


 

 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

L        
 

Bạn thân mến, 

Bạn đang gặp vấn đề trong giao tiếp tiếng Anh? Bạn đang cần những cách nói đúng, đơn 

giản, hiệu quả và đủ ý? Cuốn e-book “1000 câu đàm thoại tiếng Anh” là giải pháp của 

bạn. 

“1000 câu đàm thoại tiếng Anh” tập hợp những câu nói thường dùng nhất trong giao 

tiếp hằng ngày, được sắp xếp theo các chủ đề nhằm giúp bạn dễ  học và tra cứu. Các mẫu 

câu được tham khảo và chọn lọc từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nhau. Hy vọng đây sẽ 

là một e-book học tiếng Anh hữu ích trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp thông 

thường và xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. 

HelloChao.vn - English is a piece of cake! 

http://www.hellochao.vn/
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       M          6  

1. Where’s the ticket office? 

 h                ? 

2. What time’s the  ext   s to  ? 

M    i  c  ch     ti   theo      ? 

3. Can I buy a ticket on the bus? 

  i c  th  m a    tr   xe    t    c kh   ? 

4. Where do I change for L? 

  i c   ch     xe              L? 

5. Ticket, please? 

  h  ch    i      cho ki m tra     

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

       M          6  

6. Does this bus stop at K? 

Ch     xe    t     c           kh   ? 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

C ỌC   Ẹ   6  

7. He kindles my anger. 

Nó chọc tức tôi. 

8. Do ’t  ro oke me to a  er! 

Đ ng chọc tôi giận! 

9. Do ’t  ri e me craz ! 

Đ       t i  i      ! 

10. You are pulling my leg. 

Bạ   a   chọc t i   y. 

11. Do ’t make him a  r ! 

Đ ng chọc tức hắn! 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

C ỌC   Ẹ   6  

12. Do ’t  et him  et    er  o r ski ! 

Đ       hắn chọc tức bạn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Q Ở    C   6  

13. Too bad! 

Tệ lắm   y! 

14. Do ’t   ame me! 

Đ ng trách tôi! 

15. Do ’t   ame each other! 

Đ ng trách nhau nhé! 

16. My mom calls me down for mistake. 

Mẹ la r y tôi vì t i mắc lỗi. 

17. She scolds her children noisily. 

Cô  y la r y con cái  m  . 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Q Ở    C   6  

18. I cut them into pieces. 

Tôi la mắng họ. 

 

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Đ  VỆ       6) 

19. I gotta go pee pee. 

Con c    i  ệ sinh. 

20. I am having a piss. 

  i  a    i tè  

21. The boy wants to go for a piss. 

Thằng nhóc muố   i tè  

22. He is spending a penny. 

    a    i  ệ sinh. 

23. I have a quick slash. 

  i  i ti u thật nhanh. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Đ  VỆ       6  

24. I have a call of nature. 

Tôi c    i  ệ sinh. 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

M C C   7  

25. What about its price? 

    i   ao  hi    ậ ? 

26.  t’s of $200  

    i  200     a  

27.  t’s too ex e si e  

Mắc      

28. We are charging reasonably from you. 

Ch    t i      i   h i ch    r i th a     kh ch  

29. I will not give you more than $150. 

150     a  h   t i kh    th  tr  h      c      

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

M C C   7  

30. Now I have left my profit. Give me $180. 

Vậ  t i t  h a h ch  180     a thôi. Tôi kh          i r i    . 

31. You won! 

Đ  c r i   heo   a h  ch   ậ ! 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

M   V  M       (7) 

32.  ’   ike to     a ticket to  i  a ore  

  i m ố  m a một     i  i  a ore  

33. Would you like one way or round tickets? 

  h ch  m ố     một chi   ha  khứ h i? 

34. When will you be leaving? 

 hi   o a h ch   i? 

35. When does the next plane leave? 

 hi   o ch      a  ti   theo c t c  h? 

36.  ’   ike a ticket for that f i ht, please. 

  i m ố  m a một     i ch         

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h thành viên để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

M   V  M        7  

37. First class or coach? 

 hoa   hạ    h t ha  hạ   th    ? 

38. Let me check availability. 

Đ  t i ki m tra xem c      kh     

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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        Ề   7  

39. I have a complaint to make. 

Tôi muốn than phi n. 

40. Nothing for complaint. 

 h    c   ì    than phi n c . 

41. Stop complaining! 

    th i than v    i! 

42. Dar i     ’m  er  tire   

  h  i  em mệt quá. 

43.  ’m whacke   

Tôi mệt quá ch ng. 

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

        Ề   7  

44.  ’m tire  of thi ki    

  i th   mệt  ì  h i s     h  r i. 

45. You tire me out with all your questions. 

Hỏi hoài, mệt quá. 

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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 ỌC    M  7  

46. What kind of course are you looking for? 

Anh  a   tìm lớp học môn gì? 

47. Have you found any courses? 

Bạ  tìm    c lớp học th m ch a? 

48.  ’m  ot s re which o e to si      for  

  i ch a  i t s       k    o lớp nào   a. 

49. I need to improve my English. 

Tôi c n c i thiện Ti ng Anh của mình. 

50. Do you want any one-to-one private tutors? 

Em có c    ia s  kèm riêng không? 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

 ỌC    M  7  

51. Are you looking for a course to suit you? 

Bạ   a   tìm  ớp phù h p à? 

52. I would like a brochure. 

Tôi muốn một cuốn s ch h ớng dẫn. 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

      Ư    Đ    ỌC  7  

53. Are you a student? 

Cô có ph i là sinh viên không? 

54. I major in English. 

Mình chuyênTi ng Anh. 

55. Which year are you in? 

Bạn học   m m y? 

56. I am a sophomore. 

Mì h    si h  i     m hai  

57.  ’ e j st  ra  ate   

Mình v a tốt nghiệp. 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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      Ư    Đ    ỌC  7  

58. I am doing a PhD in economy. 

  i  a     m ti   s      h ki h t . 

59.  ’m taki   a  ap year. 

Mì h  a     hỉ một   m tr ớc khi học. 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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        Ữ VỀ M    ẮC (7) 

60. He blacks out. 

Anh ta tắt  è . 

61. I feel blue. 

Tôi th y bu n. 

62.  ’m  row e  off with this   ace  

  i  h t ch     i      

63. She is green with envy. 

Cô    r t  a h   a  

64. I am tickled pink. 

Tôi r t vui. 

 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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        Ữ VỀ M    ẮC (7) 

65. I am in the red. 

  i  a   mắc n . 

66. This doctor tells a white lie. 

  c s        i  ối vô hại. 

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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   M      8  

67. What kind of movie do you like? 

Bạn thích loại phim nào? 

68. I like action movie best. 

Tôi thích nh t là phim hà h  ộng. 

69. What is your favorite film? 

Bộ phim yêu thích của bạn là gì? 

70. My favorite film is Titanic. 

Bộ phim yêu thích của tôi là Titanic. 

71. Have you bought any tickets? 

Bạ  m a    xem  him ch a? 

 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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   M      8  

72. Do you like humor movie or romantic movie? 

Bạn thích phim hài hay phim tình c m? 

73. Is there anything new in the theatre? 

  o i rạp có phim  ì mới không? 

74. The film is too boring. 

Bộ phim này chán quá. 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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 Ẹ        C     8  

75. Do you have an appointment? 

 ạ  c  hẹ  tr ớc kh   ? 

76. When would you like to have an appointment? 

 ạ  m ố  hẹ  khi   o? 

77. Is tomorrow possible? 

     mai    c kh   ? 

78. What time would you like? 

 ạ  m ố  m    i ? 

79. At 10:00 AM. 

10  i  s     

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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 Ẹ        C     8  

80. As soon as possible. 

C    sớm c    tốt  

81. My stomach really hurts. 

 ụ   t i  a   hi    ắm  

82. May I see your insurance? 

  i c  th  xem th    o hi m của  ạ     c kh   ? 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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YÊU CẦ    Ú  ĐỠ (8) 

83. Can you help me? 

Giúp tôi với? 

84. Could you do me a favor? 

Anh làm cho tôi một chuyệ     c không? 

85. Please, give me a hand! 

L m     h    i   t i  ới. 

86. I need your favor. 

Tôi c n anh giúp. 

87. Certainly! 

Đ  c thôi! 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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YÊU CẦ    Ú  ĐỠ (8) 

88. Do you mind helping me? 

Phi n anh giúp tôi nhé? 

89. Would you mind doing me a favor? 

Phi n anh giúp tôi  ới? 

90. Not at all! 

Không sao! 

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 27/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

  Ắ  L    L M      Đ     8  

91. Excuse me! 

 i   ỗi! 

92. Pardon me! 

 hứ  ỗi cho t i! 

93. Sorry to interrupt, but I have a question. 

 i   ỗi  ì  h i cắt   a    t i c  một c   hỏi  

94. May I interrupt (for a minute)? 

  i c  th  cắt   a   một ch t    c kh   ? 

95. Can I add something here? 

  i c  th     s    th m    c kh   ? 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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  Ắ  L    L M      Đ     8  

96.    o ’t mea  to i tr  e    t I want to ask a question. 

Tôi khôn  cố   ca  thiệ    o  h    t i m ố  hỏi một c    

97. Could I inject something here? 

  i c  th  th m   o một số   kh   ? 

98. Do you mind if I jump in here? 

 ạ  c   hi       t i xe    o kh   ? 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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  Ấ  VỌ    8  

99.  hat’s  er   isa  oi ti    

Đi      thật      th t vọng 

100.  ’m rea     isa  oi te   

Tôi r t th t vọng. 

101. He is in low spirits. 

Anh ta m t h t ý chí r i. 

102.  ’m fee i    ow   

T i  a   t  ệt vọng. 

103.  ’m tire  to  eath  

  i ch     n tận c . 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 30/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

  Ấ  VỌ    8  

104. She really swears on me. 

Cô ta thật sự khi   t i ch      y. 

105. I need a change of scenery. 

Tôi c    i   i gió. 

106. His heart is broken. 

Trái tim anh  y tan nát. 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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       Ợ   8  

107. Fantastic! 

Tuyệt cú mèo! 

108. Good work! 

Anh làm tốt lắm. 

109. Good job! 

Làm tốt lắm. 

110. Way to go! 

Tốt lắm! 

111. Well done! 

R t tốt! 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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       Ợ   8  

112.  o ’re so  oo   

Anh tốt lắm. 

113. Good for you! 

Bạn giỏi lắm! 

114. Hit the spot! 

 r      a  ch c! 

 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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BÀY TỎ CẢM GIÁC (8) 

115.  ’m tire   

  i mệt  

116.  ’m h   r   

  i   i  

117.  ’m thirst   

  i kh t  

118.  ’m exha ste   

  i kiệt sức r i  

119. I feel bored. 

  i c m th   ch    

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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BÀY TỎ CẢM GIÁC (8) 

120.  ’m i  a  oo  moo   

  i  a   r t   i  

121.  ’m i  a  a  moo   

  m trạ   t i  a   kh    tốt  

122.   ca ’t  e  othere   

  i ch    m ố    m  ì h t  

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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     Ă    8  

123. Do you have skills of computer? 

Anh có các kỹ       i tính không? 

124. Do you know how to cock? 

Ch  bi t n      kh   ? 

125. Are you good at driving? 

Anh giỏi lái xe không? 

126. I can do it. 

Tôi c  th    m    c. 

127. I think I can manage it. 

  i   h  mì h c  kh        

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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128. I reckon I can handle it. 

Tôi cho là mình gi i quy t    c. 

129.    o ’t ha e a   ski  s of fishi    

Tôi không bi t câu cá. 

130. I know something about English. 

Tôi bi t một ít Ti ng Anh. 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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131. I remember when I was young. 

  i  hớ   c t i c    hỏ  

132. I can (clearly) remember when I was young. 

  i c  th   hớ  r     c t i c    hỏ  

133.  ’    e er for et that woma   

  i s  kh     ao  i           i  hụ        

134.  s far as   remem er  it’s here  

 heo  h  t i  hớ thì           

135.  s   reca    it’s here  

 heo  h  t i  hớ thì           

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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136.  f   remem er correct    we’ e a rea   met  

    t i  hớ      thì ch    ta  ặ   ha  r i  

137.  f  ’m  ot mistake   we’ e a rea   met  

    t i  hớ kh     h m thì ch    ta  ặ   ha  r i  

138. Now, I come to think of it. 

     i  t i  a     h         

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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Đ    V    (8) 

139.  o ’re comi   a o   we    

 ạ   a     m tốt  ắm  

140. Keep up the good work. 

 i   tục   m tốt  h   

141.  hat’s a  oo  effort  

 ỗ  ực tốt  ắm  

142.  hat’s a rea  im ro eme t  

Một sự c i thiệ  r  rệt  

143.  o ’re o  the ri ht  i e  

 ạ   a    i      h ớ        

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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Đ    V    (8) 

144. Keep going! 

Cứ ti   tục  h ! 

145. Come on, you can do. 

 h i   o   ạ  c  th    m    c m   

146. Give it your best shot! 

    cố  ắ   h t sức! 

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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TRÁI TIM (8) 

147. Let’s fo  ow  o r heart  

Hãy làm theo ti ng gọi của con tim. 

148. I have a change of heart. 

  i   i ý. 

149. She has a heart of stone. 

Lòng dạ cô ta thật sắt     

150. I want to pour my heart out. 

  i m ố  b y tỏ lòng mình. 

151. My heart misses a beat. 

Trái tim tôi lỗi nh p. 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọngchuẩnMỹ, và người bận rộn nhất vẫn có 

thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cậpn gay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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TRÁI TIM (8) 

152. He has a heart-to-heart talk with her. 

  h ta    tâm sự  ới c    . 

153. Let’s take heart  

Ca    m lên nào. 

154. Learn by heart. 

Học thuộc lòng. 

 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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GIÁO DỤC (8) 

155. This is The Ministry of Education and Training. 

Đ       ộ giáo dục      o tạo. 

156. Are they public schools or private schools? 

Ch       tr     c    ha  tr     t ? 

157. My brother goes to nursery school. 

 m trai t i  i  h  tr . 

158. I go to vocational school. 

  i  i học   tr  ng ngh . 

159. Some children go to charity school. 

V i  ứa tr  học   tr  ng m  côi. 

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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GIÁO DỤC (8) 

160. Le Hong Phong is a specialized school. 

Lê H     ho      tr  ng chuyên. 

161. Teaching is a noble career. 

Dạy học là một ngh  cao quý. 

162. A national university has many faculties. 

Một tr      ại học quốc gia có nhi u khoa. 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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     Ọ   8) 

163. Is it a fake? 

Nó là tranh gi  ph i không? 

164. Do you call this art? 

 ạ   ọi         hệ thuật  ? 

165. This is a masterpiece. 

Đ      một kiệt tác. 

166. He is ahead of his time. 

Ô   ta        i  i tr ớc th i  ại. 

167.  ’m taki   a  art c ass  

  i  a   theo học một lớp nghệ thuật. 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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168.  t’s a famo s Viet amese  ai ti    

Đ     một bức tranh n i ti ng của Việt Nam. 

169. Bui Xuan Phai enjoys drawing Hanoi. 

Bùi Xuân Phái thích v  Hà Nội. 

170. They are good paintresses. 

Họ là nh ng n  họa s    ng danh. 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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MƯỢ   Ậ   9) 

171. Do you mind lending me your notes? 

Bạn có phi   cho t i m  n tập không? 

172. Let me  et  ast week’s  otes? 

Cho t i m  n tập chép bài nhé? 

173. Well, here you go. 

Đ    è  

174. Are these all of them? 

T t c  nằm tro     y ph i không? 

175. Here is the rest. 

Đ       h n bài còn lại. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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MƯỢ   Ậ   9) 

176. Thanks a bunch. 

C m     hi u nhé. 

177. Do ’t me tio  it! 

Không có chi! 

178. Did you come late? 

Bạn có   n trễ không? 

179.   co    ’t make it  

  i kh           c. 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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NGHỀ NGHIỆP (9) 

180. My father is a lawyer. 

Ba tôi là một luật s   

181. My mother is an engineer. 

Mẹ tôi là một kỹ s   

182. The architect is drawing a blueprint. 

V  ki   tr c s   a      b n thi t k . 

183. The boxer is in match. 

V  s        a h  a   thi   u. 

184. My brother is a hairdresser. 

Anh tôi là th  cắt tóc. 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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NGHỀ NGHIỆP (9) 

185. Is your sister a reporter or a librarian? 

Ch  bạn là phóng viên hay thủ th ? 

186. Firefighting is dangerous. 

Ngh  cứu hỏa    một   h  nguy hi m. 

187. I want to become an electrician. 

Tôi muốn làm th   iện. 

188. Do you want to become an English teacher? 

Bạn có muốn tr  thành một giáo viên Ti ng Anh không? 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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  ÍC  Đ Ề   Ì  Ơ   9  

189. I'd (much) prefer to stay in this. 

  i m ố     cậ      ch  ệ     . 

190. I'd (much) rather stay in absence. 

  i m ố   h   mạ h     sự  ắ   mặt  

191. I'd go for a Vietnamese meal. 

Tôi chọ    a    Việt  am  

192. I much prefer wine to lager. 

  i th ch r  u  hi   h    ia  

193. Give me Italian wine any day. 

Tôi m ố   ố   r      mỗi       

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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  ÍC  Đ Ề   Ì  Ơ   9  

194. If it was up to me, I'd choose London. 

       t i  t i s  chọ  L         

195. Going to a pub is more my kind of thing. 

  i th ch  i  ố   r     

196. Given the choice, I'd rather stay in. 

Cho t i chọ  thì t i s  chọ   

197. The boys expressed a strong preference for ball. 

 hằ    h c r t mê trái banh. 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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Đ     M Q     9  

198. What is your favorite place? 

Bạn thích  i   i   o  h t? 

199. Have you ever been to Hanoi? 

Bạ      Hà Nội bao gi  ch a? 

200. When will you come back? 

 hi   o  ạ  tr  v ? 

201. How much is an air ticket? 

Gía vé máy bay là bao nhiêu? 

202. Are there any landscapes here? 

Ở     c  thắng c nh nào không? 

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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Đ     M Q    (9) 

203. What is Nha Trang famous for? 

Nha Trang n i ti ng v  cái gì? 

204. What’s s ecia t  here? 

Đặc s n           ì? 

205. How nice the waterfall is! 

 h c   ớc mới  ẹp làm sao! 

206. The pyramid is amazing. 

Kim tự tháp qu     hù       

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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207. Excuse me. Check please. 

L m    t  h ti    iùm t i. 

208. How was everything? 

M      th    o? 

209. Would you like this to-go? 

 ạ  c  m ố   em    kh   ? 

210. Can you put it in a plastic bag? 

 ạ  c  th   ỏ      o  ao     o   kh   ? 

211. Do you take credit cards? 

Anh/ch  c   hậ  th  t    ụ   kh   ? 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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212.  ere’s  o r recei t  

Đ      h a     của a h ch   

213. Thank you. 

C m     

214.  o ’re we come  

 h    c  chi  

215. Please come again. 

Mo       kh ch     sa   ại  h   

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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   M                 (9) 

216.  ’ e come to co  ect my tickets. 

  i                

217. I booked on the internet. 

  i     ặt    tr   mạ    

218. Your passport and ticket, please. 

 i  h   x  t trì h hộ chi         m    a   

219.  ere’s m   ook refere ce  

Đ      m  số  ặt    của t i  

220. Where are you flying to? 

  h ch   a   i    ? 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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221. How many bags are you checking in? 

  h ch       k    i  ao  hi   t i h  h   ? 

222. Could I see your hand baggage, please? 

Cho t i xem h  h    x ch ta  của a h ch   

223. Would you like a window or an aisle seat? 

  h ch  m ố     i cạ h c a số ha  cạ h  ối  i? 

224. Enjoy your flight! 

Ch c     kh ch một ch      i   i   ! 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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DỰ ĐỊ    ƯƠ   L   (9) 

225. It might be a good idea to wait till May. 

Ch      th    5      ha    y. 

226. Yes, it may be nice. 

Vâng     ó có l  hay    . 

227. We’re  oi   to ha e a tra itio a  we  i    

Chúng tôi s  t  chức   m c ới theo ki   truy n thống. 

228. We’re i te  i   to  o a roa   

Ch    t i    h  i   ớc ngoài. 

229. We’re ha i   rece tio  i  the  ar e   

Chúng tôi s      kh ch tại    n. 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 60/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

DỰ ĐỊ    ƯƠ   L   (9) 

230.  he we  i   is at 4 o’c ock  

Hôn lễ s  diễn ra lúc 4 gi . 

231.  here’    e 45   ests  

S  c  45 kh ch   n. 

232.  ’m seei   Michae  tomorrow  i ht  

Tôi s  gặp Michael tối mai. 

233. We are going to the pictures. 

Chúng ta s   i chụp hình. 

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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MÔ     9  

234. What’s the  ew market  ike? 

Ngôi ch  mới  h  th  nào? 

235.  t’s  i  er tha  the o   o e  

   to h   c i cũ  

236.  t’s twice as  i   

Nó lớn g     i  

237.  t’s s acio s  

Nó rộng rãi  ắm. 

238.  t’s marvelous and cheap. 

 ốt m  r . 

 

 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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MÔ     9  

239.  t’s  er  mo er   

Nó r t hiệ   ại. 

240. What is he like? 

Anh ta trông th  nào? 

241.  e’s  ark a   s im  

Anh ta  e       y. 

242. What about the supermarket? 

Còn siêu th  thì  h  th  nào? 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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NGÀY TẾT (9) 

243. Do you like cherry-blossoms or apricot-blossoms? 

Bạ  th ch hoa a h   o ha  hoa mai? 

244. I am fond of marigold. 

Tôi r t thích cúc vạn thọ. 

245. I want to eat Banh Chung. 

Con muố        h ch     

246. Long live grandfather! 

Chúc ông số       tr m t  i! 

247. I wish you security, good health, and prosperity. 

Chúc cô an khang th  h    ng. 

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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248. May myriad things go according to your will. 

Vạn sự  h     

249. Plenty of health! 

D i dào sức khỏe! 

250. Congratulations and be prosperous. 

Cung hỉ phát tài. 

251. May money flow in like water. 

Ti       h    ớc. 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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    CẦ  C Ấ     Ậ   9  

252. Do you think it's all right to do it? 

  h c    h  ta       m  i     ? 

253. What do you think about me doing that? 

  h   h  sao     t i   m  i     ? 

254. Do you reckon I ought to do it? 

  h c  cho    t i       m  i      kh   ? 

255. What would you say if I did it? 

  h s    i sao     t i   m  i     ? 

256. Would you approve of taking exam? 

  h c         tham  ia kỳ thi kh   ? 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 66/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

    CẦ  C Ấ     Ậ   9  

257. What is your attitude to the idea of surrender? 

  h   h   ì    ch  ệ      h   ? 

258. Are you in favour of me doing something? 

  h c  sẵ        i   t i   m   i  iệc kh   ? 

259. You are in favour, aren't you? 

Ô   c  sẵ       kh     th a    ? 

260. Do you think anyone would mind if I do that. 

  h   h  c  ai  hi            t i   m  i      không? 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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L  LẮ    9  

261.  ’m worrie  a o t that  

  i  a    o     i       

262.  ’m afrai   ’   fai   

Tội s  tôi s  thua. 

263.   ca ’t he   thinking of future. 

Tôi không th  kh      h     t      ai  

264.   ca ’t sto  thi ki   a o t her  

Tôi không th  ng      h     cô  y. 

265.  ’ e  ee  worrie  sick a o t m  mom  

Tôi lo cho mẹ tôi   n phát bệnh. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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L  LẮ    9  

266.  t’s  ee  kee i   me awake at  i ht  

Tôi lo   n thức trắng c    m  

267.  ’m rea     er o s  

Tôi r t lo lắng. 

268.  ’ e  ot   tterf ies i  m  stomach  

Tôi lo sốt c  ruột. 

269.  ’m a so  te    rea i    

  i  a    o sốt   . 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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      Ư V Ệ   9  

270. I want to borrow books here. 

Tôi muố  m  n sách        

271. What do I have to do? 

Tôi ph i làm gì? 

272.   ease fi   i  this rea er’s car   

V i       i n vào th   ọc này. 

273. Please submit two photographs. 

Xin hãy nộp 2 t m hình. 

274.  ’   make o t a  a missio  car   

Tôi muốn làm th  m  n sách. 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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      Ư V Ệ   9  

275. Here is reference section. 

Đ      phòng tra cứu. 

276. The reading room is on the left. 

 h     ọc nằm   phía tay trái. 

277. Thanks for your instruction. 

C m    ch     h ớng dẫn. 

278.  o   ee  to re ew  o r rea er’s car   

Anh c n gia hạn th   ọc. 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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   C     ỆM  10) 

279. We have a deadline to meet. 

Chúng tôi c     m xo   tr ớc hạn. 

280. Deadline is coming. 

Sắp tới hạn chót r i. 

281.  ’m r   i   o t of time  

  i  a   thi u th i gian. 

282. Time is so tight. 

Th i gian thì hạn hẹp quá. 

283. He has to crack this out. 

Anh ta ph i làm xong việc này. 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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   C     ỆM  10) 

284. I need it at once. 

Tôi c n nó ngay. 

285. It must be top priority. 

Việc này ph i    c    ti   h       . 

286.  hat’s  ot o r   t   

Đ  kh     h i là trách nhiệm của chúng tôi. 

287. I have no training in that field. 

Tôi không rành v     h  ực     

288. I have never done this before. 

 r ớc     t i ch a t ng làm công việc này. 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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289. I'm quite sure. 

  i kh  chắc  

290. I'm absolutely positive. 

  i ho   to   chắc chắ   

291. I'm fairly certain. 

  i kh  chắc chắ   

292. It must be right. 

Đ        h  th   

293. I know. 

  i  i t  

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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294. It's definitely true. 

Đi      ho   to         

295. Are you sure? 

  h c  chắc kh   ? 

296. I've no doubt at all. 

  i ho   to   kh      hi      ì c . 

297. I'm a hundred percent certain. 

  i chắc chắ  100%. 

298. I'm convinced. 

  i chắc chắ   

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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 Ó   Đ   10  

299. Liverpool is at the top of Football League this year. 

Li er oo      i    o                ch   m  a   

300. He makes a penalty kick. 

Anh       c   hạt   n. 

301. The World Cup is run by FIFA. 

FIFA t  chức Gi i         th  giới. 

302. Diego Maradona was born in Argentina. 

Diego Maradona sinh ra   Át-hen-ti-na. 

303. The Football Association was set up in England. 

Li    o              c thành lập tại Anh quốc. 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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 Ó   Đ   10  

304. He is sent off due to a red card. 

Anh ta b     i ra khỏi sân vì nhận th   ỏ. 

305. A goalkeeper can catch the ball. 

Thủ môn có th  bắt     bóng   . 

306. This strike has just scored goal. 

Chàng ti    ạo này v a mới ghi bàn thắng. 

307. The game ended in a draw. 

Trậ    u k t thúc với tỉ số hòa. 

308. The game can go into extra time. 

Trậ    u s     th m  i . 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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    DỊ   10) 

309.  ’m terri    sorr   

Tôi r t l y làm ti c. 

310.  ’m awf lly sorry. 

Tôi r t l y làm ti c. 

311. She tries to soothe me. 

Cô    cố  ắ   xoa   u tôi. 

312. Let me kiss this sadness away. 

       tôi xoa d u nỗi bu n này. 

313. Let me alleviate your pain. 

       tôi xoa d u nỗi  a  của anh. 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng 

 cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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314. Let’s o ercome the sa  ess. 

       t qua nỗi bu n. 

315. Let’s  e f  ! 

Hãy vui lên bạn nhé! 

316. Cheer up! 

Hãy vui lên! 

317. Perk right up! 

Hãy vui lên! 

318. Let the good time roll! 

Chúng ta hãy vui lên! 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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           Ị  10  

319. Could you tell me where the milk is? 

Vui lòng chỉ tôi chỗ bán s a. 

320. Are you being served? 

 Có ai phục vụ a h ch a? 

321. I would like some tubes of toothpaste. 

 Tôi muốn mua vài ố   kem    h r     

322. Could I have a carrier bag, please? 

 Cho tôi xin một c i t i  ựng. 

323. Do you need any help packing? 

 Anh có c n giúp ch t    vào không? 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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324. Show me your loyalty card. 

 Cho tôi xem th  thành viên của anh. 

325. Where is the cashier? 

 Qu y thu ngân        ậy? 

326.  t’s for cash only. 

 Chỉ thanh toán bằng ti n mặt. 

327. Where can I find the checkout? 

 Qu y thanh toán      ? 

328. This is for basket only. 

Chỗ     chỉ  i  h     ựng giỏ. 

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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329. Can I ask you a question? 

   i c  th  hỏi a h một c      c kh   ? 

330. May I sit here? 

   i c  th     i     kh   ? 

331. Could I get you to turn on the light? 

   h c  th  m   è       iùm t i    c kh   ? 

332. Do you mind if I turn off the light? 

  ạ  c   hi       t i tắt  è   i kh   ? 

333. Would you mind if I asked you something? 

   h c m  hi   cho t i hỏi   i ch  ệ     c kh   ? 

 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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334. It is okay if I sit here? 

   i    i        c kh   ? 

335. Would it be all right if I borrowed your car? 

  ạ  c  th  cho t i m    xe    c kh   ? 

336. Go head! 

Cứ tự  hi    

337. No problem! 

  h    th  h       ! 

338. Of course! 

 D   hi   r i! 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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    CẦ     ĐÓ C    10  

339. Hang on a moment. 

 Đ i t . 

340. Give us a second. 

 Ch  ch ng t i một   t  

341. Half a moment/a mo. 

    x     a th i. 

342. I'll be right with you. 

   i s  tới   a   

343. Sorry, I'm a bit tied up right now. 

  i   ỗi       i  t i  a   kẹt  

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 84/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

    CẦ     ĐÓ C    10  

344. Wait and see. 

 Ch  t  r i s  th    

345. You'll just have to be patient. 

  ạ  c    h i ki    hẫ   

346. Give me a chance. 

     cho t i một c  hội. 

347. Don't be so impatient! 

 Đ    c  m t ki    hẫ  chứ  

348. We wish to apologize for the delay to the meeting. 

 Ch    t i m ố  xi   ỗi  ì họ  trễ  

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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349. What's the matter? 

 C         th ? 

350. Are you alright? 

   h    chứ? 

351. What's getting you down? 

 Đi    ì   m  ạ       th ? 

352. What's up (with you)? 

 C  ch  ệ   ì  ? 

353. Why the long face? 

  ao m  ủ rũ th ? 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 86/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

        Ự Q      M  10  

354. You look a bit down. 

  r    a h c     h i     . 

355. Is there anything I can do to help? 

   i c  th   i   a h  ì kh   ? 

356. Do you need a shoulder to cry on? 

  m c  c       ai    kh c kh   ? 

357. You look like you could do with a drink. 

   h c    ố   ch t r         m  i     . 

358. Oh you poor thing! 

 Đ i  ắm kh ! 

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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CÁCH NÓI KHÔNG (10) 

359. In a word, no. 

   m  ại    kh     

360. Not on your life. 

  h      i   o  

361. Not likely! 

 Không th ! 

362.  t’s over my dead body. 

Đi        a sức t i r i  

363. Count me out! 

 Đ    t  h t i   o. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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CÁCH NÓI KHÔNG (10) 

364. I'd rather not if you don't mind. 

 Tôi e    kh        a h kh     hi    

365.  '   o e to    t  ’m   s   

   i m ố   ắm   h    m  t i  ậ  r i  

366. No chance. 

  h    th    o  

367. Not on your nelly! 

 Chắc chắ     kh   ! 

368. No way! 

  h      i   o! 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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M   MẮ   10  

369. It's a good thing. 

  hật    tốt  

370. It's just as well. 

  h    hại  ì m    

371. Fortunately! 

 Ma  mắ  tha   

372. As luck would have it. 

 May là có nó. 

373. That is a stroke of luck. 

 Vậ  ma       a  

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 90/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

M   MẮ   10  

374. It's lucky! 

 Ma  mắ  thật! 

375. It's most fortunate. 

 Ma  mắ  cực kỳ  

376. That was a near miss. 

 M m t          r i  

377. It must be your lucky day! 

 Hôm nay là ngày may mắ  của cậ   

378. You lucky thing! 

 M   ma   ắm thằ     ỷ! 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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Ở V Ệ           (10) 

379. Where can I get a ticket? 

 Mua vé      ? 

380. How many museums are there in Saison? 

 Có bao nhiêu viện b o tàng   Sài Gòn? 

381. What epoch does this drum belong to? 

 Cái trống này thuộc  i    ại nào? 

382. This is his famous house of stilts. 

 Ngôi nhà sàn n i ti ng này là của ông ta. 

383. Where is the display of bronze statuary? 

 Chỗ tr        t       ng      ? 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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Ở V Ệ           (10) 

384. Is there a catalogue of things on show? 

 Có danh mục các vật tr        kh   ? 

385. Admission is free, sir. 

 Vào xem miễ   h  th a      

386. Is there a room of French art? 

 C   h    tr        tra h  h   kh   ? 

387. You have to apply the guide. 

 Hãy hỏi     i h ớng dẫn. 

388. This collection is invaluable. 

 Bộ s   tập này là vô giá. 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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                11  

389. You're having me on. 

   h  ùa t i      

390. You're pulling my leg. 

   h  a    ùa t i  

391. That's a bit of an exaggeration. 

   i  ố      

392. It's ridiculous. 

 Thật nực c  i. 

393. That's an outright lie. 

 Dứt kho t         i  ối  

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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                11  

394. That's a pack of lies. 

  o   to     a  ặt  

395. That's a fishy story. 

 C   ch  ệ            

396. What you're saying is libelous. 

  ạ   a     i  i   kh    ha       

397.  t’s j st a half-truth. 

Đi      chỉ      ti  một   a th i. 

398.  hat’s a fi   

 Chỉ   a th i  

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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                11  

399. That's stretching the truth a bit. 

 Đi      h i kh c sự thật  

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 96/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

    ĐÌ    11  

400. How many people are there in your family? 

  ia  ì h  ạ  c  m       i? 

401. There are five people in my family. 

  ia  ì h t i c  5     i  

402. What do your parents do? 

  a mẹ  ạ    m   h   ì? 

403. My mother is a teacher. 

 Mẹ t i     i o  i    

404. My father works like a doctor. 

  a t i      c s   

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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    ĐÌ    11  

405. Do you have any brothers or sisters? 

  ạ  c  a h ch  em  ì kh ng? 

406.  ’m a  o    chi    

   i    co  một  

407.  ’ e  ot a  e  er  rother  

   i c  một a h trai  

408. I have a younger sister. 

   i c  một em   i  

409. Are your grandparents still alive? 

 Ô      của  ạ  c   số   chứ? 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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    ĐÌ    11  

410. Where do they live? 

  ọ số        ? 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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        Ế   11  

411. What do you think? 

  ạ    h  sao? 

412. What’s  o r o i io ? 

   ki   của  ạ  thì sao? 

413. What are your ideas? 

  ạ  c    t      ì kh   ? 

414. Do you have any thought on that? 

  ạ  c  s     h   ì     i      kh   ? 

415. How do you feel about that? 

  ạ  c m th    iệc     h  th    o? 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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        Ế   11  

416. I think we should do it. 

   i   h  ch    ta       m  ậ   

417. In my opinion, we should do it. 

  heo   của t i  ch    ta       m  ậ . 

418.   fee  that it’s the ri ht thi   to do. 

   i c m th     m  ậ           

419.    o ’t fee  that it’s s ch a  oo  i ea  

   i kh    th         một   t     ha   

420.    o ’t thi k we  ee  a car  

   i kh      h  ch    ta c   xe  ắm  

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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        Ế   11  

421. I believe (that) smoking should be banned. 

   i ti  rằ    iệc h t th ốc  h i         c m  

 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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ĐỀ    Ị (11) 

422. I think you should go home. 

   i   h   ạ          h   i  

423.    o ’t thi k  o  sho     o it  

   i kh      h   ạ        m  ậ   

424. Maybe you should ask her. 

 C      ạ       i hỏi c      

425. Wh   o ’t  o  come to m  ho se? 

  ại sao  ạ  kh         h  t i ch i  hỉ? 

426. How about going to the cinema? 

 Đi xem  him thì sao? 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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ĐỀ    Ị  11  

427. Let’s  o to the ci ema  

 Ch    ta  i xem  him  i  

428. Why not go and see a film? 

  ao  ại kh     i xem  him  hỉ? 

429. Do you fancy seeing a film? 

 M ố   i xem  him kh   ? 

430.  hat’s a  oo  i ea  

   ki   ha       

431. That sounds like a good idea. 

   he c     ha       

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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ĐỀ    Ị  11  

432. Thanks for your advice. 

 C m     ì   i kh     của  ạ   

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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    CỬ          C CỤ  11  

433. Do you have a piano? 

 Anh có bán piano không? 

434. I would like a guitar, please. 

 Tôi muốn một c        hi-ta. 

435.  ’m a fa  of fo k so  s  

 Tôi r t hâm mộ các bài nhạc dân ca. 

436. I will get it for you right away. 

 Tôi s  l y cho anh ngay. 

437. I like a musical entertainment. 

 Tôi thích gi i trí bằng âm nhạc. 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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    CỬ          C CỤ  11  

438. Have you a CD of it? 

 Ô   c    a  hi   i    chứ? 

439. Can you play Vietnamese instruments? 

   h ch i nhạc cụ Việt  am    c chứ? 

440. What kind of instrument is this? 

 Loại nhạc cụ gì vậy? 

441. Do you go in for soft music? 

 Ch  có thích nhạc vàng không? 

442. Must I pay before hand? 

 Tôi có ph i tr  ti   tr ớc không? 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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    CỬ          C CỤ  11  

443. I want to make installment payment. 

 Tôi muốn tr  góp. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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 ÍC    Ư C V   ÍC  CỠ  11  

444. How deep is the river? 

 Con sông sâu bao nhiêu? 

445.  t’s a o t 7 meters here  

 Sâu kho ng 7 mét. 

446.  t’s  ot  ee   

    kh    s        

447. How wide is the pool? 

 B    i rộng bao nhiêu? 

448.   ca ’t to ch the  ottom  

 Mình không chạm    c    . 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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 ÍC    Ư C V   ÍC  CỠ  11  

449. How long is the bridge? 

 Cây c u dài bao nhiêu? 

450. How high is the building? 

 Tòa nhà cao bao nhiêu? 

451. How tall are you? 

 Bạn cao bao nhiêu? 

452.  ’m 170 ce timeters ta    

   i cao 170 x   -ti-mét. 

453. Is your house big or small? 

 Nhà bạn to hay nhỏ? 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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 ÍC    Ư C V   ÍC  CỠ  11  

454.  t’s 25 s  are meters. 

 T ng diện tích là 25 mét vuông. 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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CÁC NGÀY LỄ (12) 

455.  he first of Ja  ar  is the  ew  ear’s Da   

      1 th    1               m  

456.  he ’re  aster e  s  

 Ch       trứ    hục sinh. 

457. Thanksgiving Day is approaching. 

      Lễ Tạ Ơ          r i  

458.  o a  is Viet am’s    e e  e ce Da   

   m  a            ốc kh  h của Việt  am  

459. Have a scary Halloween. 

 C  một       a  owee  thật      s   h ! 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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CÁC NGÀY LỄ (12) 

460. Trick or treat. 

 Cho kẹo  i kh    thì   ậ      L a ha   ộc   

461. To a  is Mother’s Da   

   m  a          của Mẹ  

462.  ’m  ooki   for a Father’s Da   ift  

 Ch    a   tìm một m       cho       ễ của  ố  

463.  o em er 20 is the Viet amese  eacher’s Da   

      20 th    11          h   i o Việt  am  

464. She told me a lie o    ri  Foo ’s Da   

 C       i  ối t i tro        c  th        

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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CÁC NGÀY LỄ (12) 

465. Last  ew  ear’   e  we were i   ew  ork  

 Ch    t i    ew  ork   o   m  iao th a   a r i  

466. Merry Christmas! 

 Ch c  i    si h   i   ! 

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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NÓI C M Ơ  V      LỖI (12) 

467. Thank you! 

 C m   ! 

468. Thank you very much! 

 C m    r t nhi u! 

469. Thanks a lot! 

 C m     hi u nhé! 

470. Thank you so much! 

 C m    r t nhi u! 

471. Thanks a bundle! 

 C m     hi u! 

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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NÓI C M Ơ  V      LỖI (12) 

472. You are too kind. 

 Anh t  t  quá. 

473. Thanks ever such a lot! 

 C m  n nhi u lắm! 

474. Cheers! 

 C m   ! (khích lệ) 

475. Sorry! 

 Xin lỗi! 

476.  ’m sorr  for  ei    ate  

 Tôi xin lỗi  ì   n muộn. 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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NÓI C M Ơ  V      LỖI (12) 

477.  ’m rea    sorr   

 Tôi thật sự xin lỗi. 

478.  ’m  ee    sorr   

 Tôi h t sức có lỗi. 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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BỊ BỆNH (12) 

479. How are you today? 

 Hôm nay bạn khỏe không? 

480. How do you feel? 

 Bạn c m th y th  nào? 

481. I am ill. 

 Tôi bệnh r i. 

482. I am tired now. 

 Bây gi  tôi th   mệt. 

483. I suffer from insomnia. 

 Tôi b  m t ngủ. 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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BỊ BỆNH (12) 

484. I need to see a doctor. 

 Tôi c    i   c s   

485. What’s matter with  o ? 

 Anh b  ra làm sao? 

486. I am very feverish. 

 Tôi sốt cao  ắm. 

487. I feel dizzy. 

 Tôi b  chóng mặt. 

488. I have a headache. 

   i     a    u. 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

BỊ BỆNH (12) 

489. I have a cold. 

 Tôi b  c m lạnh. 

490. I have a cough. 

 Tôi b  ho. 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 120/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Ở CỬ        Ư C      12  

491. Welcome to our store! 

 Hoa    h  h a h   n c a hàng! 

492. No trouble at all. 

 Không dám làm phi           ạ. 

493. Give me a bottle of brilliantine. 

 Cho tôi một chai keo vuốt tóc. 

494. Give me the best you have. 

 L y loại tốt nh t nhé. 

495. The prices are prohibitive. 

   a  ắt quá. 

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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Ở CỬ        Ư C HOA (12) 

496. What‘s tra e mark? 

 Hiệu gì th ? 

497. The Gilette. 

 Hiệu Gilette. 

498. This is in best quality. 

 Hiệu này là loại tốt nh t. 

499. What do you need to buy? 

 Ch  c n mua món gì? 

500. Domestic, madam. 

  h a        hàng nội   a. 

 

 

 
Lớp học trực tuy n 

Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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Ở CỬ        Ư C      12  

501. You can choose as you like. 

 Ch  có th  lựa chọn tùy ý. 

502. How much do you charge? 

 Anh tính bao nhiêu? 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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  Ấ         12  

503. Here we are in America. 

 Ch    ta  a   c  mặt tại Mỹ. 

504. Do you fly? 

 C   i  ằng máy bay à? 

505.  ’    e here for a week  

 Tôi s       tro   một tu n n a. 

506. This line is moving slow. 

      ch   n này chạy chậm quá. 

507. Keep the seat belt on. 

 Hãy thắt dây an toàn. 

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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  Ấ         12  

508. Can you put a trace on it? 

 V i         h   u lên hành lý? 

509. M   a  a e  i  ’t come o t  

 Hành lý của tôi bi       m t r i. 

510. Landing and take-off is the worst. 

 C t cánh và hạ cánh là nh      c    g s . 

511. Do not carry any hazardous material. 

 Vui lòng không mang vật nguy hi m. 

512. Which gate do I need to go to? 

 Tôi s   i   o c ng nào? 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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  Ấ         12  

513. What’s the ex iratio   ate o   o r  ass ort? 

 Hộ chi u của ch  ngày m y h t hạn? 

514. How long will you be staying in Canada? 

 Bạn s    Canada bao lâu? 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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Đ        12  

515. Do you know where I can get a taxi? 

 Bạn bi t chỗ   o     taxi kh   ? 

516. There are none available at the moment. 

 Xin lỗi hiện tại    h t xe. 

517. Where are you? 

 Q   kh ch  a        ? 

518. What’s the a  ress? 

 Đ a chỉ của quý khách      ? 

519. Could I take your name? 

 Cho tôi bi t t   a h  i? 

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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Đ        12  

520. How long will I have to wait? 

 Tôi s    i bao lâu? 

521. How long will it be? 

 S  m t bao lâu? 

522. It takes him a quarter of an hour. 

   h    m t 15 phút      m  i     . 

523.  t’s o  its wa   

  e  a     n. 

524. Where would you like to go? 

 Cô muố   i    ? 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 128/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Đ        12  

525. How much is it? 

 H t bao nhiêu ti n? 

526. Are we almost there? 

 Chúng ta g       ch a? 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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  Ế  ĐÓ  (13) 

527. Glad to meet you. 

 M       c gặp anh. 

528. How small the world is! 

 Qủa   t          hỏ bé! 

529. Fancy meeting you here! 

  h      h      ặp anh      ! 

530. Come in, please. 

M i vào. 

531. Make yourself at home. 

 Cứ tự  hi    h    nhà. 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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  Ế  ĐÓ   13  

532. Let me take your hat. 

 Đ  tôi treo nón của anh. 

533. Sit down, please. 

 M i ng i. 

534. Please excuse the mess. 

 Thứ lỗi vì sự b a bộn nhé. 

535. What good wind brings you here! 

 Ngọ   i    o   a a h        ! 

536. Do ’t  e  o ite! 

 Đ ng khách sáo nhé! 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 131/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

  Ế  ĐÓ   13  

537. Come back soon! 

 Sớm quay lại nhé! 

538. Let’s kee  i  to ch  

 Hãy gi  liên lạc nhé. 

539. Give my regards to your wife. 

 Cho tôi g i l i hỏi th m   n v  anh. 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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   M      Ự  ẮM  Ắ    Ô       (13) 

540. (Do you) know what I mean? 

  ạ  c  hi     t i kh   ? 

541. Do  o  k ow what  ’m sa i  ? 

  ạ  c  hi   t i  a     i  ì kh   ? 

542. Do you understand? 

  ạ  c  hi   kh   ? 

543. Are you following me? 

  ạ   ẫ  theo k   t i chứ? 

544. Are you with me? 

  ạ  c  hi   kh   ? 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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545. Have you got it? 

  ạ  hi   ch a? 

546. Did you get it? 

  h hi   ch a? 

547. Are there any questions? 

 C  c   hỏi   o kh   ? 

548. Gotcha = I got it. 

  i   r i  

549. I understand. 

   i hi    

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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550. I see. 

   i hi    

551.    o ’t  et it  

   i kh    hi    

552. What do you mean? 

    ạ      ì  ậ ? 

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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553. Can I buy you a drink? 

 Tôi m i em một       c chứ? 

554. Would you like a drink? 

  m  ố   gì không? 

555. Are you on your own? 

   h  i một mình à? 

556. Do you mind if I join you? 

 Anh ng i chung bàn với em    c kh   ? 

557. Do you come here often? 

 Em c  th             kh   ? 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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 Ẹ   Ò  13  

558. Is this your first time here? 

 Đ              em          ? 

559. Would you like to dance? 

 Anh m i em nh y một b      c chứ? 

560.  ere’s m    m er  

 Đ      số  iện thoại của anh. 

561. You look great. 

 Nhìn em r t tuyệt. 

562. Thanks for the compliment. 

 C m    a h  ì   i khen. 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 137/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 
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563. Can I walk you home? 

   h  i  ộ v  nhà với em nhé? 

564. Can I drive you home? 

   h   i xe   a em    nhé? 

565. Give me a call. 

 Gọi cho em nhé. 

 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti n    h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 138/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

       Ế   13  

566. What is the weather like? 

  h i ti t  h  th    o? 

567. How is the weather today? 

  h i ti t h m  a  th    o? 

568. Do  o  thi k it’   rai  to a ? 

  ạ  c    h  h m  a  tr i s  m a kh   ? 

569.  t’s wi     

  r i  hi    i   

570.  t’s rai i    

  r i  a   m a  

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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571. It looks like rain. 

  ì h  h  tr i sắ  m a  

572. The rain will be soon over. 

 M a sắ  tạ h r i  

573.  here’s a stro   wi    

 Đa   c   i  mạ h  

574. What’s the tem erat re? 

  hiệt  ộ  ao  hi  ? 

575.  t’s twe t  se e  Ce si s  e rees   270C) 

   o i tr i  a   270C. 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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576. What’s the forecast? 

 Dự   o th i ti t th    o? 

577. What’s the forecast  ike? 

 Dự   o th i ti t th    o? 

578.  t’s forecast to rai   

 Dự   o tr i s  m a  

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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Ở CỬA HÀNG SÁCH BÁO (13) 

579. Good morning! What do you have in stock? 

 Xin chào! Tiệm ông có bán gì? 

580. Do you have English – Vietnamese dictionary? 

 Ông có bán t   i n Anh – Việt không? 

581. Do you have stationery? 

 Ô   c          ù        h    kh   ? 

582. I want weekly and monthly mag. 

 Tôi muốn t  tu n san và nguyệt san. 

583. Which are the best papers? 

 T  nào hay nh t vậy? 

 

 

 
Lớp học trực tuy n 

Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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Ở CỬA HÀNG SÁCH BÁO (13) 

584. Are there any good leaders? 

 Có bài xã luận nào hay không? 

585. Do you want a party paper? 

 Ông muốn mua báo của Đ ng à? 

586. That is “C      ” news. 

 Đ     t  Công An. 

587. Here you are. 

 Của a h      

588. I would like a novel. 

 Tôi muốn mua một cuốn ti u thuy t. 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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Ở CỬA HÀNG SÁCH BÁO (13) 

589. Have you reading? 

   h  ọc r i à? 

590. Are they the best sellers? 

 Nh ng cuố         c ố  bán chạy  h t à? 

591. What are the latest things out? 

   ch   o mới x  t      ậ ? 

 

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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        Ữ V Ệ    M  13  

592. The tongue has no bone but it breaks bone. 

 L  i kh    x      hi          ắt   o. 

593. You will reap what you will sow. 

  ieo  h     o  ặt        . 

594. Do ’t  ost o e   ti  tomorrow what  o  ca   o to a . 

 Việc h m  a  chớ         mai  

595. A little better than none. 

 C  c   h   không. 

596. Diamond cuts diamond. 

 Vỏ    t     c  m    ta   họ . 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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        Ữ V Ệ    M  13  

597. It is the first step that is troublesome. 

 Vạ  sự kh i      a . 

598. Slow and steady win the race. 

 Chậm m  chắc. 

599. He who laughs today may weep tomorrow. 

 C  i     i h m tr ớc h m sa      i c  i. 

600. Curses come home to roost. 

  ieo  i    ặt   o. 

601. The cobbler should stick to his last. 

  i t thì th a thốt  kh     i t thì  ựa cột m    he. 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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        Ữ V Ệ    M  13  

602. When in Rome, do as the Romes does. 

 Nhập gia tuỳ tục. 

603. Each bird loves to hear himself sing. 

 Mèo khe  mèo   i    i. 

604. Habit cures habit. 

 L    ộc tr   ộc. 

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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TÌNH YÊU (14) 

605. I love you more than I can say. 

 Anh yêu em nhi   h    h ng gì anh có th  nói. 

606. I love Vietnam. 

 Tôi yêu Việt Nam. 

607. I fall in love with her. 

 Tôi yêu cô  y m t r i. 

608. I love her at first sight. 

 Tôi yêu nàng t  c i  hì    u tiên. 

609. Two hearts that beat as one. 

 Hai trái tim hòa chung nh    ập. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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TÌNH YÊU (14) 

610. Such a love! 

 Yêu là th ! 

611. Will you marry me? 

 L y anh em nhé? 

612. Send her my love! 

 Hãy g i   n nàng t m lòng này! 

613. I love you till I die. 

   h     em cho   n lúc ch t. 

614. A young couple is in love. 

 Một   i  ạn tr   a        

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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TÌNH YÊU (14) 

615. I marry you for love. 

   h     em  ì a h     em. 

616. How beautiful love is! 

 Tình yêu mới  ẹp làm sao! 

617. What a handsome couple! 

 Thật    một cặ   ẹ    i! 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

GI  GIẤC (14) 

618. What time is it? 

 M y gi  r i? 

619.  t’s 6 o’c ock  

 Bây gi  là 6 gi . 

620.  t’s six thirt   

 Bây gi  là 6 gi  30 phút. 

621.  t’s ha f  ast se e   

 Bây gi  là 7 gi  30 phút. 

622.  t’s a   arter to  i e  

 Bây gi  là 9 gi  kém 15. 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

GI  GIẤC (14) 

623. When do you go to school? 

 Khi nào bạ   i học? 

624.  t’s too  ate    ha e to  o home  

 Trễ quá r i, gi  tôi ph i v  nhà. 

625. Hurry up or we are late for school. 

 Nhanh lên không thì trễ học m t. 

626.  t’s   ite ear     ake  o r time  

 Còn khá sớm, cứ t  t  thôi. 

627. What time do you make it? 

 M y gi  thì a h   n? 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

GI  GIẤC (14) 

628.  t’s half past eleven. 

      i     11 gi  30. 

629. When was that? 

 Lúc nào? 

630. See you again the day after tomorrow. 

  ặ   ại a h   o      kia  h . 

631. The day before yesterday I met him. 

 Hôm kia t i  ặ  a h ta. 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

SỐ (14) 

632. I love algebra and geometry. 

   i     m    ại số hình học. 

633. The answer is Zero. 

 Đ          ằ   0  

634. Zero is less than one. 

 0  hỏ h   1  

635. That is worth one hundred dollars. 

 C i    tr   i  100     a  

636.  hat’    e one thousand dollars. 

   t c     1 000     a  

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

SỐ (14) 

637. One million dollar is not enough for me. 

 Một triệ    D    kh     ủ cho t i  

638. More than one billion people in the world speak Chinese. 

     một tỉ     i tr   th   iới   i ti     r    Q ốc  

639. He runs second. 

   h    chạ     thứ  hì  

640. The rent comes to one-third of his salary. 

  i   th    h    ố  tới 1 3       của a h     

641. Almost two-thirds of Americans are homeowners. 

     2 3     i Mỹ c   h  ri    cho mì h  

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

SỐ (14) 

642. A half hour passed. 

   a  i     tr i   a  

643.  t’s a   arter  ast three. 

 3  i  15. 

644. Genius is one percent inspiration and ninety - nine percent perspiration. 

  hi   t i   m 1% t i         99  kh     ệ   

645.  ’m one hundred percent sure. 

   i chắc chắ  100%. 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

      ÂN HÀNG (14) 

646.  ’   ike to with raw 1 000 000 V Đ  

 Tôi muốn rút một triệ    ng. 

647. How would you like the money? 

 Anh muốn loại ti n nào? 

648.  ’   ike to  a  this che  e i     ease  

 Tôi muốn bỏ t m séc này vào tài kho n. 

649.  ’   ike to  a  this i     ease  

 Tôi muốn bỏ ti n vào tài kho n. 

650. Have you got any ID? 

   h c   em chứng minh nhân dân không? 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

               14  

651.  ’ e  ot m   ass ort  

   i c   em hộ chi        

652.  o r acco  t’s o er raw   

 Tài kho n của anh b  rút lố. 

653. I want to open an account. 

 Tôi muốn m  một tài kho n. 

654.  ’   ike to cancel this cheque. 

 Tôi muốn hủ  t m séc này. 

655. Could you please insert your card? 

V i        a th  vào? 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

               14  

656. Enter your PIN, please. 

 Nhập mã PIN. 

657. Incorrect PIN, please. 

 Mã PIN sai. 

658. Would you like a receipt? 

 Bạn có muốn l y gi    i    hận không? 

659. Your cash is being counted. 

 M    a     m ti n của bạn. 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

GIAO THÔNG (14) 

660. Hit the road! 

 L      ng thôi! 

661. I get stuck in the traffic. 

 Tớ b  tắt    ng. 

662. Is the traffic heavy in downtown? 

 Giao thông ách tắt   trung tâm thành phố à? 

663. All cars are parking on the roads. 

 T t c  xe h i      ậ  tr      ng. 

664.  t’s so crow e   

 Đ      c      

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

GIAO THÔNG (14) 

665. Driving is more stressful now. 

 Lái xe bây gi  cũ   c    th    h    

666. The traffic is awful at peak time. 

 Giao thông ách tắt vào gi  cao  i m. 

667. More congestion is happening. 

 Càng ngày càng tắt ngh n. 

668. He overtakes my car. 

   h ta    t qua mặt xe tôi. 

669. M  car’s o t of  etro   

 Xe tôi b  h t x     

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

GIAO THÔNG (14) 

670. I have an accident. 

 Tôi gặp tai nạn. 

671. I change speed. 

   i   i tốc  ộ. 

672. You have to slow down. 

 Anh ph i chạy chậm. 

673. Will you give me a ride? 

   h cho t i  i  h  xe nhé? 

 

 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

 Ó  VỀ   Ữ   Đ Ề        ÍC   14  

674. What do you like doing in your free time? 

  ạ  th ch   m  ì   c r  h rỗi? 

675. What are you interested in? 

  ạ  th ch c i  ì? 

676. What do you like to do? 

  ạ  th ch   m  ì? 

677. I quite like cooking. 

   i h i th ch         

678. I like listening to music. 

   i th ch   he  hạc. 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

 Ó  VỀ   Ữ   Đ Ề        ÍC   14  

679. I really like swimming. 

   i thực sự r t th ch   i  ội  

680. I love the cinema. 

   i th ch  i xem  him  

681. I enjoy traveling. 

   i th ch  i      ch  

682.  ’m craz  a o t foot a    

   i r t m           

683. My favorite color is red. 

   i th ch m    ỏ  

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

 Ó  VỀ   Ữ   Đ Ề        ÍC   14  

684.    o ’t  ike rea i   novel. 

   i kh    th ch  ọc ti   th   t  

685. I dislike pepper. 

   i kh    th ch ti    

686. I really hate getting up early. 

   i thực sự r t  h t  iệc  ậ  sớm  

687.   ca ’t sta   ta ki   i  c ass  

   i kh    th  ch    ự      c  iệc   i ch  ệ  ri    tro    ớ   

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

NHẬN L I VÀ TỪ CHỐI (14) 

688.  hat’s wo     e  reat  

S  tuyệt lắm      

689. Ok. 

Đ  c thôi. 

690. I guess so. 

  i  o    ậy. 

691. Good point. 

 a      

692. Co    ’t a ree more  

Không th         h      c n a. 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

NHẬN L I VÀ TỪ CHỐI (14) 

693.  hat’s a  oo  i ea  

     r t hay. 

694. Totally agree! 

 o   to     ng ý! 

695. Sorry. 

Tôi r t ti c. 

696. No, thanks. 

Không, c m     

697.   am afrai     o ’t  ike it  

Tôi e rằ   t i kh    th ch  i       

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

NHẬN L I VÀ TỪ CHỐI (14) 

698. Maybe we can make it up next time. 

Có l  chúng ta s  hẹn gặp vào l n tới. 

699.  ’   o e to,   t  ’m rea      s  ri ht  ow  

Tôi r t muố   i   h     i  thì tôi r t bận. 

700.  ’   ike to   t  ’m act a     oi   to the cinema. 

Tôi muốn lắm   h    sa   i  làm tôi mắc  i xem  him  

701.  h  o  sorr    ’ e  ot to meet someo e the    

Ồ, không, thứ lỗi cho tôi. Lát n a t i c  hẹ  r i  

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Ở           Q    Ă   15  

702. I like to book a table, please. 

   i m ố   ặt      

703. Do you have any free tables? 

  h  h    c       trố   kh   ? 

704. Could I see the menu, please? 

 L m    cho t i xem thực      

705. Would you like something to drink? 

   h ch  m ố   ố    ì? 

706. Can I get you something to drink? 

   h ch  m ố   ố    ì kh   ? 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Ở           Q    Ă   15  

707. Would you like some coffee? 

   h ch  c  m ố   ố   c   h  kh   ? 

708. How about orange juice? 

   h ch  c  m ố   ố     ớc cam    kh   ? 

709. Do you want a piece of cake? 

   h ch  c  m ố        h kh   ? 

710. No, thanks. 

  h     c m     

711. That would be fine. Thanks. 

 Cũ      c  c m     

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

Ở           Q    Ă   15  

712.  ’   ha e the  eef steak  

 L   cho t i m        t t t  

713. Can/could/may I have the bill, please? 

 L m    t  h ti    i   t i  

714.  ’m o  a  iet  

   i  a      ki     

715.  ’m a  e etaria   

   i    cha   

716.    o ’t eat  ork  

   i kh       th t heo  

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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717. Have you got any plans for tomorrow? 

      mai  ạ  c  k  hoạch  ì ch a? 

718. Are you free this evening? 

  ối  a   ạ  r  h kh   ? 

719. What would you like to do this evening? 

  ối  a   ạ  m ố    m  ì? 

720. Do you fancy going out tonight? 

  ối  a   ạ  m ố   i ch i kh   ? 

721. Sure! 

 Chắc chắ  r i! 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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722.  ’   o e to  

 Mì h r t th ch  

723. That sounds good. 

   he ha      

724.  orr     ca ’t make it  

  i c      mì h kh     i    c  

725.  ’m  er    s  at this mome t  

      i  mì h  ậ   ắm  

726. I have to study. 

 Mì h  h i học   i  

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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727. What time shall we meet? 

 Ch    ta  ặ   ha    c m    i ? 

728. Where would you like to meet? 

  ạ  m ố   ặ   ha       ? 

729. Let’s meet at 8:00  M  

 Mì h  ặ   ha    c 8  i  tối  a   h   

730.  ’   see  o  at the ci ema at 8 o’c ock  

 Mì h s   ặ   ạ    rạ  chi    him   c 8  i   h   

731.  ’    e there i  10 mi  tes  

 Mì h s      tro   10  h t   a  

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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732. She is very furious. 

 Cô  y r t giận. 

733. I blow a fuse. 

   i r t tức giận. 

734. They reach the boiling point. 

 Họ giận sôi c      i. 

735. Get off my back! 

   h th i  i! 

736. Lay off, will you? 

   h th i  i c     c không? 

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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737. Come off it! 

 Đ ng có m  gi  cái giọng  y ra! 

738. Shut up! 

 Câm miệng! 

739. Make yourself scarce. 

 Hãy tránh xa ra. 

740. Get out of here! 

 Hãy cút ra khỏi    ! 

741.  hat’s e o  h  

 Đủ r i   y. 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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  Ậ  DỮ  15  

742. How irritating! 

 Tức thật! 

743. Get lost! 

 Bi    i  iùm! 

744. I am in a rage! 

   i  a    iận lắm! 

745. I run out of patient. 

 Tôi h t kiên nhẫn r i. 

746. It burns me up! 

 Nó làm tôi phát cáu. 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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PH   ĐỐI (15) 

747.  hat’s  ot true. 

 Đi      kh          

748. Nothing doing! 

 Hoàn toàn sai. 

749. Certainly not. 

 Chắc chắn là không. 

750. Not a chance. 

 Không th . 

751.  hat wo ’t  o! 

 S  kh       c  ì    ! 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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PH   ĐỐI (15) 

752.  hat’s a    ch of  ie! 

 Toàn là l i b p b m! 

753.  hat’s a  i   fat  ie! 

 Hoàn toàn b a  ặt. 

754.  hat’s o t of   estio   

 Đi         kh    th     c. 

755.  hat’s   thi ka  e  

 Không th    h   h   ậy. 

756. Nonsense! 

 Vô lý! 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 179/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

PH   ĐỐI (15) 

757. Not likely! 

 Không th     ! 

758.  hat’s wa  o t! 

 Đủ r i   y! 

759. Not in a million years. 

 Dứt khoát là không bao gi . 

760. Get out of it! 

 Đ ng nói nh m n a! 

761. What a story! 

 Đ        ặt  i u! 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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CÁC GIÁC QUAN (16) 

762.  ’m  eaf  

 Tôi b   i c. 

763. I suffer a hearing loss. 

   i kh    th  nghe    c. 

764. The noise is deafening. 

 Ồ   i c lỗ tai. 

765. Her ears are ringing. 

 Tai cô  y cứ ù lên. 

766. Delicious! 

 Ngon tuyệt! 

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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CÁC GIÁC QUAN (16) 

767. Would you like a taste? 

 Ch  có muốn n m th  không? 

768. I feel like eating. 

 Tôi th   thèm     

769. What smells? 

 Mùi gì vậy. 

770. What’s the sce t? 

 Mùi th m  ì  ậy? 

771. My hair stand on end. 

 Tôi s  dựng tóc gáy. 

 

 

 
Lớp học trực tuy n 

Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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CÁC GIÁC QUAN (16) 

772.  ’m chi  e  to the  o e  

 Tôi lạnh th   x      

773.  t’s as soft as si k  

 Nó m m  h   ụa. 

774. We have good eyesight. 

 Chúng ta có th  lực tốt. 

775.  t’s as har  as rock  

    s     h      

776. I have 9/10 vision. 

 Th  lực của tôi là 9/10. 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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777. Do my eyes deceive me? 

 Tôi có th  tin vào mắt mình không? 

 

 

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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 Ọ  V      L   C  C  Ọ  (16) 

778. Hello! 

 A lô. 

779. John speaking. 

 Joh   a     he      

780.  t’s Ja e here  

 Ja e      

781. Could I speak to Victoria, please? 

 Cho t i   i ch  ệ   ới Victoria  

782.  ’     t him o   

 Tôi s   ối m    ới         

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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 Ọ  V      L   C  C  Ọ   16  

783. Speaking! 

 Tôi nghe. 

784. Who’s ca  i  ? 

  i  ọi th ? 

785. Hold the line, please. 

  i    i       i  m    

786. One moment, please. 

  i    i một ch t  

787.  ’m sorr   he’s o  a other ca    

  i   ỗi          a   c   iệ  thoại r i  

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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 Ọ  V      L   C  C  Ọ   16  

788. Would you like to leave a message? 

   h  ch  c  m ố      ại   i  hắ   ì kh   ? 

789. Could you ask him to call me? 

   h  ch  c  th   hắ          ọi cho t i    c kh   ? 

790. Can I take your phone number? 

 Cho t i xi  số  iệ  thoại của a h  ch     c kh   ? 

791. What’s  o r  ho e   m er? 

  ố  iệ  thoại của a h ch      ao  hi  ? 

792.  ’   ca    ack  ater. 

   i s   ọi  ại sa   

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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 Ọ  V      L   C  C  Ọ   16  

793. Thanks for calling. 

 C m     ì     ọi  

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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     Ư  Đ Ệ   16  

794. How much is a first class stamp? 

 Gía tem hạng nh t bao nhiêu? 

795.  ’   ike a  e  e o e    ease  

 Tôi muốn mua một chi c  ì th   

796. How many would you like? 

 Anh/ ch  muốn bao nhiêu? 

797.  ’   ike to se   this to Viet am  

 Tôi muốn g i c i       n Việt Nam. 

798. I want to send this parcel to Australia. 

 Tôi muốn g i   i h          n Úc. 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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799. How much will it cost to send this letter? 

 G i th      h t bao nhiêu ti n? 

800. Can you put it on the scales, please? 

   h  ặt nó lên cân giùm. 

801. Where is the postbox? 

   m th       iện        ậ ? 

802. I would like to pay the bill. 

 Tôi muố  tha h to   h a          

803. Do you sell postcards? 

 Ô   c          thi p không? 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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804. Can you fill in this form, please? 

 V i       i n vào mẫ           

805. Please fill out this form. 

 L m     i     o mẫ           

806. Would you like to send it overweight or by regular mail? 

  ạ  m ố    i c   tốc ha    i th    ? 

807.  ’   ike it to  et there tomorrow  

   i m ố     tới   i      mai  

808.  ’  also like to mail this letter. 

   i cũ   m ố    i    th       

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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809. Do you need to buy stamps? 

  ạ  c  c   m a tem kh   ? 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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       C       16  

810. Do you have any vacancies tonight? 

  ối  a  kh ch sạ  c    h    trố   kh   ? 

811. What’s the room rate? 

  i   h        ao  hi  ? 

812. The rate is 55 dollars. 

  i  55     a  

813. How many nights will you be staying? 

  ạ  s        m     m? 

814. Do the rooms have internet access? 

  ro    h    c  mạ   i ter et kh   ? 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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815. We have wireless network. 

 Ch    t i c  mạ   kh         

816.  ’   ike a room   ease  

   i m ố   ặt một  h     

817. How will you be paying? 

   h ch  tha h to    h  th    o? 

818.  ’   ike to  a   y cash/ visa/ cheque. 

   i m ố  tha h to    ằ   ti   mặt  isa s c. 

819. How many people are there? 

 M       i? 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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820. Would you like a king size bed or double beds? 

  ạ  m ố   i      ớ  ha   i       i? 

821.  o ’re i  room 502  

  h    của a h ch      h    502  

822.  t’s o  the 5th floor. 

      tr   t    5. 

823.  ere’s  o r ke   

 Đ      chìa kh a  h     

824. You sign here, please. 

Anh h   k    o      

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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825. What time is checkout? 

  ha h to    h      c m    i ? 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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826.  ’m  ooki   for Diamo     aza  

   i  a   tìm         n Diamond Plaza. 

827. Can you tell me how to get to Diamond Plaza? 

  ạ    m    chỉ  i   t i           Diamo     aza  

828.  t’s o  L  D     treet  

     ằm tr         L  D     

829.  t’s the first street o  the  eft  

     ằm             ti       ta  tr i  

830. T r   eft o to  hạm   ọc  hạch  treet  

 Q ẹo tr i   o        hạm   ọc  hạch  

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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831. You should go straight. 

  h      i th     

832. Should I turn left or turn right? 

  i       ẹo tr i ha    ẹo  h i? 

833. You can turn right at the second corner. 

  h c  th    ẹo  h i       r  thứ hai  

834. Let’s keep going for another 200 meters. 

    ti   tục  i th m 200m   a  

835.  t’    e o   o r ri ht  

     ằm  h a     ta   h i của a h  

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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836.  t’s o  osite to a  ark  

     ằm  ối  iện công viên. 

837.  t’s  ext to a coffee shop. 

     ằm     một      c   h   

838.  ’m with  o   

   i hi   r i  

839.   thi k  ’ e  ot it  

   i   h  t i  i t        i r i  

840.    o ’t  et it  

   i kh    hi    

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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841.  ’m  ost  

   i     ạc        

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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842. My name is Jane. 

   i t      Ja e  

843.  ’m  aris Lee  

   i     aris Lee  

844.  ’m Mr   i   C i to   

   i     i   C i to   

845.  ’m Dr   mith  

   i     i o s   mith  

846. Please call me Bob. 

      ọi t i     o   

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/
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847.  ’m twe t   ears o    

   i 20 t  i  

848. I come from Vietnam. 

   i     t  Việt  am  

849.  ’m from Viet am  

   i     t  Việt  am  

850. I live in District 1. 

   i số       ậ  1  

851. My telephone number is 090 999 9999. 

  ố  iệ  thoại của t i    090 999 9999. 

 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/
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852. Please contact me at 0123456789. 

      i    ạc  ới t i theo số 0123456789  

853.  ’m st   i   at  xfor   

   i  a   học tại tr      xfor   

854. I work for HSBC Bank. 

   i  ại  iệc tại      h       C  

855. I work as a sell manager. 

   i     i m  ốc     h     

856. Nice to meet you. 

   t   i    c  ặ   ạ   

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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857. Pleased to meet you. 

   t h   hạ h    c  ặ   ạ   

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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858. What’s  o r marita  stat s? 

 Tình trạng hôn nhân của a h  h  th  nào? 

859.  ’m si  le. 

   i c    ộc thân. 

860.  ’ e aske  for her ha    

 Tôi v a c u hôn cô  y. 

861.  ’m marrie   

   i     ậ   ia  ì h  

862. I have divorced her. 

 Tôi li d  cô  y r i. 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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863. My fiancée is from America. 

 Hôn thê của tôi quê   Mỹ. 

864. I wish you two happiness. 

 Mong anh ch  hạnh phúc. 

865. Let’s  ri k to the ha    co   e! 

 Nào cùng uố    ì cặ    i hạ h  h c. 

866. Her husband is very young. 

 Ch ng cô ta tr  quá. 

867.  he’s the  ri es-maid. 

 Cô        hụ dâu. 

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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868. Marriage is made in heaven. 

 Hôn nhân là do duyên n . 

869. Women prefer monogamy. 

 Phụ n  thích một v  một ch ng. 

870. Men prefer polygamy. 

 Đ       th ch  a th   

871.  he’s marr i   mo e   

 Cô  y k t hôn vì ti n. 

872. He is a fortune-hunter. 

 Anh ta là một ta    o mỏ. 

 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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873. She is a widow. 

 Bà ta là một góa phụ. 

874. He has a lot of girlfriends. 

 Anh ta có nhi u cô bạn gái. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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875. May I have your name? 

 Cho tôi xin tên của anh. 

876. What’s  o r a  ress? 

 Đ a chỉ của anh? 

877. My address is 133 Le Loi Street. 

 Tôi   số 133       L  L i. 

878. Are you on the phone? 

 Anh có số  iện thoại không? 

879. Your date of birth, please? 

 Ngày sinh của anh? 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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880. Are you married? 

 Anh lậ   ia  ì h ch a? 

881. How long did you get married? 

 Anh lậ   ia  ì h    c bao lâu r i? 

882. Do you have any children? 

 Anh có con cái gì không? 

883. What do your parents do? 

 Bố mẹ anh làm gì? 

884. How many years do you go to school? 

   h    học    c m     m r i? 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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885. I finished four years at a university. 

   i    học xo   4   m  ại học. 

886. Where did you learn English? 

 Anh học Ti ng Anh      ? 

887. What qualifications do you have? 

 Anh có bằng c p gì không? 

888. Do you have Toefl certificate? 

 Anh có bằng Toefl không? 

889. Have you had any other jobs? 

   h c    m th m  iệc gì kh c không? 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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890. Why are you out of job? 

 Tại sao anh th t nghiệp? 

891. What do you want to work here? 

 Anh muốn làm việc gì      ? 

892. How long did you do this job? 

 Anh làm ngh      ao    ? 

 

Ch   g trình thành viên 
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  i   để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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893. LOL (laugh out loud) 

 C  i to 

894. CU (see you) 

 Hẹn gặp lại 

895. GTG (got to go) 

 Tôi ph i  i r i. 

896. IC (I see.) 

 Tôi hi u r i. 

897. FYI (for your information) 

 Nói cho bạn bi t 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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898. BBL (be back later) 

 Quay lại sau 

899. BRB (be right back) 

 Quay lại ngay 

900. CUL (see you later) 

 Hẹn gặp lại 

901. THX (thanks) 

 C m     hi u 

902. W ?  What’s   ?  

 Có chuyện gì vậy? 

 

My HelloChao 
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php
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903.  W   o ’re we come   

 Không có chi. 

904. W ?  Who’s that?  

 Ai th ? 

905. TTYL (talk to you later) 

 Trò chuyện sau nhé 

906. MUSM (miss you so much) 

 Nhớ em/anh r t nhi u 

907. NP (no problem) 

 Không thành v     . 

 

Blue member 
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài 

khoản Phổ thông miễn phí. 

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé. 

http://www.hellochao.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap-tren-hellochao/loi-ich-khi-nang-cap-blue-member/&idq=1679091c5a880faf2fb566087eb1b2Mm
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  Ò C   Ệ  Q   M     19  

908. IRL (in real life) 

 Ở   o i   i 

909. OLL (online love) 

 Tình  o 

910. OTOH (on the other hand) 

 Mặt khác 

911.    F  tha k  o  it’s Fri a   

 Tạ    tr i hôm nay là thứ sáu. 

 

Tìm cặp câu 
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn 

dùng hoàn toàn đúng cho bạn. 

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé. 

 

http://www.hellochao.vn/search.php?lang=vi&act=search&sct=c%C3%B3+th%E1%BA%ADt+kh%C3%B4ng
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CHÀO H I (19) 

912. Good morning everyone! 

 Chào bu i sáng mọi     i! 

913. How do you do! 

 Chào! 

914. Hi! 

 Chào! 

915. Hello! 

 Chào 

916. Hi there! 

 Xin chào! 

 

Nghe câu ti ng Anh 
Các câu tiếng Anh trên hệ thống khi tìm kiếm sẽ có thể nghe được theo giọng nói của người bản xứ, giúp bạn làm quen khi 

nghe và nói theo giọng chuẩn của họ. 

Hãy là thành viên Blue Member để nghe được âm thanh của tất cả các câu nói này. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 217/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

CHÀO H I (19) 

917. Hey, how are you doing? 

 Nè, dạo này sao r i? 

918. Howdy friend! 

 Chào anh bạn! 

919. What’s   ! 

 Chào! 

920. Wow  it’s  oo  to see  o ! 

 Tuyệt quá, m          c gặp bạn! 

921. Hello! How have you been? 

 Chào! Dạo này sao r i? 

 

 h      h   học giỏi 
Một bí quyết đã được nghiên cứu, đúc kết và ứng dụng thành công, đã được chia sẻ như một cẩm nang bỏ túi nằm lòng  

cho những người học tiếng Anh hiện nay. 

Tải ngay quyển sách miễn phí này “       t và công cụ tự học nói ti      h      o t tro   1   m”  

http://www.hellochao.vn/phuong-phap-hoc-gioi-tieng-anh/bi-quyet-va-cong-cu-tu-hoc-noi-tieng-anh-luu-loat-trong-1-nam/?act=intro-detail&iid=eccbc87e4b5ce2fe18303fd9f2a7baMm
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CHÀO H I (19) 

922.  ow’s  ife  ee  treati    o ? 

 Dạo này sống sao r i? 

923. Good to meet you! 

 V i    c gặp bạn/anh/ngài. 

924. Bye! 

 Tạm biệt! 

925. Bye for now! 

 Bây gi  thì tạm biệt! 

926. Bye-bye! 

 Tạm biệt! 

 

Chat dễ dàng 
Công cụ giúp đơn giản hóa việc tán gẫu giữa hai người không phân biệt người Việt hay người nước ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo dùng đúng câu từ tiếng Anh và vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Truy cập ngay trang chat để trải nghiệm chat tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả. 

http://www.hellochao.vn/chat.php
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CHÀO H I (19) 

927. See ya! 

 Gặp bạn sau nhé! 

928. So long! 

 Tạm biệt! 

929. See you around! 

 Hẹn gặp lại! 

930. Farewell! 

 V  h  iệt! 

 

Gi  liên lạc 
Luôn kết nối với cộng đồng mạng học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả HelloChao.vn với những thông tin cập nhật nhất trên 

mạng xã hội. 

Truy cập ngay trang cộng đồng của HelloChao.vn trên Zing me, Facebook hôm nay. 

http://www.hellochao.vn/
http://me.zing.vn/b/hellochaofanclub
http://www.facebook.com/hellochaofanclub
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MUA SẮM (20) 

931. Can I help you? 

  h ch  c    ì? 

932. May I help you? 

  h ch  c    ì? 

933. What can I do for you? 

  i c  th   i    ì cho   h ch ? 

934. Do you have any Z? 

  h ch  c        kh   ? 

935.  t’s o er there  

Ở  ằ   kia. 

 

HelloChao.vn 
Phát triển mạnh mẽ từ Công cụ tìm kiếm câu đàm thoại Anh – Việt sau giải thưởng tại cuộc thi Nhân tài đất Việt 2010, 

Mạng học tiếng Anh trực tuyến HelloChao.vn ngày càng khẳng định trong cộng đồng người học tiếng Anh. 

Khám phá ngay cách HelloChao.vn giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ cho người Việt. 

http://www.hellochao.vn/gioi-thieu-hellochao/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 221/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

MUA SẮM (20) 

936. Show me the best. 

Cho tôi xem món tốt nh t. 

937. Anything else, madam? 

Còn gì n a kh    th a   ? 

938.  ’   ike somethi   for m   ai    se  

Tôi c n một   i m      dùng hằng ngày. 

939. Give me a lipstick. 

Đ a cho t i một cây son môi. 

940. Do you want a very good quality? 

Ông c n thứ tốt nh t chứ? 

 

 

Lớp học trực tuy n 
Học tiếng Anh trực tuyến tại HelloChao giúp luyện phát âm, luyện nghe nói giọng chuẩn Mỹ, và người bận rộn nhất vẫn 

có thể giỏi tiếng Anh sau một năm. 

Truy cập ngay vào Lớp học trực tuy n để học thử ngày đầu miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/


 

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake! Trang 222/241 

1000 câu đàm thoại tiếng Anh 

MUA SẮM (20) 

941. Where ca    fi   some  a ies’ hats? 

Tôi tìm mua nón phụ n         

942.   am sorr    t    o ’t  ike it  

 i   ỗi  h    t i kh    th ch c i      

943. This does not suit me. 

Cái này không v a với tôi. 

944. I prefer to go elsewhere. 

Tôi muố   i chỗ kh c m a  

945. How much does it cost? 

 i   ao  hi  ? 

 

 

Hội thoại 
Nơi ôn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hoàn hảo với hàng nghìn đoạn hội thoại được biên tập kỹ lưỡng cho nhiều tình 

huống từ đời thường đến công sở và đủ cấp độ. 

Truy cập ngay vào Hội thoại để luyện nghe miễn phí mà không cần là thành viên bạn nhé! 

 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-hoi-thoai-tieng-anh/
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MUA SẮM (20) 

946. How much are these? 

 h    c i     h t  ao  hi   ti  ? 

947. Here you are. 

Đ  của a h ch       

948. Is that all (for today)? 

  h ch  c  m a  ì   a kh   ? 

949. Is there anything else? 

Q   kh ch m ố  m a  ì   a kh   ? 

950.  ere’s  o r cha  e  

  i a h ch  ti   thối  

 

Bài ki m tra 
Ôn luyện kiến thức tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông (lớp 6 đến 12), luyện thi TOIEC, TOEFL, luyện thi 

trình độ A,B,C, luyện thi đại học. 

Truy cập ngay vào Bài ki m để ôn luyện tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/tong-hop-de-kiem-tra-tieng-anh/
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THÔNG DỤNG (51) 

951. Face it! 

 Thực t   i! 

952.  t’s a  iece of cake  

 Nó r t dễ. 

953. I am in tight spot. 

 Mình kẹt ti n r i. 

954. Take it or leave it? 

 Mua hay không    ? 

955. Do ’t  et me wro    

 Đ ng hi u l m ý tôi. 

 

Học qua Video 
Học tiếng Anh, luyện nghe tiếng Anh online với hàng nghìn video được tập hợp từ tất cả các nguồn trên internet với đủ loại: 

giao tiếp, thương mại, VOA. 

Truy cập ngay vào Video để học và giao tiếp Tiếng Anh miễn phí với hơn 3000 video clip bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/video-hoc-tieng-anh/
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  Ô   DỤ    51  

956. Explain yourself! 

 Gi i th ch  i1 

957. I did it. 

 Tôi thành công r i. 

958.  ’m o  m  wa   

   i   n ngay. 

959.  ’m rea    ea   

 Tôi ch t chắc r i. 

960. I was just thinking. 

 Tôi chỉ   h        th i  

 

Bài vi t 
Hàng nghìn bài viết về kiến thức tiếng Anh phục vụ việc ôn luyện, học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Sử dụng 

chức năng tìm kiếm để tìm bài viết cũ. 

Truy cập ngay vào Bài vi t để học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/
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  Ô   DỤ G (51) 

961. Make some noise! 

 Sôi n i lên nào! 

962. Mark my words. 

 Nhớ l i tôi. 

963. Me? Not likely! 

   i h ?  h      i nào! 

964. You bastard! 

 Đ  t i! 

965. What’s o   o r mi  ? 

 Bạn lo lắng gì vậy? 

 

Diễ      
Diễn đàn tiếng Anh: thảo luận, trao đổi, hỏi đáp kiến thức tiếng Anh, hỗ trợ dịch thuật, giải đáp thắc mắc tiếng Anh và có 

nhiều topic tiếng Anh hay. 

Truy cập ngay vào Diễ      để trò chuyện và trao đổi bằng Tiếng Anh bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dien-dan-tieng-anh/
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  Ô   DỤ    51  

966. Who cares! 

 Ai thèm quan tâm! 

967. The less the better. 

 Càng ít càng tốt. 

968. No wonder why! 

 Ch  trách sao! 

969. No kidding! 

  h     ùa    ! 

970. Right the wrong. 

 S a ch a sai l m. 

 

Game học ti ng Anh 
Với hàng trăm game tiếng Anh, giúp người học vừa thư giãn, thử tài, cân não, vừa nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. 

Truy cập ngay vào Game để giải trí và thử tài miễn phí bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/game-hoc-tieng-anh/
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  Ô   DỤ    51  

971. Is that so? 

 Vậy h ? 

972. I feel blue. 

 Tôi c m th y bu n. 

973. Let it be! 

 Mặc xác nó! 

974. Once in a lifetime change. 

 C  hội        m c  một. 

975. I j st co    ’t he   it  

 Tôi không ki m ch     c. 

 

Thêm câu 
Hỗ trợ các thành viên khác dịch những cụm từ, câu mà họ tìm không thấy trên HelloChao. 

Truy cập ngay vào Thêm câu để hỗ trợ cộng đồng dịch những cụm từ và câu bạn nhé! 

http://www.hellochao.vn/dich-thuat-ho-tro-cong-dong/
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  Ô   DỤ    51  

976. Do ’t stick  o r  ose i  there. 

 Đ    c   h    mũi   o  iệc     

977. Take your time! 

 Cứ t  t ! 

978. One way or another. 

 Cách này hay cách khác. 

979. Poor you! 

 Tội nghiệp bạn quá! 

980. Same here! 

 Đ   cũ   vậy! 

 

Playlist 
Playlist là danh sách các cặp câu tiếng Anh được tập hợp theo từng chủ đề, ngành nghề. Với tính năng slideshow, chúng ta 

có thể vừa học vừa làm việc nhà! 

Truy cập ngay vào Playlist để luyện nghe tiếng Anh với các playlist cặp câu tổng hợp theo chủ đề. 

http://www.hellochao.vn/playlist-cap-cau-tieng-anh/
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  Ô   DỤ    51  

981. Step by step! 

 T      ớc một. 

982. So be it! 

 Vậ  thì   m  i! 

983. Do ’t ki    o rse f! 

 Đ ng cố sức quá! 

984. Do as I say! 

 Làm theo l i tôi! 

985. Definitely! 

 Không còn nghi ng  gì n a! 

 

Nạ   i m 
HelloChao cung cấp đầy đủ các hình thức thanh toán: Thẻ Cào Mobi-Vina, Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim, SMS giúp người 

dùng mua điểm dễ dàng. 

Truy cập ngay Nạ   i m để biết thêm các hình thức thanh toán trực tuyến và mua điểm trên HelloChao. 

http://www.hellochao.vn/thanh-toan/
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  Ô   DỤ    51  

986. Wait and see! 

 Ch  xem! 

987. What a relief! 

 Thật nhẹ nhõm! 

988. How come? 

 Sao lại  h   ậy? 

989. Got a minute? 

 R nh không? 

990. Get real! 

 Hãy thực t   i! 

 

Ch     trì h th  h  i   
HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần 

thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

Truy cập ngay Ch     trì h th  h  iên để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn. 

http://www.hellochao.vn/tham-gia-chuong-trinh-hellochao/
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  Ô   DỤ    51  

991. Leave it out! 

  h i  i! 

992. Just browsing! 

 Chỉ xem thôi mà! 

993.  hat’s  othi   to me! 

  h       h       ì   n tôi! 

994. No wonder why! 

 Hèn gì! 

995. Grasp all, lose all. 

 Tham thì thâm. 

 

Phát thanh 
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng 

Anh. 

Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn. 

http://www.hellochao.vn/tinh-nang-moi-hellochao/podcast-phat-thanh/?act=intro-detail&iid=c81e728d9d4c2f631f062f89cc1486Mm
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996. Cut your coat according your clothes. 

 Liệ  c m  ắp mắm. 

997. Doing nothing is doing ill. 

  h   c   i   t thiện. 

998. Honesty is best policy. 

 Thật thà là cha quỷ xứ. 

999. Great minds think alike. 

    t  ng lớn gặp nhau. 

1000. A friend in need is a friend indeed. 

 Gian nan mới hi u bạn bè. 

 

 

 

 

 
My HelloChao 

My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu bằng việc      k  một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này. 

http://www.hellochao.vn/user.php

