RỘNG

x  I want to get married and settle down.
Anh muốn kết hôn và có một cuộc sống ổn định.

x  Would you marry me?
Em sẽ lấy anh chứ?

x  Shall we marry?
Chúng ta kết hôn nhé?

x  I want to marry you.
Anh muốn cưới em.

x  Will you accept me? I want to share my life with you.

Em nhận lời anh chứ? Anh muốn được ở bên em mãi 
mãi.

x  I want to be with you forever.

Anh muốn bên em mãi mãi.
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Would you be my wtfe?
Em làm vợ anh nhé?
Let’s get hitched!
Chúng ta lấy nhau nhé!
It was a misalliance.

Đó là một cuộc hôn nhăn không môn đăng hộ đối.

It was marriage of convenience.

Đó là một cuộc hôn nhăn chỉ vì lợi dụng.

Marriage is made in heaven.

Hôn nhân là do tròi sắp đặt.
Marriages come by destiny.

Hôn nhân là do duyên số.
An ill marriage is a spring of ill fortune.

Hôn nhăn không như mong muốn sẽ dẫn đến cuộc sống 
không hạnh phúc.

She loves you so much.

Cô ấy rất yêu anh.

She is a very jealoụs woman.

Cô ấy rất hay ghen tuông.

She married a fortune.

Cô ấy đã lấy một người giàu có.
She married into purple.

Cô ấy đã lấy một người có thế lực.



She’s pregnant.

Cô ấy có thai.
She’s in a family way.

Cô ấy sắp làm mẹ rồi.

She’s a baking bread.

Cô ấy đang mang bầu.

She is on the pill.

Cô ấy đang kế hoạch.

When are you due?

Khi nào chị sinh?

Do you have any name picked out?

Chị đã chọn được cái tên nào chưa?

Are you hoping for a boy or a gữl?

Chị đang mong con trai hay con gái?

My husband is less two years old than me. 

Chồng tôi ít hơn tôi 2 tuổi.

Was she a family-centered person?

Cô ấy là người quan tâm đến gia đình chứ? 

He is a romantic man.

Anh ấy là người lãng mạn.

We are living separately now.

Bây giờ chúng tôi đang sống ly thân.



x  I don’t see eye to eye with my wtfe.

Tôi và vợ tôi không tìm được tiếng nói chung. 
x  I don’t love my wife any more.

Tôi không còn yêu vợ tôi nữa. 

x  My husband and I have a falling-out.

Chồng tôi và tôi cãi nhau.

^  We just don’t get along.

Chúng tôi sống không hoà thuận. 

x  We always have disagreements.

Chúng tôi luôn bất đồng quan điểm. 

x  She’s changed. She’s not the same as before.

Cô ấy đã thay đổi. Cô ấy không còn như trước kia nữa. 

x  She didn’t love me any more.

Cô ấy không còn yêu tôi nữa. 

x  I’m going to get divorced.

Tôi định ly hôn. 

x  He broke my heart.

Anh ấy đã làm tan nát trái tim tôi. 

x  You were very happy when you married.

Khi cô lập gia đình trông cô rất hạnh phúc cơ mà. 

x  We don’t have any fun anymore.

Chúng ta sống thế này cũng vô vị lắm.
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rò V(/NG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> settle down: ổn định, bắt đầu chú tâm vào
Ví dụ:

He has to settle down and finish his work.
Anh ấy bắt đầu dồn sức vào để hoàn thành công việc.

> engaged: đính hôn, bận 

Ví dụ:
Come on Saturday evening if you are not engaged.

Tối thứ bảy nếu anh không bận thì anh đến nhé!
> happy: hạnh phúc, vui mừng 
Ví dụ:

I shall be happy to accept your invitation.

Tôi vui mừng khi nhận được lòi mời của ông.
> disagreement sự bất đồng 
Ví dụ:

He was in disagreement with me.
Anh ấy bất đồng quan điểm với tôi.

> fun: niềm vui 
Ví dụ:

I usually just attend language classes so that I can 
have fan.

Tôi thường tham gia các lớp học ngoại ngữ để thấy vui 
vẻ hom.
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HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: Hai, when are you going to get married?
Anh Hải này, khi nào anh mới lập gia đình vậy?

B: I don’t know. To be frank, I was married once.
Tôi không biết. Thú thực với anh, tôi đã kắ  hôn một lần rồi.

A: Do you mean you got a divorce?
V anh là anh đã ly hôn rồi ư?

B: Yes. My first marriage was failure.
Vâng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi bị thất bại.

A: Can you tell me some-thing about it?
Anh có thể kể cho tôi được không?

B: Yes. We were happy together once.
Vâng. Trước đây chúng tôi sống rất hạnh phúc.

A: Was she a family-centered person?
Cô ấy là người quan tăm đến gia đình chứ?

B: Yes. But she changed. She was not the same as before.
Vãng. Nhung cô ấy đã thay đổi. Cô ấy không còn giống 
như trước nữa.

A: Did you two fight?
Hai người có cãi nhau không?

B: Yes, we fought a lot. She didn’t love me any more. So 
we got d i vorced.
Có, chúng tôi hay cãi nhau lắm. Cô ấy không còn yêu tôi 
nữa. Vì thế chúng tôi ly hôn.
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GIA ĐÌNH
FAMILY

MẪU CÂU CO BẢN

This is a photo of my family. 

Đây là bức ảnh của gia đình tôi.

★ This is a photo of my family.
father.
mother.
brother.
sister.

Đây là bức ảnh của gia đình tôi.
bố
mẹ
anh trai 
chị gái

There are five people in my family. 

Gia đình tôi có 5 người.

★ There are five people in my family, 
four 
six 
seven
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Gia đình tôi có năm người, 
bốn 
sáu 
bảy

You take after your father. 

Anh rất giống bố anh.

★ You take after your father.
You just look like 
You’re the picture of

Anh rất giống bố anh.

My parents are doctors. 

Bố mẹ tôi đều là bác sỹ.

★ My parents are doctors.
teachers.
workers.
engineers.

Bố mẹ tôi đều là bác sỹ.
giáo viên. 
công nhân 
kỹ sư.

Who assigns housework in your family? 

Tronggia đình anh ai là người phân cồng việc nhà?
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★ Who assigns housework in your family?
Who does the dishes after meal in 
Who is the head of

Tronggia đình anh ai là người phân công việc nhà?
ai là người rủa bát sau bữa ăn? 
ai là người làm chủ?

MẨU CÂU MỎ RỘNG

A How many children do you have?

Anh chị có mấy con?
À How many people are there in your family?

Gia đình anh có bao nhiêu người.

Do you have any brothers or sisters?

Cậu có anh chị em nào không? 

x  What do your parents do?

Bố mẹ anh làm nghề gì?

^ I have one sister.

Tôi có một chị gái. 

x  I have a large family.

Tôi có một đại gia đình. 

x  Like father like son.

Cha nào con nấy.
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Do you have any relatives in America?
Anh có bà con họ hàng bên Mỹ không?
Do you have any brothers or sisters?
Anh có anh trai hay chị gái không?
I’m the only son.

Tôi là con trai độc nhất.
My uncle is single.

Chú tôi vẫn độc thân.
My grandparents are still living.
Ông bà tôi vẫn còn khỏe mạnh.
I got along very well with my mother-in-law.
Tôi sống hòa thuận v&i mẹ chồng.
My sister-in-law gave birth two twins last month.
Tháng trước, chị dâu tôi sinh đôi.
My aunt has a son and a daughter.

Dì tôi có một con trai và một con gái.
My nephew and niece are very intelligent

Cháu trai và cháu gái tôi đều rất thông minh.
My cousin was bom in China and grew up in 
Australia.

Anh họ tôi sinh ra ở Trung Quốc nhmtg lớn lên ở ức.
I grew up in a very close, loving family.

Tôi lớn lên trong một gia đình rất đầm ấm và hạnh 
phúc.



x  Are you the only child in your family?
Anh là con một trong gia đình à? 

x  I’m a real daddy’s boy.
Tôi giống cha tôi. 

x  I’ve got my mother’s nose.

Tôi có cái mũi giống mẹ tôi. 

x  She’s a chip off the old block.

Chị ấy có tính cách giống bố. 

x  My elder brother is studying in England.

Anh cả tôi đang học ở Anh. 

x  I keep in touch with my family regularly.
Tôi thường xuyên liên lạc với gia đình.
Is he your brother-in-law?

Anh ấy là anh rể của anh phải không? 

x  She is my father’s sister.

Cô ấy là em gái của bố tôi.

^  How do you like your sister?

Anh thấy chị gái của anh thế nào? 

x  My family has always been very close.

Gia đình tôi sống rất đầm ấm.

A Are they your father’s or your mother’s sister? 

Họ là em gái bố hay mẹ anh?
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x  I shall call her sister-in-law.

Tôi phải gọi chị ấy là chị dâu.
x  Is she your brother’s wife?

Chị ấy có phải vợ của anh trai anh không?

^  Is she your uncle’s daughter?

Chị ấy là con gái của bác anh à?

^  We are all family.

Chúng tôi là một đại gia đình.

^  I think family is one of the most important parts of my 
life.

Tôi nghĩ gia đình là một trong những phần quan trọng 
nhất trong cuộc sống của tôi.

x  I’m proud of my brother.

Tôi rất hãnh diện về em trai mình.

^  He is the smartest young man.

Cậu ấy là chàng trai thông minh nhất.

^ I would like to thank my family.

Tôi muốn cảm on gia đình tôi.

x  I grew up in a very close, loving family.

Tôi lớn lên trong một gia đình rất đầm ấm và hạnh 
phúc.

x  I’d like to spend more time with my family.

Tôi muốn dành nhiều thòi gian hon cho gia đình.
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À To us, family means putting your arms around each 
other and being there.

Với chúng tôi, gia đình nghĩa là bao bọc lẫn nhau và 
luôn ở bên nhau.

x  In my family I do most housework and my husband 
takes care of the kids.

Tôi làm hết mọi việc và chồng tôi chăm sóc con cái.

x  My husband got a bad cold and I was up to my ears in 
housework this weekend.

Tuần này chồng tôi bị cảm, nên tôi phải lo mọi việc 
trong nhà.

x  I was assigned the tasks of shopping and laying the 
table.

Tôi được phân công đi chợ và sắp đặt bàn ăn. 

x  I did give her a hand when she was cooking.

Khi mẹ tôi nấu ăn tôi cũng phụ giúp. 

x  She does most of the housework.

Mẹ tôi làm mọi việc trong nhà. 

x  My husband doesn’t help me anything.

Chồng tôi chẳng giúp dược gì cả. 

x  I love your mother’s cooking.

Tôi thích món ăn do mẹ anh nấu.
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x  You know cooking is not a chore for her. It’s her 
hobby. She is an expert on cooking.
Anh biết không, việc nấu ăn không phải việc vặt mà là 
sở thích của mẹ tôi đấy. Bà ấy là một chuyên gia về nấu 
ăn.

^  We have a habit of having a picnic every weekend.

Vào dịp cuối tuần chúng tôi thường đi picnic.

^  Your brother is good at Maths, isn’t he?

Anh trai anh giỏi Toán phải không?

She devotes a lot of time to taking photos.

Chị ấy dành hầu hết thòi gian cho việc chụp ảnh.
Playing badminton is both a sport and a hobby fc>] 
him.
Anh ấy coi việc choi cầu lông như một môn thể thao VI 

là sở thích nữa.
x  My mother really enjoys dancing.

Mẹ tôi rất thích khiêu vũ.

x  I love walking after dinner.

Tôi thích đi bộ sau khi ăn tối.

x  My sister likes to swim these days.

Gần đây chị gái tôi thích đi bơi.

x  On balance, stamp collecting appeals to me more thai 
gardening.

Thực tình mà nói sum tập tem hấp dẫn tôi hơn so vớ 
việc làm vườn.
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TỪ VỰNG VẢ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> relative: họ hàng, ngteời thân 

Ví dụ:

In England, only kiss people who are close friends 
and relatives.

Ở Anh, chỉ được phép hôn người khác khi người đó là 
người bạn thân hay họ hàng.

> keep in touch: giữ liên lạc 

Ví dụ:

Let’s keep in touch.

Hãy giữ liên lạc nhé.

> remain: duy trì, giữ 

Ví dụ:

You have the right to remain silent.

Anh có quyền giữ yên lặng.

> appeal: kêu gọi, lôi cuốn

Ví dụ:

This film never appeals to me.

Bộ phim này không bao giờ lôi cuốn được tôi cả.
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> proud: tự hào

Ví dụ:

I'm always proud of my country.

Tôi luôn luôn tự hào về đất nước tôi.

HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: We will hold a birthday party for my father. I’d like to 
invite you to join us.

Chúng tôi định tổ chức sinh nhật cho bố tôi. Tôi muốn 
mời anh tới dự.

B: Thank you. I’d love to. Will your whole family go to the 
party?

Cảm cm anh. Tôi rất sẵn lòng. Cả gia đình anh cùng tói 
dự tiệc chứ?

Pi! Yes, and some friends. My uncles, aunts and cousins 
will come to the party.

Vâng, ngoài ra còn có một vài người bạn nữa. Các cô, 
các bác và anh em họ của tôi cũng tói dự.

B: You have a big happy family.

Anh có một đại gia đình thật hạnh phúc.
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A: Yes. My family has always been very close.

Vâng. Gia đình tôi luôn sống rất đầm ấm.

B: So what time does it start?

Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?

A: About 6:30.

Khoảng 6 giờ 30.

B: OK. m  be at your home on time.

Được rồi. Tôi sẽ có mặt ở nhà anh đúng giờ.
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PHAN III

OCll SONG XA HOI
The social life



TÒN GIÁO
RELIGION

MẪU CÂU CO BẢN

I’m a Christian.

Tôi là ngtcời theo đạo Cơ-đốc.

★ I’m a Christian.
a Buddhist 
a Catholic, 
a Muslim.

Tôi là người theo đạo Cơ-đốc.
đạo Phật, 
đạo Thiên Chúa, 
đạo Hồi.

Do you believe in God? 

Anh có tin vào Chúa không?

★ Do you believe in God?
have faith in 
trust in 
rely on

Anh CÓ tin vào Chúa không?
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Criminals could not be buried in holy ground. 

Những kẻ phạm tội sẽ không được lên thiên đàng.

★ Criminals could not be buried in holy g ro u n d . 
Law-breakers 
Gangsters 
Offenders

Những kẻ phạm tội sẽ không được lên thiên đàng.

I’ve been an atheist all of my adult life.

Từ lúc trưởng thành tôi đã là người theo thuyết vô
thần rồi.

★ I’ve been an atheist all of my adult life.
mature
grown-up

Từ lúc trưởng thành tôi đã là người theo thuyết vô thần
rồi.

I guess I’m not really religious anymore.

Tôi nghĩ tôi khống còn là người mộ đạo thực sự nữa.

★ I guess I’m not really religious anymore, 
think 
believe 
suppose
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Tôi nghĩ tôi không còn là người mộ đạo thực sự nữa. 
nghĩ 
tin
cho rằng

MẪU CÂU MỎ RỘNG

x  Why don’t you believe there’s a God?

Tại sao anh lại không tin là có Chúa nhỉ?

x  Nothing could shake my faith in God.

Không gì có thể làm lung lay niềm tin của tôi với Chúa.

x  The building has been used for worship for centuries.

Toà nhà đó được dùng làm noi thờ cúng trong suốt 
nhiều thế kỷ qua.

x  The ancient Egyptians worshipped many Gods.

Người Ai-cập cổ đại thờ rất nhiều vị Chúa.

x  I think everything has a scientific explanation rather 
than a theological one.

Tôi nghĩ mọi thứ đều được giải thích theo khoa học 
nhiều hom là dựa vào thần thánh.

x  In many churches there is an open bible on the 
lectern.

Ở nhiều nhà thờ, người ta thường đặt cuốn kinh thánh 
đã mở sẵn trên bục giảng kinh.
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x  In some religions, people say a prayer before starting 
a meal.

Đối với một số tôn giáo, người ta thường cầu nguyện 
trước khi ăn.

x  Make sure the children say their prayers before they 
go to bed.

Hãy nhắc bọn trẻ nhớ cầu nguyện trước khi đi ngủ.

x  He has been an atheist all his adult life.

Từ khi trưởng thành, anh ấy là người theo thuyết vô 
thần.

^  Most of the island’s population belongs to the Islamic 
faith.

Phần lớn người dân trên đảo này đều theo đạo Hồi.

x  Mecca is the spiritual centre of the Muslim faith.

Mecca là trung tâm tôn giáo của những người theo đạo 
Hồi.

x  Devout Muslims pray to Allah five times a day.

Các tín đồ Hồi giáo sừng đạo đều cầu nguyện thánh A- 
la 5 lần 1 ngày.

x  Some people believe in Ufe after death but others 
believe death is the end.

Một sô người tin là có kiếp sau, nhưng những người 
khác lại cho rằng chết là hả.

x  I don’t go to church anymore.

Tôi không đến nhà thờ cầu nguyện nữa rồi.
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^ I was raised Catholic, but around the time I got 
confirmed, I realized that I didn’t believe that there 
was a hell or that the pope could make decisions for 
Catholics.

Tôi đã từng theo đạo Thiên chúa, nhưng gần đến lúc 
được làm lễ kiên tín, tôi nhận ra rằng tôi không tin là 
có địa ngục; cũng không tin giáo hoàng có thể quyết 
định số phận của mọi tín đồ công giáo.

x  I don’t follow one particular faith, but I am spiritual.

Tôi không theo một tín ngưỡng cụ thể nào cả tuy nhiên 
tôi vẫn là người theo đạo.

x  I believe in life after death.
Tôi tin là có kiếp sau.

x  I don’t believe in God. I think that once we die, that’s 
the end.

Tôi không tin vào Chúa. Tôi nghĩ chết là hết.

x  I think that fewer people our age are as religiously 
devout as our parents are.

Tôi thấy rất ít người ở lứa tuổi chúng ta sùng đạo như 
thế hệ bố mẹ chúng ta.

x  I thought Jesus was resurrected after death?

Tôi nghĩ chúa Jesu phải được hồi sinh sau khi chết chứ?

x  Most religions have similar ideas, and many of diem 
are common sense.

Hầu hết các tôn giáo đều có những quan điểm tương tự 
nhau và nhiều trong số đó có cùng quan điểm.
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TỪ VỰNG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> belong: thuộc về, của, thuộc quyền sờ hữu
Ví dụ:

The power belongs to the people.

Chính quyền thuộc về tay nhân dân.

> believe: tin, cho rằng, nghĩ rằng 

Ví dụ:

I believe him to be sincere.

Tôi cho rằng anh ấy thành thật.

> explanation: sự giải thích, lòi giải thích 

Ví dụ:

You should give some detailed explanation. 

Anh nên đưa ra lòi giả thích chi tiết.

> important quan trọng 

Ví dụ:

The important things is that you tried.

Điều quan trọng nhất là bạn đã cố gắng.

> shake: run lên, làm lung lay

Ví dụ:

Her voice shakes with emotion.

Giọng cô ấy run lên vì cảm động.
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HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: Can I ask you a question?

Tôi hỏi anh câu này được không?

B: Sure, what is it?

Được chứ, có chuyện gì thế?

A: Do you believe in God?

Anh có tin vào Chúa không?

B: Yes, I do. But I don’t go to church anymore.

Có, nhưng tôi không đến nhà thờ cầu nguyện nữa rồi.

A: Why not?

Tại sao không?
B: I was raised Catholic, but around the time I got 

confirmed, I realized that I didn’t believe that there was 
a hell or that the pope could make decisions for 
Catholics.

Tôi đã từng theo đạo Thiên chúa, nhưng gần đến lúc 
được làm lễ trưởng thành, tôi nhận ra rằng tôi không tin 
là có địa ngục; cũng không tin giáo hoàng có thể quyết 
định số phận của mọi tín đồ công giáo.

A: So, what religion do you follow now?

Thế bảy giờ anh theo tôn giáo nào?

B: I’m not really religious anymore because I don’t follow 
one particular faith, but I am spiritual. I believe in Ufe 
after death. How about you?
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Tôi không còn là người mộ đạo thực sự nữa vì tôi không 
theo một tín ngưỡng cụ thể nào cả; tuy nhiên, tôi vẫn là 
người theo đạo. Tôi tin là có kiếp sau. Còn anh thì sao?

A: I don’t believe in God. I think that once we die, that’s 
the end.

Tôi không tin vào Chúa. Tôi nghĩ chết là hết.
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sự  CỐ GIAO THÔNG
TRAFFIC INCIDENTS

MẪU CÂU C ơ  BẢN

I got stuck in the traffic. 

Tôi bị tắc đttờng.

★ I got stuck in the traffic.
I was stuck in 
I was held up by

Tôi bị tắc đường.

More congestion is typical in bigger cities.

Tắc nghẽn giao thông gia tăng là điểm nổi bật ở các 
thành phố lớn.

★ More congestion is typical in bigger cities.
general
individual
characteristic

Tắc nghẽn giao thông gia tăng là điểm nổi bật ở các 
thành phố lớn.

chung 
đặc biệt 
đặc trưng



People drive carelessly. 

Mọi người lái xe bất cẩn.

★ People drive carelessly.
forgetfully.
neglectfully.
thoughlessly.
mindlessly.

Mọi người lái xe bất cẩn.
cẩu thả. 
sao lăng, 
không thận trọng, 
không chú ý.

The traffic is veiy bad today.

Tình hình giao thông hôm nay rất tồi tệ.

★ The traffic is very bad today.
awful
poor
positive
good
progressive

Tinh hình giao thông hôm nay rất tồi tệ.
kinh khủng, 
kém.
khả quan.
tốt.
tiến bộ.
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You shouldn’t drink alcohol as you’re driving a car.

Anh không nên uống rượu khi đang lái xe.

★ You shouldn’t drink alcohol as you’re driving a car.
wine
liquor
beer

Anh không nên uống rượu khi đang lái xe.
rượu
rượu
bia

MẪU CÂU MỎ RỘNG

x  There’s a terrible traffic jam, and that’s why it took me 
two hours to get home in die car.

Đường bị tắc kinh khủng, vì thế phải mất tới 2  tiếng tôi 
mới lái xe về đến nhà.

x  You’d better go downtown by public transport.

Anh nên xuống phố bằng phương tiện giao thông công 
cộng ấy.

x  Is the traffic bad in the city centre?

Có phải tại trung tâm thành phố giao thông rất tồi 
không?

x  All cars are parking on the roads.

Tất cả xe ô tô đều đỗ trên đường.
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It’s so crowded.

Đông đúc quá!
We’re barely moving.

Xe hầu như không thể đi được.

One of the lanes is blocked.

Một làn đường bị tắc rồi.

During rush hour, it’s always like this.

Vào giờ cao điểm vẫn luôn như vậy.

Driving is more stressful.

Lái xe bây giờ cũng căng thẳng hon.

The traffic is awful at rush hour.

Vào giờ cao điểm, giao thông thật khủng khiếp.

If s always rather congested down there during rush 
hour.

Vào giờ cao điểm đoạn đường đó thường xuyên bị tắc 
mà.

Traffic jams aren’t just annoying, they are expensive.

Tắc nghẽn giao thông không chỉ gây phiền phức mà còn 
tốn kém nữa.

Taking the subway would be a lot less stressful than 
driving as well.

Đi tàu điện ngầm còn giúp anh thấy đỡ căng thẳng hon 
lái xe nữa đấy.



Ấ. I t  f e e l s  l i k e  t h e r e  a r e  m o r e  c a r s  o n  t h e  r o a d  e v e r y  

single day.
Tôi có cảm giác mỗi ngày lại có thêm nhiều ô tô hơn ở 
trên đường.

A  I  t h i n k  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  m o r e  a n d  m o r e  
p e o p l e  i n  t h i s  c i t y  c a n  n o w  a f f o r d  t o  b u y  a  c a r .

Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao 
thông là do ngày càng có nhiều người trong thành phố 
này có thể mua được xe ô tô.

x  In many big cities, congestion in the rush hour is so 
serious that taking a bus proves to be a difficult.

Ở nhiều thành phố l&n, tắc đường vào giờ cao điểm 
nghiêm trọng đến mức bắt được chuyến xe buýt cũng là 
một thử thách.

x  Do you think the government will do anything to 
solve the problem?

Theo anh chính phủ có nên làm gì đó để giải quyết vấn 
đề này không?

x  They already ban cars that they feel are too old.

Họ đã ban lệnh cấm ỉưu hành đối với những xe quá cũ 
rồi đấy.

x They’re going to have to do a lot more than that if 
they want people to be able to get around the city 
reasonably quickly.

Họ còn phải làm nhiều hon thế nếu họ muốn mọi người 
có thể đi lại trong thành phố thuận tiện hơn.
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Once the new subway lines are built, that sh o u ld  ease 
the congestion a b it
Khi các đường tàu điện ngầm đtcợc xây dựng, có thể sẽ 
làm giảm bớt nạn tắc nghẽn giao thông một chút.
I don’t know what the solution is, but they’d better 
think of something soon!

Tôi không biết giải pháp là thế nào, nhtcng họ nên sớm 
nghĩ ra biện pháp nào đó!

Why are there so many people on the road?

Sao trên đường lại đông người thế?

Have you heard about the car accident near the city 
center?

Anh đã nghe về vụ tai nạn ô tô gần trung tâm thành 
phố chưa?

Do you know how the accident occurred?

Anh có biết vụ tai nạn xảy ra thế nào không?

Why does that car explode?

Tại sao chiếc xe đó lại nổ?

The cause of most accidents is die failure of people to 
behave as expected.

Nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn là do mọi 
người hành xử không đúng đắn.

Keep away from alcohol as you’re driver.

Hãy tránh xa rượu khi anh lái xe.



Ả. There have been 10 accidents at the comer this 
month.

Đã có 10 vụ tai nạn tại góc phố đó trong tháng này.

Ằ. Be careful as you drive on that road because it is 
bumpy and slipper.

Hãy cẩn thận khi anh lái xe trên con đường đó bởi vì 
đường nhấp nhô và trơn nữa.

Policemen are investigating die cause of the accident.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhăn của vụ tai nạn.

x  No one knows what caused the accident.

Không ai biết được nguyên nhân của vụ tai nạn đó.

x  The 2 cars crash into each other.

Hai xe ô tô đâm vào nhau.

x  Drivers who caused the accident have been arrested.

Những lái xe gây tai nạn vừa bị bắt giữ.

x  What a terrible accident!

Tai nạn kinh khủng quá.

x  He’s still obsessed with the car accident happening to 
his family 10 years ago.

Anh ấy vẫn bị ám ảnh vì vụ tai nạn xảy ra cho gia đình 
mình cách đây 10 năm.
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TỪ VỰNG VÀ ỨNG DỤNG ĐẶT CÂU

> serious: nghiêm trọng
Ví dụ:

That could cause serious injury.
Điều đó có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng.

> accident tai nạn 

Ví dụ:

I had an accident on the way to go to work.
Tôi đã bị tai nạn trên đường đi làm.

> traffic jam: tắc đicờng 
Ví dụ:

The traffic jam prevented me from going fast 

Tắc đường làm cho tôi không thể đi nhanh được.
> carefully: cẩn thận 

Ví dụ:

He always drives more carefully at night

Ban đêm bao giờ anh ấy cũng lái xe thận trọng hom.
> rush hour: giờ cao điểm
Ví dụ:

I don’t think you’ll be able to catch a bus very easily 
during rush hour.

Tôi nghĩ là bắt xe buýt vào giờ cao điểm thế này không 
dễ đâu.
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> occur: xảy ra, xuất hiện
Ví dụ:

Several misprints occur on the first page.

Nhiều lỗi in sai tìm thấy ở trang nhất.

> intersection: ngã tư, chỗ giao nhau 

Ví dụ:
I will stop at the intersection.

Tôi sẽ dừng xe ở ngã tư này.

> crowded: đông đúc 

Ví dụ:
Streets are crowded with tourists.

Các con phố đều đông đúc khách du lịch.

HỘI THOẠI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

A: You’re finally here! What took so long?

Cuối củng thì anh cũng đến! Sao lâu thế?

B: I got stuck in traffic again. There was a terrible traffic 
jam near the Nguyen Trai intersection.

Tôi lại bị tắc đường. Đoạn đường gần chỗ ngã tu Nguyễn 
Trãi bị tắc kinh khủng.
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A: It’s always rather congested down there during rush 
hour. Maybe you should try to find a different route to 
get home.
Vào giờ cao điểm đoạn đường đó thicờng xuyên bị tắc 
mà. Lẽ ra anh nên tìm đường khác để về nhà chứ.

B: I don’t think it can be avoided, to be honest

Thú thật, tôi nghĩ dù gì cũng không tránh được.

A: Perhaps it would be better if you started taking public 
transport to work.

Có lẽ anh nên đi làm bằng phương tiện giao thông công 
cộng thì tốt hơn đấy.

B: I think it’s something that m  have to consider.

Tôi nghĩ tôi sẽ phải xem xét chuyện này.
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