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Trả lời câu hỏi phần Possessive case (‘s – of the) trang 13 Tiếng Anh 6 Right on!

Possessive case ('s - of the)
(Sở hữu cách)
one person + 's

two people + 's

Mary's aunt

Bob and Al's dog

Note: We do not use 's for objects. We use of the.
The colour of the book is blue. (NOT: The book's colour.)

- Whose notebook is this?
(Đây là vở ghi chép của ai?)
- It’s Nat’s notebook.
(Đó là vở ghi chép của Nat.)
6. Read the theory box. Then choose the correct item.
(Đọc khung lý thuyết. Sau đó chọn phương án đúng.)
1. It's the book of the girl/girl's book.
2. The bag's colour/colour of the bag is red.
3. Kate's sister/The sister of Kate has got a frog.
4. Mark and Sam's dog/The dog of Mark and Sam is small.

Lời giải chi tiết:
1. It's the girl's book.
(Đó là quyển sách của cô gái.)
2. The colour of the bag is red.
(Màu của cái túi là màu đỏ.)
3. Kate's sister has got a frog.
(Chị gái của Kate có một con ếch.)
4. Mark and Sam's dog is small.
(Con chó của Mark và Sam thì nhỏ bé.)

7. Write questions and answer as in the example.
(Viết các câu hỏi và trả lời như ví dụ.)
1. book? Ann => Whose book is this? It’s Ann’s book.
(Đây là quyển sách của ai? – Đây là quyển sách của Ann.)
2. hamster? Mario
3. ball? Tom and Peter
Lời giải chi tiết:
2. Whose hamster is this? – It’s Mario’s hamster.
(Con chuột cảnh này là của ai? – Nó là của Mario.)
3. Whose ball is this? – It’s Tom and Peter’s ball.
(Đây là quả bóng của ai? – Đó là quả bóng của Tom và Peter.)
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