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Các mẫu câu giao tiếp về sở thích 

 

1. Mẫu câu diễn tả sở thích, sở ghét 

 

a. Diễn tả sở thích 

To be interested in ….. Rất hứng thú với …… 

To be crazy about ….. Phát cuồng ……. 

To have a passion for …. Đam mê …… 

To be into …… Rất thích ……. 

To be fond of …….. Thích ……… 

To be keen on ……… Thích ……… 

When I have free time, I …… Khi có thời gian rảnh, tôi ………. 
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b. Diễn tả sở ghét 

I don’t like ………. Tôi không thích ……….. 

I hate …………. Tôi ghét ………….. 

I can’t stand ……….. Tôi không thể chịu đựng được ………. 

It’s not really my favorite thing. Nó không hẳn là điều tôi thích. 

I’m not interested in …… Tôi không hứng thú với ……… 

I am sick of …… Tôi phát ốm vì ………. 

I am disgusted with ……. Tôi chán ghét ………. 

 

2. Các mẫu câu hỏi và trả lời về sở thích 

 

a. Các mẫu câu hỏi 
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What do you do in your space time/ free 

time? 

Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi? 

What do you get up to in your space 

time? 

Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh? 

Which game do you play? Bạn thích chơi trò nào? 

What are your hobbies?/ 

What’s your hobby? 

Sở thích của bạn là gì? 

What do you like doing? Bạn thích làm gì? 

What do you do for fun? Bạn làm gì để giải trí? 

If you have free time, what will you do? Nếu bạn có thời gian rảnh, bạn sẽ làm gì? 

What kind of things do you do in your 

free time/ spare time? 

Bạn làm gì khi rảnh rỗi? 

What are you into?/ 

What are you interested in? 

Bạn say mê điều gì? 

Do you like ……? Bạn có thích …… không? 

 

b. Các mẫu câu trả lời 

In my free time, I ……… Trong thời gian rảnh, tôi ………. 

When I have free time/ spare time, I ……. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi ………… 

I enjoy/ like/ love ………… Tôi thích ……… 

I’m interested in ……….. Tôi thấy thích thú với ……………. 

I relax by ………… Tôi thư giãn bằng cách ………….. 
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I like ……. most. Tôi thích ……. nhất. 

I adore/ fancy …… Tôi thích ………. 

I have a special liking for …… Tôi đặc biệt yêu thích ……….. 

Ngoài ra, các bạn cũng có thể dùng các mẫu câu được gợi ý của Mục 1 để nói về việc 

thích hay không thích điều gì. 

 


