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Cách hỏi thăm sức khoẻ bằng tiếng Anh 

 

Trong giao tiếp, người bản ngữ rất thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của nhau. Hôm nay, 

Vietjack sẽ giúp bạn học những mẫu câu hỏi và trả lời về sức khoẻ bằng tiếng Anh nhé! 

 

 

1. Cách hỏi thăm sức khoẻ 

▪ How are you? (Bạn sức khỏe thế nào?) 

▪ How have you been lately? (Dạo này (sức khỏe) anh thế nào?) 

▪ How are you feeling? (Bạn sức khỏe thế nào?) 

▪ How are you going? (Bạn thế nào rồi?) 

▪ How are you keeping? (Bạn có khỏe không/ Bạn sức khỏe thế nào?) 

▪ How are you getting on? (Bạn vẫn đâu vào đấy chứ?) 

▪ How are you getting along? (Bạn vẫn đâu vào đấy chứ?) 

▪ How’s it going? (Mọi chuyện với anh thế nào?) 
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▪ How’s your family? (Gia đình của bạn thế nào?) 

▪ How’s life? (Cuộc sống của bạn thế nào?) 

▪ Are you well? (Dạo này khoẻ chứ?) 

▪ Are you better now? (Đã khá hơn chưa?) 

▪ Are you alright today? (Hôm nay khoẻ không?) 

 

2. Cách trả lời, phản hồi 

▪ In the best of health (Cực khỏe) 

▪ Couldn’t be better (Không thể khỏe hơn) 

▪ I’ve never felt better (Khỏe hơn bao giờ hết) 

▪ Not complaining (Không có gì than phiền cả) 

▪ No complaints! (Không có gì phải than phiền cả) 

▪ Can’t complain! (Không thể than phiền) 

▪ Mustn’t complain! (Không phải than phiền) 

▪ Well, thanks  (Khỏe, cảm ơn) 

▪ Pretty well, thanks ( Cũng khỏe, cảm ơn) 

▪ Fine, thanks (Khỏe, cảm ơn) 

▪ Good, thanks (Tốt, cảm ơn) 

▪ OK, thanks (Cũng khá, cảm ơn) 

▪ Still alive (Bình thường) 

▪ Still alive and kicking (Thường thường) 

▪ Full of beans (Tràn trề sinh lực) 

▪ First rate (Quá khỏe) 

▪ So so (Bình thường) 

▪ Not bad (Không tồi) 

▪ Not so bad (Không tồi lắm) 
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▪ Not too bad (Không quá tồi) 

▪ Fine, thanks (Tôi khoẻ, cảm ơn) 

▪ Much the same as usual (Cũng như mọi khi) 

 


