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Ngữ vựng 
nhà ma   haunted house  
dọn    to move  
tin    to believe  
tiếng sột soạt  noise 
hoảng sợ   to be scared  

chạy qua chạy lại  to run back 
and forth  

bật cười    to burst into laughing  
giải thích   to explain  
ma quỷ   ghost  
đời này   this world 

  
2. Câu hỏi – Questions: 

a) Ai cho gia đình Peter biết căn nhà mới có ma? 

__________________________________________________________________ 

b) Khi nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng kế bên thì Peter làm gì?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Ba má Peter thấy gì ở phòng kế bên? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Ba má Peter giải thích cho Peter thế nào? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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E. BÀI TẬP – Exercise 
1. Make sentences using “được không” with the part of sentence given: 
Thí dụ:  (given)  - học bài 
  (answer) - Tôi học bài với anh được không? 

a) vào nhà 

__________________________________________________________________ 

b) ngồi ở đây 

__________________________________________________________________ 

c) đánh đàn cho tôi nghe 

__________________________________________________________________ 

d) xếp ghế phụ 

__________________________________________________________________ 

e) chở anh tới thư viện 

__________________________________________________________________ 

f) cho tôi mượn cây bút chì 

__________________________________________________________________ 

 
2. Make sentences with “đi” 
Thí dụ:  (given)  Chúng ta chơi banh. 
  (answer) Chúng ta đi chơi banh đi. 

a) ăn phở 

__________________________________________________________________ 

b) xem phim 

__________________________________________________________________ 



VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 3 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 3 15 

c) ăn trưa 

__________________________________________________________________ 

d) nhà thờ 

__________________________________________________________________ 

e) tới nhà Hoa 

__________________________________________________________________ 

f) bãi biển chơi 

__________________________________________________________________ 

 
3. Make sentences with “nghe nói” 
Thí dụ: (given) Cháu, bà mới bị té 
  (answer) Cháu nghe nói bà mới bị té. 
 

a) Tôi, bạn Nhi bị cảm 

__________________________________________________________________ 

b) Tôi, anh Tú bị đụng xe 

__________________________________________________________________ 

c) Em, chú Hải mới lấy vợ 

__________________________________________________________________ 

d) Em, ngày mai có mưa 

__________________________________________________________________ 

e) Tôi, trường Jefferson có đội bóng rổ giỏi 

__________________________________________________________________ 
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f) Tôi, các anh mới gặp lại nhau 

__________________________________________________________________ 

 
4. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 

a) Người ta nói người có trán cao thì thế nào?  (có bộ óc thông 

minh) 

__________________________________________________________________ 

b) Câu “chúng nó ngồi nói dóc với nhau” nghĩa là gì? (nói chuyện vui 

chơi) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao không nên chọc tức bạn Châu? (hay nổi giận bất ngờ) 

__________________________________________________________________ 

d) Cơ quan dự báo thời tiết nói gì về mấy cơn lốc tối qua? (có ba cơn 

lốc đi ngang qua thành phố) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao bạn anh khuyên không nên ăn thực phẩm Trung Quốc?  (có 

chứa chất độc hại) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

f) Ông ngoại anh làm nghề gì ở Việt Nam?   (thợ mộc) 

__________________________________________________________________ 
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5. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 

a) Anh có biết ai là người trông nom thư viện không? (người mặc áo 

xanh đang đứng nói chuyện ở đàng kia) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Bạn muốn uống nước gì?   (sinh tố khóm) 

__________________________________________________________________ 

c) Nhà bạn ở đâu?     (bên kia đồi) 

__________________________________________________________________ 

d) Bác Thu qua Louisiana mang quà gì về vậy?  (tôm khô) 

__________________________________________________________________ 

e) Lon nhôm giục vào thùng nào vậy ba?  (thùng tái chế) 

__________________________________________________________________ 

f) Ai là chủ hai con chó đốm vậy chị?    (cô mặc áo hồng đó) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Fill in the blanks with “bị” or “được” 
 

a) Những học sinh đó đi trễ nên _____ phạt. 

b) Sàn nhà này hơi trơn nên coi chừng ____ té. 

c) Hôm nay ba đi làm về ____ ướt mưa vì không mang theo dù. 

d) Tết năm ngoái em _________ tới 100 đồng tiền lì xì. 
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e) Anh Lãm mới kiếm ___________ việc làm mới. 

f) Xe của anh cần phải ___________ thay nhớt.  (thay nhớt: oil change) 

 
7. Fill in the blanks with “phải, nên, không được, không nên, không bị” 
 

a) Ba ___________ đi đón em Bảo ở trường. 

b) Anh _________ mua hoa hồng tặng cô ấy. 

c) Các em _______________ mang thức ăn vào trong lớp học. 

d) Chúng ta _______________ ăn mặc bê bối khi đến nhà thờ. 

e) Vinh nộp bài đúng ngày nên _____________ trừ điểm. 

f) May mà mình đi sớm nên _______________ kẹt xe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


