
 

Conversation 1: DO YOU HAVE FREE TIME? 

(Hội thoại 1: Bạn có rảnh không?) 

 

A: Guys, is there anyone free on this Sunday from around 7pm?  

B: Good morning, Jackson. 

C: Hey Jackson. You seem excited! What's the event? 

A: I have two tickets for a rock concert with many artists. Some of them are my favorite so         

     I really want to go. I need another person to go with me though. Can you go, Evan? 

C: Sorry, I have something else to do on that day.  

     It’s our family's monthly gathering so I cannot miss it. I really want to go though.  

A: Oh man, what a shame! What about you, Steve? Do you want to go? 

B: Oh I think I can go. I’m totally free on that day. I want to go to a concert too. I’ve never 

been to one before.  

A: Perfect! I guarantee you a good time this Sunday. Do you want me to pick you up?  

B: Yes, please! So 7 p.m, right? 

A: The concert will start at 7 p.m so i'll pick you up around 6 p.m. Is that all right?  

B: Oh, got it. I'm okay with that. See you this Sunday 6 p.m. 

A: See you 

 

A: Các bạn ơi, có ai rảnh vào khoảng 7 giờ tối Chủ nhật này không? 

B: Chào buổi sáng, Jackson. 

C: Này Jackson. Bạn có vẻ hào hứng nhỉ! Sự kiện gì vậy? 

A: Tôi có hai vé cho một buổi hòa nhạc rock với nhiều nghệ sĩ. Một số trong số họ cũng là 

nghệ sĩ yêu thích của tôi. Tôi thực sự muốn đi. Tôi cần một người khác đi cùng tôi. Đi được 

không, Evan? 

C: Xin lỗi, tôi có việc khác phải làm vào ngày hôm đó. Đó là cuộc gặp mặt hàng tháng của 

gia đình chúng tôi nên tôi không thể bỏ lỡ. Mặc dù tôi thực sự muốn đi. 

A: Ôi trời, thật là tiếc! Còn bạn thì sao, Steve? Bạn muốn đi không? 

B: Ồ, tôi nghĩ tôi có thể đi. Tôi hoàn toàn rảnh vào ngày đó. Tôi cũng muốn đi xem một buổi 

hòa nhạc. Tôi chưa bao giờ đến đó bao giờ.  

A: Tuyệt vời! Tôi đảm bảo bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ vào Chủ nhật này. Bạn có 

muốn tôi đến đón bạn không? 

B: Vâng, được đấy! Vậy là 7 giờ tối, phải không? 



 

A: Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối nên tôi sẽ đón bạn vào khoảng 6 giờ chiều. Ổn chứ? 

B: Ồ, hiểu rồi. Tôi ok với điều đó. Hẹn gặp các bạn vào 6 giờ chiều Chủ Nhật tuần này. 

A: Hẹn gặp lại! 

 

Conversation 2: TALKING ABOUT HOBBIES AND LEISURE ACTIVITIES 

(Hội thoại 2: Nói về sở	thích	và	hoạt	động	thời	gian	rảnh) 

 

A: Hi David! Are you ok? 

B: Hi Erica. I'm fine just a little tired I've been jogging with my dog and we stopped for a 

while to get some rest. 

C: Hi guys, so glad to see you! Are you enjoying this beautiful Saturday?  

A: We sure are. I love weekends. How long have you been skateboarding, Mike? 

C: I started three years ago. My brother got me into it. I didn't like it at first, but now I enjoy. 

B: How often do you go skateboarding? 

C: About twice a week. I like it because it gets me out of the house and it's relaxing. 

A: And what else do you like doing in your free time? 

C: Well, there's a swimming pool near my house and I go there pretty often with my friends. 

It's great fun! Other times, my brother and I go to our cousin's house and we have pizza and 

watch movies together… or we play basketball in the backyard. We have such a great time 

together. 	

B: What about you Erica? How often do you go for a bike ride? 

A: Well. Not so often. I do it mostly on weekends. I usually go for bike rides with my friends. 

They'll be here a little later. 

C: What other things do you like doing in your spare time? Do you like watching TV? 

A: No. I don't like it very much. I prefer listening to music or playing the piano. 

C: The piano? Wow…Do you take lessons?  

A: No. My sister does and I learned from her. I play the piano only when I need to relax after 

doing my homework or when I had a hard day at school. I also love going to concerts in my 

free time. It's such an incredible experience. 

C: Really. I've never been to a concert.   

A: I think it's so great being in a crowd of people who feel the same way you do. What about 

you David? Do your life listening to music or going to concerts?  



 

B: Yes. I do. I love listening to reggae music. I've only been once to a concert. I also like 

reading comics. My brother has lots of comics and he lends them to me. I have so much fun 

reading them. Another free time activity is playing video games with my brother. 

A: What about outdoor activities? I can see you enjoy jogging. 

B: Yes, jogging and baseball. I joined a baseball club and I go there twice a week.  

A: I can see you really are into sports David!  

B: Yeah. I am a very active person. What about you? Haven't you joined any club? 

A: I have joined the Chess Club. It's a great way to have some fun, make new friends and 

keep my mind sharp.  

B: How often do you go to the Chess Club? 

A: I go once a week on Saturdays.  

C: I have joined a horse Club, it has been an amazing experience so far. I have always loved 

horses since I was a child and it was my dream to be able to ride a horse. I learned how to 

take care of the horses. They are so beautiful and strong! Horses bring me so much joy! 

A: You really convinced me to join this club too. I want to know what it feels like to ride a 

horse. 

B: Same here. I want to try, too. 

C: Great let's go together next week. I will call you and let you know the details. 

A: Thanks, Mike! I can't wait! 

B: Neither can i!  

A: Ok! I have to go now. I'm going to the skate park. It was nice talking to you. See ya! 

 

A: Chào David! Bạn ổn chứ? 

B: Chào Erica. Tôi không sao chỉ là hơi mệt. Tôi đã chạy bộ với con chó của mình và chúng 

tôi dừng lại một lúc để nghỉ ngơi. 

C: Xin chào các bạn, rất vui được gặp các bạn! Bạn có đang tận hưởng ngày thứ bảy đẹp 

trời này không? 

A: Chắc chắn rồi. Tôi yêu những ngày cuối tuần. Bạn trượt ván được bao lâu rồi, Mike? 

C: Tôi bắt đầu từ ba năm trước. Anh trai tôi đã đưa tôi vào đó. Tôi không thích nó lúc đầu, 

nhưng bây giờ tôi thích.  

B: Bao lâu thì bạn đi trượt ván? 

C: Khoảng hai lần một tuần. Tôi thích nó vì nó đưa tôi ra khỏi nhà và nó thư giãn. 

A: Và bạn thích làm gì khác vào thời gian rảnh? 



 

C: À, có một hồ bơi gần nhà tôi và tôi đến đó khá thường xuyên với bạn bè của mình. Đó là 

niềm vui tuyệt vời! Lần khác, anh trai tôi và tôi đến nhà anh họ của chúng tôi và chúng tôi 

ăn pizza và xem phim cùng nhau… hoặc chúng tôi chơi bóng rổ ở sân sau. Chúng tôi có một 

khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. 

B: Còn bạn thì sao Erica? Bạn thường đi xe đạp như thế nào? 

A: À. Không thường xuyên lắm. Tôi làm điều đó chủ yếu vào cuối tuần. Tôi thường đi xe đạp 

với bạn bè của tôi. Lát họ sẽ đến	đây. 

C: Bạn thích làm những việc gì khác trong thời gian rảnh rỗi? Bạn thích xem TV không? 

A: Không. Tôi không thích nó cho lắm. Tôi thích nghe nhạc hoặc chơi piano hơn. 

C: Đàn piano? Wow… Bạn có học nó không? 

A: Không. Em gái tôi làm vậy và tôi đã học được từ cô ấy. Tôi chỉ chơi piano khi tôi cần thư 

giãn sau khi làm bài tập về nhà hoặc khi tôi có một ngày học vất vả ở trường. Tôi cũng thích 

đi xem hòa nhạc vào thời gian rảnh. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ. 

C: Đúng	vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ đến một buổi hòa nhạc. 

A: Tôi nghĩ thật tuyệt khi được ở trong một đám đông có cùng cảm giác với bạn. Còn bạn 

thì sao, David? Cuộc sống của bạn có nghe nhạc hay đi xem hòa nhạc không? 

B: Vâng. Tôi làm. Tôi thích nghe nhạc reggae. Tôi chỉ mới một lần đến một buổi hòa nhạc. 

Tôi cũng thích đọc truyện tranh. Anh trai tôi có rất nhiều truyện tranh và anh ấy đã cho tôi 

mượn. Tôi rất vui khi đọc chúng. Một hoạt động rảnh rỗi khác là chơi trò chơi điện tử với 

anh trai tôi. 

A: Còn các hoạt động ngoài trời thì sao? Tôi có thể thấy bạn thích chạy bộ. 

B: Vâng, chạy bộ và bóng chày. Tôi tham gia một câu lạc bộ bóng chày và tôi đến đó hai 

lần một tuần. 

A: Tôi có thể thấy bạn thực sự thích thể thao David! 

B: Vâng. Tôi là một người rất năng động. Còn bạn thì sao? Bạn chưa tham gia câu lạc bộ 

nào? 

A: Tôi đã tham gia Câu lạc bộ Cờ vua. Đó là một cách tuyệt vời để giải trí, kết bạn mới và 

giữ cho đầu óc luôn nhạy bén. 

B: Bạn đến Câu lạc bộ cờ vua bao lâu một lần? 

A: Tôi đi mỗi tuần một lần vào các ngày thứ Bảy. 

C: Tôi đã tham gia một câu lạc bộ ngựa, đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho đến nay. Tôi 

đã luôn yêu thích những chú ngựa từ khi còn là một đứa trẻ và đó là ước mơ của tôi khi 



 

được cưỡi ngựa. Tôi đã học cách chăm sóc những con ngựa. Chúng thật đẹp và mạnh mẽ! 

Ngựa mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui! 

A: Bạn thực sự thuyết phục tôi tham gia câu lạc bộ này. Tôi muốn biết cảm giác khi cưỡi 

ngựa. 

B: Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn thử. 

C: Tuyệt vời chúng ta hãy đi cùng nhau vào tuần tới. Tôi sẽ gọi cho bạn và cho bạn biết chi 

tiết. 

A: Cảm ơn, Mike! Tôi không thể chờ đợi nữa! 

B: Tôi cũng không thể! 

A: Được rồi! Tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi đang đi đến công viên trượt băng. Rất vui được 

nói chuyện với bạn. Hẹn gặp lại sau! 

 

Conversation 3: INTERVIEW ABOUT LEISURE ACTIVITIES 

(Hội thoại 2: Phỏng vấn về	hoạt	động	thời	gian	rảnh) 

 

A: Hello Anna! Are you from Colombia? 

B: Yes! I'm Colombian. I live in Bogota. 

A: Great! Anna, do you get up before 7am? 

B: Yes, I do. I get up at 6am. I have classes at 7am. 

A: That's very early. And do you have free time in the afternoon? 

B: No, I don't. I do lots of activities in the afternoon. 

A: I see. Do you play sport? 

B: Yes, I do. I play baseball. 

A: And do you do your homework on time? 

B: Yes, I do.  

B: That's great! You're a busy student. 

 

A: Xin chào Anna! Bạn đến từ Colombia à? 

B: Vâng! Tôi là người Colombia. Tôi sống ở Bogota. 

Một điều tuyệt vời! Anna, bạn có dậy trước 7 giờ sáng không? 

B: Vâng, tôi có. Tôi dậy lúc 6 giờ sáng. Tôi có lớp học lúc 7 giờ sáng. 

A: Sớm thật!  Và bạn có rảnh vào buổi chiều không? 

B: Không, tôi không. Tôi làm rất nhiều hoạt động vào buổi chiều. 



 

A: Tôi hiểu rồi. Bạn có chơi thể thao không? 

B: Vâng, tôi có. Tôi chơi bóng chày. 

A: Và bạn có làm bài tập về nhà đúng giờ không? 

B: Vâng, tôi có. 

B: Thật tuyệt! Bạn là một sinh viên bận rộn. 

 


