
 

Conversation 1 

Situation: A and B are in school, talking about a new student. 

 [A và B đang ở trường và bàn luận về 1 học sinh mới) 

A: Have you seen the new boy at school? [Bạn đã thấy cậu bạn mới ở trường chưa?] 

B: No, I haven’t. [Chưa.] 

A: He’s really smart. [Cậu ấy nhìn rất bảnh bao.] 

B: Fine. Describe him to me, please! [Vậy mô tả cậu ấy cho tôi biết với.] 

A: He has a smart appearance. [Cậy ấy có vẻ ngoài bảnh bao.] 

B: … Well. What difference you have observed about him? [Chà. Bạn đã quan sát 

thấy cái gì khác về cậu ấy?] 

A: He has attractive blue eyes. [Cậu ấy có đôi mắt xanh cuốn hút.] 

B: May I have his name? [Cho tôi biết tên cậu ấy được không?] 

A: He’s Simon. [Cậu ấy tên Simon.] 

B: Ok. Thank you. Bye. [Ok. Cảm ơn nha. Bye.] 

A: … [Cạn lời] 

Conversation 2 

Situation: A and B are talking about a friend. 

  [A và B đang nói về 1 người bạn.] 

A: Have you met the new girl? 

[Bạn đã gặp bạn gái mới chưa?] 

B: No, Have you? 

[Chưa. Bạn gặp rồi hả?] 

A: She’s one of the prettiest girls at school. 

[Cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp nhất ở trường.] 

B: What does she look like? 



 

[Cô ấy trông như thế nào?] 

A: Well, she’s quite short. 

[À khá là thấp.] 

B: How tall would you say that she is? 

[Bạn nghĩ cô ấy cao bao nhiêu?] 

A: I would say she’s only 1.5 meters. 

[Tầm 1.5 mét.] 

B: What about her facial features? 

[Còn các nét trên khuôn mặt của cô ấy thì sao?] 

A: She has light brown eyes, absolutely beautiful. 

[Cô ấy có đôi mắt màu nâu nhạt, rất đẹp.] 

B: I think I know who you are talking about. 

[Tôi nghĩ tôi biết bạn đang nói về ai.] 

A: Have you seen her? 

[Bạn đã nhìn thấy cô ấy chưa?] 

B: I think that I have. 

[Tôi nghĩ là rồi đó.] 

Conversation 3 

Situation: B is talking about her favourite star. 

A: Who’s your favourite star? [Thần tượng của bạn là ai?] 

B: Her name is Yaya. [Cô ấy là Yaya.] 

A: Oh. I’m sorry. I don’t know her. What does she look like? 

[Xin lỗi. Tôi không biết cô ấy. Cô ấy trông như thế nào?] 

B: She’s very cute, beautiful and attractive. She has a slender shape. Her eyes and 

hair are brown. She usually wears a pink dress. 



 

[Cô ấy rất xinh và cuốn hút. Cô ấy có thân hình mảnh mai. Mắt và tóc màu nâu. Cô ấy 

thường mang váy màu hồng.] 

… 

 


