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Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Comprehension 

A. Choose the correct answers for Animal smarts 

1. What is the article about? 

a. a smart animal 

b. bonobo chimpanzees 

c. a zoo in the United States 

2. Where are bonobo chimpanzees from? 

a. Africa 

b. Europe 

c. Asia 

3. The word "understand" means _____. 

a. say 

b. use 

c. know the meaning of 

4. How does Kanzi communicate what he wants? 

a. by pointing to pictures 

b. by writing words 

c. by making sounds 

5. According to the article, Kanzi's son Teco can _____. 

a. make a fire 

b. use a computer 

c. play the piano 
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Dịch 

Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung đoạn văn Animal Smarts 

1. Bài đọc trên nói về gì? Một loài động vật thông minh 

2. Tinh tinh bonono đến từ đâu? Châu Phi 

3. Từ “understand” ở dòng 6 nghĩa là _____. 

4. Làm thế nào để Kanzi chỉ ra được cái nó muốn? Bằng cách chỉ vào bức tranh 

5.  Theo như bài đọc trên thì con trai của Kanzi, Teco có thể _____. 

Answer 

1 2 3 4 5 

a a c a b 

B. Complete the chart. According to the article, what can Kanzi do? What can’t 

Kanzi do? 

Kanzi can Kanzi can't 

Dịch 

Hoàn thành bảng sau. Dựa trên nội dung đoạn văn, Kanzi có thể làm gì và những điều Kanzi 

không thể làm? 

Answer 

Kanzi can Kanzi can't 

- Communicate with humans 

- Understand about 3000 English words 

- Use computer to say about 500 words 

- Make a fire 

- Cook marshmallows 

- Play the piano 

- sing 
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C. Talk with a partner. What would you teach your pet to do? 

Dịch 

Nói với bạn cùng nhóm của mình? Bạn sẽ dạy thú cưng của mình làm gì?  

Answer 

Học sinh tự thực hành 

~/~ 

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 7: Can you do this? - Comprehension do Đọc tài 

liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.  
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