
 

 

 

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi phần Listening – 3f. Skills trang 63 Tiếng Anh 6 Right on!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Bài nghe: 

1. What's Paul’s favorite food? 

Paul: What's for dinner dad? Not chicken again, I hope. 

Dad: No, your favorite Paul, hot dogs. 

Paul: Hot dogs aren’t my favorite food anymore. 

Dad: So what is it? 

Paul: Ever since we got that lovely fish in Brighton I can't stop thinking about it. 

2. What does Ann want to drink? 

Boy: Do you want something to drink Ann? How about a glass of this lovely apple juice? 

Ann: No, thanks. It's too cold outside for juice. Could I have a nice hot cup of tea? 

Boy: Of course, do you want some milk instead? 

BÀI: LISTENING – 3F. SKILLS 

UNIT 3: ALL ABOUT FOOD 

MÔN: TIẾNG ANH – RIGHT ON! - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Listening 

7. Listen and choose the correct answer (A, B, or C).  

(Nghe và chọn câu trả lời đúng A, B, hoặc C). 

 

 



 

Ann: No thanks, black is fine. 

Boy: Sugar? 

Ann: Just a little please half of teaspoon. 

3. What does the Lyn need to buy? 

Lyn: Have you got everything you need for dinner Rory? 

Rory: Why, Lyn? Are you going to the supermarket? 

Lyn: Yes, I am. I have to get some apples for the pie tomorrow. 

Boy: Well I've got the onions for the soup and cucumbers for the salad. So I think I'm okay. 

Lyn: Okay, see you later. 

Tạm dịch: 

1. Món ăn yêu thích của Paul là gì? 

Paul: Bữa tối ăn gì vậy bố? Con hy vọng không phải là gà nữa. 

Bố: Không, Paul, món yêu thích của con, xúc xích. 

Paul: Xúc xích không còn là món ăn yêu thích của con nữa. 

Bố: Vậy giờ con thích gì? 

Paul: Kể từ khi chúng ta có được con cá đáng yêu đó ở Brighton, tôi không thể ngừng nghĩ về nó. 

2. Ann muốn uống gì? 

Bạn nam: Bạn có muốn uống gì không Ann? Một ly nước táo đáng yêu này thì sao? 

Ann: Không, cảm ơn. Bên ngoài quá lạnh để uống nước trái cây. Cho mình một tách trà nóng được không? 

Bạn nam: Tất nhiên, thay vào đó bạn có muốn một ít sữa không? 

Ann: Không, cảm ơn trà được rồi. 

Chàng trai: Đường không? 

Ann: Làm ơn chỉ một chút nửa thìa cà phê thôi nhé. 

3. Lyn cần mua những gì? 

Lyn: Bạn đã có mọi thứ cần thiết cho bữa tối chưa Rory? 

Rory: Sao thế, Lyn? Bạn định đi siêu thị à? 

Lyn: Đúng vậy. Mình phải lấy một ít táo cho món bánh vào ngày mai. 

Rory: Chà, mình có hành tây cho món canh và dưa chuột cho món salad. Vì vậy, mình nghĩ rằng mình ổn. 

Lyn: Được rồi, hẹn gặp lại sau nhé. 

Lời giải chi tiết:  

1. B 2. A 3. A 
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