
NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI 
 
1. Hùng gọi điện thoại hỏi Nam về bài tập cho lớp học ngày mai.  
 
Điện thoại kêu.  
Nam:  A lô!  
Hùng:  Xin lỗi có Nam ở nhà không anh?  
Nam:  Nam đây. Hùng đấy hả? Có chuyện gì không?  
Hùng:  Cho tôi hỏi về bài tập toán được không?  
Nam:  Được, bạn muốn hỏi bài số mấy?  
Hùng:  Tôi muốn hỏi Nam đáp số bài số 5. Đáp số Nam có là bao nhiêu?  
Nam:  Hùng chờ chút xíu nhé! Để tôi lấy tập ra xem. Đáp số bài số năm là 20.  
Hùng:  Vậy hả? Tôi có đáp số là 22.  
Nam:  Bạn xem lại có cộng sai không?  
Hùng:  Cám ơn Nam, tôi sẽ xem kỹ lại.  
Nam:  Không có chi.  
Hùng: Hẹn gặp lại ở trường. Xin chào! 
 
Ngữ vựng 
điện thoại telephone / tập notebook / toán math / đáp số answer / bài tập homework / chút xíu a little 
bit 
 

 
 

 
2. Thảo gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe bà ngoại.  
  
Điện thoại kêu.  
Bác Ba: A lô!  
Thảo:  Dạ thưa có bà ngoại ở nhà không bác Ba? Con là Thảo.  
Bác Ba:  Cháu Thảo chờ máy một lát nhé!  
Bà ngoại:  A lô! Cháu Thảo đấy hả? Cháu khỏe không?  
Thảo:  Dạ thưa bà ngoại cháu vẫn khỏe. Bà ngoại có khỏe không?  
Bà ngoại:  Bà vẫn bình thường.  
Thảo:  Cháu nghe mẹ nói bà mới bị té. Bà có sao không?  
Bà ngoại:  Cám ơn cháu hỏi thăm. Bà chỉ té nhẹ thôi, uống thuốc vài ngày đã bớt đau rồi.  
Thảo:  Cuối tuần cháu tới đấm bóp cho bà ngoại nhé!  
Bà ngoại:  Ừ! Cuối tuần bà ở nhà. Cháu tới lúc nào cũng được.  
Thảo:  Dạ. Cháu sẽ tới thăm bà vào Thứ Bảy. Chúc bà mau bình phục. Cháu xin chào bà. 
 
Ngữ vựng 
 
chờ máy to wait on the phone / bớt đau pain abated / bình thường normal / cuối tuần 
weekend / mới just / đấm bóp massage / té to fall / bình phục to get well 



3. Vân gọi điện thoại hỏi thăm Thu vì Thu vắng mặt trong lớp học 
hôm nay.  
 
Điện thoại kêu.  
Thu: A lô!  
Vân:  Xin lỗi có phải Thu đó không? Vân đây!  
Thu:  Thu đây! Có chuyện gì không Vân?  
Vân:  Hôm nay không thấy Thu đi học. Thu có chuyện gì không?  
Thu:  Sáng ngủ dậy thấy nhức đầu quá và người lên cơn sốt.  
Vân:  Vậy Thu đi khám bác sĩ chưa?  
Thu:  Mẹ Thu đã chở đi khám bác sĩ hồi sáng. Bác sĩ nói chỉ bị cảm thôi.  
Vân:  Thu nghỉ cho khỏe để đi học lại.  
Thu:  Thu đã ngủ một giấc từ trưa tới giờ và thấy người khỏe hơn. Hôm nay cô giáo có cho bài tập về 
nhà không?  
Vân:  Cô Tâm chỉ ôn bài cũ để sửa soạn cho bài thi tuần tới. Vân cũng tính gọi để nhắc Thu. Thu nhớ 
xem lại các bài 5, 6, 7 nghe.  
Thu:  Cám ơn Vân. Ngày mai Thu có thể đi học lại.  
Vân:  Vân cũng mong gặp lại Thu. Chúc Thu mau lành bịnh.  
Thu:  Cám ơn Vân đã hỏi thăm. 
 
Ngữ vựng 
nhức đầu to have an headache / từ trưa tới giờ from noon to now / cơn sốt fever / khám bác sĩ to visit 
a doctor / ôn bài to review lessons  / bị cảm to catch a cold  / nhắc to remind  / nghỉ to take a rest  / 
lành bịnh to get we  / ngủ một giấc to sleep soundly for a while   / hỏi thăm to inquire  /   
 
Bài tập về nhà 
 
Các em chọn 1 trong những đề tài dưới đây (hoặc bất cứ đề tài nào các em thích) để viết 
1 mẫu đàm thoại cho nhóm của mình. Mẫu đàm thoại ít nhất phải có 3 nhân vật. Mẫu 
đàm thoại dài it nhất 1 trang đánh máy với font chữ 12. 
 

1. MUA SẮM – Shopping 
2. ĐI CHỢ - Going To The Market 
3. SINH HOẠT GIA ĐÌNH - Vietnamese Family Living 
4. THỨC ĂN – Food 
5. NGHỈ HÈ – Vacation 


