
Tả người



Tôi xinh đẹp và trẻ trung. Tôi cao ráo
và thanh mảnh.
Tôi có tóc vàng, thẳng và dài 
ngang vai. Tôi có khuôn mặt hơi
vuông, cặp mắt bồ câu màu nâu và
cái miệng rộng hay cười.
Tôi vui tính và cởi mở.  Khi rảnh tôi
thích đi nhảy đầm ở câu lạc bộ.
Hôm nay tôi mặc áo đầm mini mầu
đen, hở ngực và không giây.
Tôi xách một cái ví nhỏ mầu bạc và
đi giầy cao gót cũng mầu bạc.
Tôi là Cameron Diaz và là tài tử
xi nê.



Tôi là một người trung niên,
tầm thước và hơi béo.
Tôi có khuôn mặt vuông, tóc
vàng, mắt xanh và không để
râu.
Tôi ít nói và khó tính nhưng
không khó chịu.
Hôm nay tôi mặc áo sơ mi dài
tay màu xanh và quần bò
xanh đậm. Tôi cũng đeo một
cái cặp màu đen.
Tôi đã đóng phim Batman và
tên tôi là Val Kilmer.



Tôi trẻ trung và duyên dáng. Tôi có
dáng người cao ráo và to lớn.
Tóc tôi dài và màu nâu.  Đôi mắt tôi
cũng mầu nâu và không to cũng
không nhỏ.
Tôi là một người tự lập, vui tính, có
duyên, hát hay và có óc khôi hài.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo đầm
màu kem và đội mũ kếp màu nâu
nhạt.
Tôi là ca sĩ và tài tử xi nê. Tên tôi
là Queen Latifa.



Tôi đẹp trai và bốn mươi mấy tuổi. 
Tôi cao ráo và có thân hình lực sĩ,
mạnh khỏe.
Tôi có tóc vàng, thẳng và ngắn. Mắt
tôi màu xanh lá cây nhạt. 
Tôi thông minh, ít nói nhưng thân
thiện.
Tôi có bạn gái và sáu đứa con.
Khi rảnh tôi thích lái xe mô tô và đi
chơi với lũ con tôi.
Tôi mặc áo thun ba lỗ màu trắng và
quần bò màu xanh.
Tên tôi là Brat Pitt.



Tôi là một người đàn ông già, xấu,
thấp và béo tròn như hạt mít.
Tôi hói tóc và đeo kính. Mặt tôi
tròn, béo và tôi có cằm đôi.
Thế nhưng tính tình tôi vui vẻ,
thân thiện và có óc khôi hài.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ
mi ngắn tay màu xám đen và một
chiếc quần tây màu đen.
Tôi là người Mỹ gốc Ý .  Tôi
thường đóng phim hài. Tên tôi là
Danny Devito.



Tôi trẻ trung, cao ráo và thanh
mảnh.  Tôi là người Mỹ da đen
nhưng tôi nhuộm tóc màu nâu
vàng giống như cặp mắt màu nâu
của tôi.
Tôi hơi nói nhiều, thân thiện và dễ
tính.
Tối nay tôi mặc một chiếc áo đầm
hai giây màu nâu nhạt và cầm ví tay
màu bạc.  Tôi cũng đeo một đôi
hoa tai bạc.
Tôi là ca sĩ và thỉnh thoảng tôi cũng
đóng phim. 
Tên tôi là Beyonce Knowl.



Tôi là người Anh.  Tôi già và đẹp lão.
Tôi cao ráo và không gầy cũng
không béo.
Đầu tôi hói. Tôi để râu mép và râu
quai nón. Tóc và bộ râu của tôi đều
Bạc trắng.
Tôi khôn ngoan, khó tính và ít nói.
Tối nay tôi mặc một bộ lễ phục màu
đen một chiếc áo sơ mi trắng kiểu
xưa có ren khi đi dự lễ phát giải
Oscar.
Tôi đã đóng nhiều cuốn phim trinh
thám James Bond. Tôi là Sean
Connery. 



Bây giờ chúng ta hãy 
tả những người sau 
đây…



Đây là tổng thống phu nhân
Michelle Obama. Bà là
người _____, cao ______
______ và ____________.
Tóc bà ____ và hơi quăn.
Bà mặc một bộ ____ và __
_____ màu đen.  Bà cũng
đeo_________, ________
______và _____________
Bà thông minh, ________,
_________ và __________



Ca sĩ và tài tử Will Smith
_________ và ________.
Anh ________________
____________________
và rất thương súc vật.
Anh có tóc _____ và ___.
Tính tình anh ________ ,
_______ và _________.
Anh mặc ____________,
________ và _________.



Angelina _________ và
_____________________.
Cô có dáng người ______
_______ và ___________.
Cô có mái tóc _________
và __________________
Cặp mắt _____________
____________. Hôm nay
cô mặc ______________.
Angelina ít nói, _________
_____________________
_____________________



Christian _________ và
_____________________.
Dáng anh ____________
và __________________
Cặp mắt và tóc anh_____
__________.  
Anh nóng tính,  _______
và __________________
Trong hình này anh mặc
_____________________
_____________________



Bà Thống Đốc bang Alaska
tên Sarah Palin là một
người ________ và _____.
Bà có _____, ____ và____.
Tính tình bà____________,
_________ và __________
Bà mặc một ___________,
_________ và _________.



Năm nay Oprah năm mươi
mấy tuổi. 
Bà là một người_________,
____________ và _______.
Oprah có mái tóc _______,
_______ và ____________.
Bà____________________
_____________________ .
Hôm nay bà mặc________
______________________



Thượng nghị sĩ John MacCain
già và _________. 
Ông là  người _______ và
___________ .
Ông ______ và có ________.
Ông là một người tốt, can
đảm, ít nói và ____________.
Ông mặc một ___________
màu _________, áo ______
màu ________ và đeo _____
màu ________.


