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XEM TRƯỚC U
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Lễ cưới Wedding

BƯỚC 1 Nghe BƯỚC 2 Kiểm tra manh mối

01
Tôi thường mặc một chiếc váy cocktail (váy dạ tiệc) có màu sắc nhẹ nhàng, tươi 
sáng hay một chiếc áo cánh và chân váy khi tham dự đám cưới, nhưng không 
mặc màu ngà hoặc màu trắng bởi đó là dịp để cô dâu toả sáng. 

cô dâu: bride
toả sáng: shine

02
Chúng tôi tham dự một đám cưới ngoài trời và đột nhiên trời mưa. May mắn 
thay, có một địa điểm tổ chức trong nhà đã được chuẩn bị sẵn gần đó nên tất 
cả chúng tôi đã đi đến nơi đấy. 

ngoài trời: outdoor
trong nhà: indoor

03 Bạn tôi đang cố gắng để bắt được bó hoa cưới nhưng cô ấy đã bị ngã khi bắt 
lấy nó khiến mọi người trong đám cưới đều bật cười.

04
Mọi người nói rằng nếu tôi bắt được bó hoa cưới tại lễ cưới, tôi sẽ phải kết 
hôn trong vòng 3 tháng, vậy nên tôi còn không định thử bắt lấy nó.

05
Một ca sĩ nổi tiếng đã đến và hát tại lễ cưới. Anh ấy hát cùng với một ban nhạc 
sống và tất cả mọi người đều nhận được chữ ký của anh ấy.

06
Tôi đã mừng tiền cho đám cưới nhưng lại không nhận được phiếu ăn. Vì 
vậy tôi đã không thể ăn trong lễ cưới.

07
Sảnh cưới rất rộng và không có nhiều khách nên tôi đã có thể ngồi ở hàng 
ghế đầu. 

08
Tôi đã được đề nghị làm người chủ trì trong lễ cưới của người bạn thân nhất, 
tôi đã làm rất tốt và không mắc phải lỗi sai nào.

chủ trì: host

09
Tôi đã đến lễ cưới từ sớm. Tôi đã chụp ảnh với cô dâu và trở về mà không tham 
dự lễ cưới.

tham dự lễ cưới: attend a wedding

10
Tôi đã rất vội đến nỗi tôi chỉ có thể đưa tiền mừng và ngay lập tức trở về văn 
phòng để làm việc.

11
Tôi đã tham dự lễ cưới của một đồng nghiệp và tôi quá mệt đến nỗi ngủ gà 
ngủ gật liên tục trong toàn bộ lễ cưới. 

ngủ gà ngủ gật: doze off

STEP 1 Nghe

Hãy xác định xem các câu trong tiếng Việt 
được diễn đạt tương ứng bằng tiếng Anh 
như thế nào. 

STEP 2 Kiểm tra manh mối

Bằng những manh mối được cho sẵn, các 
bạn hãy thử diễn đạt những câu văn tiếng 
Việt bằng tiếng Anh nhé.

STEP 3 Nghe và đọc theo

Hãy nghe và lặp lại các câu. Bằng cách này, 
các bạn có thể ghi nhớ sâu các câu chuyện 
trong não bộ. 

STEP 4 Nói bằng tiếng Anh 

Hãy rèn luyện sự tự tin bằng cách nói thật to. 
Đặc biệt hãy chú ý những phần được gạch 
chân. 

3 phút nói tiếng Anh 

Nếu chỉ biết cách diễn đạt mà lại không thể bày tỏ ý kiến cá nhân 

theo nhiều cách phong phú thì chưa thể kết luận rằng bạn giỏi 

tiếng Anh phải không? Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp 

những chủ đề tiếng Anh dưới dạng câu chuyện (episode) để giúp 

các bạn có thể tự do bày tỏ ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh trong 

vòng 3 phút.

��

Hãy làm theo những chỉ dẫn dưới đây để có thể nói tiếng Anh lưu loát trong vòng 3 phút. Giới hạn thời gian: 2 phút (10 giây cho mỗi câu)

BƯỚC 3 Nghe và đọc theo BƯỚC 4 Nói bằng tiếng Anh

I wear a cocktail dress or a blouse and skirt in light colors 
to a wedding and no ivory or white because it is the 
bride’s time to shine.

We were at an outdoor wedding and it suddenly started 
to rain. Fortunately, there was an indoor site planned that 
was nearby so we all went there.

My friend was trying to get the bouquet but she fell 
catching it so everyone at the wedding laughed.

People say that if I get a bouquet at the wedding, I need 
to get married within three months, so I didn’t even try 
to get it.

A famous singer came to sing at the wedding. He sang 
with a live band and everyone got his autograph.

I gave a cash gift but didn’t get a meal ticket. So I 
couldn’t eat at the wedding. 

The wedding hall was big and there weren’t many 
guests so I could sit in the front at the wedding.

I was asked to host the wedding ceremony at my best 
friend’s wedding, and I did well without making any 
mistakes.

I went to the wedding early. I took a picture with the bride 
and came home without attending the wedding.

I was in such a hurry that I just gave the cash gift and 
immediately came back to the office to work.

I was at my colleague’s wedding and I was so tired that I 
kept dozing off during the entire wedding.
















































