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1 Trong chuyến du lịch chẳng may bị mất cắp điện thoại, bạn hãy nhanh chóng thay đổi mật khẩu tài 

khoản Facebook, Email hoặc ngân hàng để      .

 biết chiếc máy điện thoại của mình đã rơi vào tay của người khác hay chưa 

 bảo vệ quyền sở hữu của mình 

 bảo vệ thông tin cá nhân 

 biết vị trí máy điện thoại của mình đang ở đâu 

2 May mà hôm nay trời không mưa,       chúng ta sẽ không thể đi tham quan khu chợ đêm Sĩ 

Lâm.

 vì vậy thì  nếu không thì  vì vậy mà  nếu muốn thì 

3 Đi du lịch mà quên mang theo hộ chiếu thì       như đi chợ mua đồ mà quên mang theo tiền. 

 chẳng khi nào  chẳng thể nào  chẳng cách nào  chẳng khác nào 

4 Đặt vé máy bay trực tuyến là một hình thức đặt vé và thanh toán cực kỳ      .

 thuận buồm xuôi gió   thuận lợi và tốt đẹp 

 thuận tiện và nhanh chóng  thuận lợi và tiện nghi 

5 Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ, cổ kính nằm trên lưng chừng núi, đang trở thành       địa điểm 

du lịch nổi tiếng, hấp dẫn du khách khi đến với Đài Loan.  

 một trong chín  một trong những  một trong phần  trong chín phần 

6 Không gian bao la ở nông trại Cingjing (Thanh Cảnh)       hấp dẫn du khách       hình ảnh 

trùng điệp của những ngọn núi quanh năm mây mù bao phủ, không khí trong lành, tươi mát, đem 

lại cảm giác thư thái đến lạ kỳ. 

......còn.........bởi....... ......vẫn.........nên...... ......vẫn.........làm...... ......còn.........ở....... 

7 Trong các địa điểm du lịch ở Đài Bắc, khu Wufenpu luôn là địa điểm nhộn nhịp người qua lại, là 

do:

 Nằm gần ga tàu hỏa Đài Bắc nên việc di chuyển đến địa điểm này cũng rất dễ dàng. 

 Nằm gần Trung tâm mua sắm Đài Bắc nên mọi người thích đến đây. 

 Nằm gần ga tàu hỏa Tùng Sơn nên việc di chuyển đến địa điểm này cũng rất dễ dàng.  

 Nằm gần Tòa nhà Đài Bắc101 nên việc di chuyển đến địa điểm này cũng rất dễ dàng.

8 Công viên quốc gia Taroko với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của những cánh rừng già      ,

dòng thác đổ hay cảnh núi non hùng vĩ sẽ khiến bạn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ thú 

đó. 

 xanh mước  xanh mướt  xanh mược  xanh mướp 

9 Trong không gian uy nghiêm, thanh tịnh của Miếu Văn Võ bạn sẽ cảm thấy mình như lạc vào chốn 

bồng lai, tiên cảnh,       mà bạn có thể rũ bỏ đi những âu lo, phiền muộn của cuộc sống. 

 chốn ở  điểm  chỗ ở  nơi 

10 Đến Phật Quang Sơn Tự, ngôi chùa nổi tiếng ở Đài Loan này bạn sẽ       ngỡ ngàng bởi vẻ đồ 

sộ của hơn 20 tòa tháp, điện, cùng pho tượng đồng khổng lồ, cao nhất thế giới. 

 không khỏi  khó mà  không thể  khó lòng
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11 Núi Dương Minh là nơi có những đồng cỏ lau      , nếu đến đây vào khoảng tháng 5 tới tháng 7 
bạn sẽ được thấy những cánh đồng hoa loa kèn vô cùng thơ mộng. 
 nghi ngút  bạc ngàn  ngúc ngàn  ngút ngàn

12 Công viên địa (1) chất Yeliu (Dã Liễu), nơi sở hữu những tảng đảng (2) với rất nhiều hình thù kỳ 
lạ, những hóa thạch đã (3) có từ rất lâu đợi (4).
(2) và (4) sai (1) và (4) sai (2) và (3) sai (1) và (3) sai

13 Hai bên bờ sông Aihe (Ái Hà) là những hàng cây xanh tươi, nhiều hàng quán được trang trí rất 
đẹp, là nơi mà bạn có thể      .
 đến bơi lội, tắm sông, tận hưởng không khí mát mẻ, lánh xa những ồn ào náo nhiệt nơi thành thị 

chật hẹp 
 câu cá, hẹn hò, tận hưởng không khí mát mẻ, lánh xa những ồn ào náo nhiệt nơi thành thị chật 

hẹp 
 cắm trại, chèo thuyền, tận hưởng không khí mát mẻ, lánh xa những ồn ào náo nhiệt nơi thành thị 

chật hẹp 
 đi dạo, ngắm cảnh, tận hưởng không khí mát mẻ, lánh xa những ồn ào náo nhiệt nơi thành thị 

chật hẹp 
14 Chị ơi, bớt cho tôi thêm một chút nữa đi! Mắc quá! 

 Dạ, đừng trả giá nữa, giá này được lắm rồi. Anh đi giùm tôi đi mà! 
 Dạ, có gì đâu anh, giá này đắt lắm rồi. Anh mua giùm tôi đi mà! 
 Dạ, không được đâu anh, giá này rẻ lắm rồi. Anh mua giùm tôi đi mà! 
 Dạ, không có gì đâu anh, giá này rẻ lắm rồi. Anh đi giùm tôi đi mà! 

15 A: Thời tiết ở Đài Loan vào mùa này dễ chịu quá       ?
B: Dạ phải, người ta cũng thường nói thời tiết ở Đài Loan 4 mùa đều như là mùa Xuân đấy! 
 nhỉ  đi  ta  luôn

16 Có rất (1) nhiều phương tiện công cộng ở Đài Loan rất tiện ít (2) và đa dạng, nhưng đặt (3) biệt 
phổ biến là tàu điện ngầm, tiếp đến là hệ thống xe buýt hay tàu cao tốc (4).
(2) và (4) sai (1) và (3) sai (2) và (3) sai (1) và (4) sai

17 Đài Loan là vùng lãnh thổ có khí hậu cận nhiệt đới, độ ẩm cao.       mùa Đông ở những vùng núi 
cao có khi có tuyết rơi, mùa hè thường nóng tuy nhiên càng       khu vực phía Nam       thời 
tiết càng dễ chịu hơn. 
 Tới..............lúc..............là............  Lúc.............đến..............thì............ 
 Vào..............về..............thì...........  Tại..............tới..............là............ 

18 Nếu bạn có visa còn hiệu lực hoặc thẻ thường trú còn hiệu lực của Mỹ, Canada, Anh, Australia, 
New Zealand, Nhật Bản thì chỉ cần đăng ký trước vào trang web nhập cư của Đài Loan để nhận 
giấy chứng nhận là có thể thỏa sức vi vu mà không cần visa. Tuy nhiên,      .
 bạn cũng cần phải có tiền Đài Loan nữa mới được 
 bạn cũng cần phải có vé máy bay khứ hồi nữa mới được 
 bạn cũng cần phải có vé máy bay nữa mới được 
 bạn cũng cần phải có đô la Mỹ nữa mới được  

19 Khi mang hành lý, không được để       trong hành lý xách tay. Những đồ dùng này phải được 
ký gửi. 
 các vật thể, dụng cụ dành cho trẻ em và các loại nước hoặc gel dạng lỏng chưa sử dụng với 

dung tích dưới 100ml 
 các vật thể, dụng cụ dành cho trẻ em và các loại nước hoặc gel dạng lỏng đang sử dụng với 

dung tích dưới 100ml 
 các vật thể, dụng cụ nguy hiểm và các loại nước hoặc gel dạng lỏng đang sử dụng với dung tích 

dưới 100ml 
 các vật thể, dụng cụ nguy hiểm và các loại nước hoặc gel dạng lỏng đang sử dụng với dung tích 

trên 100ml
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20 Hầu hết các khách (1) sạn ở Đài Loan đều có trang bị các thiết bị cần thiết, nhưng bạn cũng nên 

chuẩn bị sẵn kem đáng (2) răng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, lượt (3), và các vật dụng cá nhân 

cần thiết khác (4).

(1) và (2) sai (2) và (3) sai (1) và (4) sai (3) và (4) sai

21 Bành Hồ sở hữu những vách đá dựng đứng, cột đá kỳ vĩ, đầy hoang sơ. Trong đó, nổi tiếng nhất là 

hai quả tim bằng đá ở đảo Thất Mỹ được ngư dân dùng để bẫy cá. Đây không chỉ là nơi sống ảo 

của giới trẻ, mà đây còn là       được yêu thích của người dân xứ Đài. 

 điểm chụp ảnh cưới  điểm phơi hải sản  điểm đua xe đạp  điểm đánh cờ vua 

22 Đậu phụ thối sau khi được chiên lên giòn rụm rồi được thưởng thức với các loại nước sốt khác 

nhau, ăn món này sẽ khiến bạn bị nghiện đấy! 

 Vậy sao? Thảo nào có nhiều người sợ mùi vị của nó như vậy! 

 Vậy sao? Thảo nào có nhiều người bán ở đây như vậy! 

 Vậy sao? Thảo nào có nhiều người xếp hàng để mua ăn như vậy! 

 Vậy sao? Thảo nào có nhiều người sợ bị nghiện như vậy! 

23 Món “Bánh bao kẹp thịt” Đài Loan có vỏ bột bên ngoài như những loại bánh bao thông thường 

khác, nhưng được kẹp bên trong là một miếng thịt heo kho hầm to mềm, thêm bắp cải muối, đậu 

phộng được giã nhuyễn cùng một ít rau thơm. 

Trong câu có hai từ “thịt heo” và “đậu phộng”, hai từ này còn có các từ đồng nghĩa như sau: 

“thịt nợn” và “lạc”   “thịt lợn” và “lạc” 

 “thịt lợn” và “hạt đỗ”   “thịt nợn” và “hạt đỗ” 

24 Bắp nướng sốt là một món ăn siêu thơm và ngon nức nở mà bạn phải thử một lần khi đi du lịch Đài 

Loan vào dịp mùa Đông. Trong câu từ “thử” còn có nghĩa tương đồng là: 

 nhai  nhâm nhi  thưởng thức  gặm 

25 Du khách khi đến Đài Loan đều muốn thưởng thức một ly trà sữa trân châu dẻo làm từ đường mật, 

với vị trà khá ngọt và béo. Trong câu từ “ly”, còn có thể được thay thế với từ đồng nghĩa: 

 lon  bình  chai  cốc 

26 Một điểm độc đáo ở Thập Phần là sát hai bên đường ray có những dãy cửa hiệu lồng đèn, đồ lưu 

niệm san sát khá thú vị. Trong câu từ “cửa hiệu” còn có ý nghĩa tương tự với: 

 cửa sổ  cửa hàng  cửa chính  cửa khẩu 

27 Nhà hàng Din Tai Fung (Đỉnh Thái Phong) ngon nức tiếng ở Đài Bắc, cho nên du khách khi đến 

Đài Bắc cho dù ăn uống tiết kiệm       cũng phải ăn một bữa thiệt no nê tại Din Tai Fung. 

 giờ nào  khi nào  lúc nào  cỡ nào 

28 Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc, là một địa điểm mà du khách nước ngoài nhất định 

sẽ đến tham quan, đặc biệt là      .

 để ngắm nhìn người qua lại 

 để mua hàng lưu niệm 

 để được xem nghi thức đổi ca gác và lễ hạ cờ khá thú vị 

 để chụp ảnh các cô dâu chú rể 

29 Dinh Tổng Thống tọa lạc tại Đài Bắc và có mở cửa cho khách vào tham quan, nhưng khi đến tham 

quan bạn phải nhớ mang theo      .

 tiền lẻ  hộ chiếu 

 giấy mời  máy chụp ảnh chuyên nghiệp 



代號：4211
頁次：8－4

30 Ở những thành phố lớn như Đài Bắc, Cao Hùng, việc sử dụng xe điện ngầm tiện lợi vô cùng. Tất 

cả các biển hiệu chỉ dẫn đều được ghi bằng tiếng Hoa và tiếng Anh, rất thuận tiện cho khách du 

lịch. 

Trong câu có hai từ “xe điện ngầm” và “biển hiệu” còn được hiểu theo nghĩa: 

“tàu cao tốc” và “biểu hiệu”  “tàu điện ngầm” và “bảng hiệu” 

“xe điện cao tốc” và “biểu hiện”  “tàu điện cao tốc” và “biển số” 

31 Có nơi ghi nhận rằng       hồ Nhật Nguyệt có tên gọi như vậy       phía Đông của hồ giống 

như mặt trời trong khi phía Tây lại giống với mặt trăng. 

 bất đắc dĩ............. là vì..........  cực chẳng đã............ là vì.......... 

 sở dĩ............. là vì..........  dĩ nhiên............ là vì.......... 

32 Đài Nam là một thành phố lâu đời và trước đây là       của Đài Loan. 

 thủ phủ  thủ môn  thủ cấp  thủ thành 

33 Trong khuôn viên của Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch còn có :

 Trung tâm mua sắm 

 Trung tâm Hòa nhạc Quốc gia 

 Nhà hát Quốc gia 

 Nhà hát Quốc gia và Trung tâm Hòa nhạc Quốc gia 

34 Trung tâm thành phố Cao Hùng cách sân bay Tiểu Cảng Cao Hùng       15 – 20 phút đi xe. 

 chỉ là  chỉ khoảng  chỉ khi  chỉ còn 

35 Theo như người dân địa phương thì khi vào tham quan Đầm Liên Trì ở Cao Hùng bạn sẽ 

phải       ở hàm rồng và       ở miệng hổ, để biến rủi thành may. 

........đi về....... đi đến.... ........đi vào....... đi ra.... 

........đi đến....... đi về.... ........đi ra....... đi vào.... 

36 Cao Hùng là thành phố cảng lớn nhất Đài Loan và       thành phố cảng lớn thứ 15 trên thế giới. 

 coi là  vẫn là  cũng là  như là 

37 Tại Đài Loan có rất nhiều Viện Bảo tàng, trong đó Viện Bảo tàng Cố Cung phân viện miền Nam 

nằm ở      .

 Đài Trung  Cao Hùng  Chương Hóa  Gia Nghĩa 

38 Mẹ bảo chị ấy vừa đẹp       vừa giỏi. 

 lại  thì  nhưng  rằng 

39 Bạn hiểu thế nào về câu này: “ Chị ấy làm ra vẻ rất tốt với mẹ của tôi.” 

 Chị ấy rất tốt với mẹ của tôi. Mẹ của tôi rất tốt với chị ấy. 

 Thật ra chị ấy không tốt với mẹ của tôi.  Chị ấy là người tốt.
40 Bạn hiểu thế nào về câu này: “ Chị ấy cứ tưởng anh không thích chị ấy lắm!” 

 Thực ra anh ấy không thích chị ấy.  Thực ra chị ấy thích anh ấy. 

 Thực ra anh ấy thích chị ấy.  Thực ra chị của chị anh ấy thích anh ấy. 

41 Tôi cho rằng nhà của tôi lớn       nhà của anh ấy. 

Tôi cũng cảm thấy như vậy. 

 hơn  hơi  rất  lắm 

42 Vào cuối tháng chạp, dân Đài Loan sẽ đón Tết gì? 

 Tết Trung Nguyên  Tết Trung Thu  Tết Đoan Ngọ  Tết Nguyên Đán 

43 Năm 1989, bộ phim “Bi tình thành thị (悲情城市)” của Đài Loan được giải thưởng ở Liên hoan 

phim quốc tế Venice. Bộ phim này đã lấy bối cảnh ở nơi nào? 

 Nông trường Thanh Cảnh  Đạm Thủy 

 A Lý Sơn  Cửu Phần 
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44 Đi thăm thành phố bằng du thuyền rất thích, từ       sông nhìn lên thấy cảnh hai bên bờ rất đẹp. 

 cạnh  dưới  ngoài  trong

45 Ngày mai cùng thời gian này đoàn của chúng ta       ở Hà Nội rồi. 

 xa  đi  đã  từng 

46 Tòa tháp Đài Bắc 101 được khánh thành vào tháng 12 năm 2004 và cho đến trước năm 2010 đã 

từng đứng thứ mấy trên thế giới về chiều cao? 

 nhì  nhất  năm  chín

47 Quán ăn này sạch sẽ, đồ ăn rất ngon, phục vụ tốt và nội thất đẹp, vậy mà anh vẫn chê, đúng là      .

 đàn gảy tai trâu  vỏ quýt dày có móng tay nhọn 

 thuận buồm xuôi gió   bới lông tìm vết 

48 Ngày 10 tháng 10 là ngày kỉ niệm gì ở Việt Nam? 

 Ngày Quốc Khánh   Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội 

 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 

49 Người Việt và người Đài đều ăn Tết âm lịch, vào dịp này đa số người Việt hai miền Bắc Nam 

thường sẽ sắm hoa gì? 

 Bắc sắm hoa đào Nam sắm hoa mai  Bắc sắm hoa mai Nam sắm hoa đào 

 Bắc sắm hoa hồng Nam sắm hoa cúc  Bắc sắm hoa cúc Nam sắm hoa hồng 

50 Khi khách trong đoàn muốn đi ra ngoài 1 mình, phương pháp tốt nhất để giúp vị khách ấy không bị 

lạc đường là gì? 

 Đưa cho vị khách ấy danh thiếp của mình để gọi điện thoại 

 Đưa cho vị khách ấy hộ chiếu để nhờ công an giúp đỡ 

 Đưa cho vị khách ấy danh thiếp của khách sạn để gọi taxi trở về 

 Không cho vị khách ấy ra ngoài để đỡ thêm chuyện 

51 Từ Đài Bắc bạn có thể đến Cửu Phần hoặc Thập Phần bằng      .

 máy bay hoặc tàu cao tốc  tàu điện ngầm hoặc xe máy 

 tàu cao tốc hoặc tàu điện ngầm  tàu hỏa hoặc xe buýt 

52 Đài Loan không chỉ thu hút bởi phong cảnh đẹp, những di tích lịch sử cổ kính mà còn nổi danh 

nhờ những khu chợ đêm sầm uất. Đến Đài Loan mà không đến chợ đêm thì quả là      .

 một điều đáng nói   một điều quá đáng 

 một điều đáng xấu hổ   một điều đáng tiếc 

53 Trong đoàn du lịch lần này có nhiều cụ trên 80, “mắt mờ chân chậm”. Câu này muốn diễn tả ý: 

 Tình trạng sức khỏe của người trung niên, nặng tai và mắt kém 

 Tình trạng sức khỏe của người già, đi lại chậm chạp và mắt kém 

 Tình trạng sức khỏe của người già, nói nhiều và đi lại chậm chạp 

 Tình trạng sức khỏe của người trung niên, mắt sáng và đi lại nhanh nhẹn 

54 Ở Thập Phần có màn thả đèn trời như trong phim “     ” rất dễ thương. 

“Cô gái chúng ta cùng năm ấy đuổi theo”  “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” 

“Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”  “Năm ấy chàng trai theo đuổi cùng chúng ta” 

55 Tàu điện ngầm Đài Bắc hiện là phương thức giao thông công cộng tiện lợi nhất trong thành phố 

Đài Bắc, khi tham gia giao thông trên tàu, bạn nên lưu ý: 

 Không được ăn uống nhưng có thể nói chuyện ồn ào 

 Không được ăn và nói chuyện ồn ào nhưng được uống 

 Không được ăn uống, hút thuốc và nói chuyện ồn ào 

 Không được ăn uống và nói chuyện ồn ào nhưng được hút thuốc 



代號：4211
頁次：8－6

56 Nổi tiếng nhất tại Taiwan có lẽ là suối nước nóng tại Tân Bắc Đầu (XinBeitou) nằm ngay tại ngoại 

thành (1) . Trong suốt thời kì  (2)      chiếm đóng tại Đài Loan, khu vực xung quanh suối 

nước nóng Beitou đã được xây dựng tạo thành các khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp cũng như các 

phòng trà, khu tắm công cộng cho đông đảo mọi người. 

(1) Đài Bắc   (2) Nhật Bản (1) Nhật Bản     (2) Đài Bắc 

(1) Đài Trung (2) Nhật Bản (1) Nhật Bản     (2) Đài Nam 

57 Lưu ý khi tắm suối nước nóng, chọn câu khuyên hợp lý: 

Nhảy ngay vào bồn tắm nước nóng khi chưa vận động cho người nóng lên 

Vận động cho người nóng lên rồi nhảy xung quanh bồn tắm nước lạnh 

Vận động cho người nóng lên, sau đó từ từ dội nước suối khoáng nóng lên người để thích ứng 

dần với nhiệt độ. 

Vận động cho người nóng lên, sau đó không tắm nữa 

58 Từ Đài Bắc đến Cao Hùng, chúng ta có thể đi bằng       là nhanh và tiện nhất. 

máy bay tàu cao tốc tàu hỏa xe khách

59 Sở hữu kiến trúc độc đáo cùng độ cao “chọc trời”, tòa tháp Taipei 101 được rất nhiều trang báo và 

các kênh truyền thông nổi tiếng trên thế giới đánh giá là một trong những (1)       của thế giới. 

Vì thế mà rất nhiều khách du lịch đều tìm đến tòa tháp này để (2)       tận mắt “kỳ quan” độc 

đáo của xứ Đài. 

(1)kỳ quan kiến tạo... (2) chiêm ngưỡng (1)cảnh thiên nhiên kỳ thú …(2) nhìn 

(1)phong cảnh hữu tình ... (2) xem (1)danh lam thắng cảnh …(2) nghe 

60 Bảo tàng cung điện Quốc gia Đài Loan (hay còn gọi là Cố Cung) tọa lạc trên một diện tích rất lớn, 

nằm nổi bật ở      . Bên ngoài bảo tàng là khung cảnh đẹp với cây cối và lối đi được chăm chút 

kĩ lưỡng. Bên trong bảo tàng là nơi trưng bày rất nhiều cổ vật từ thời xa xưa. 

quận Sĩ Lâm thành phố Đài Bắc quận Trung Chính thành phố Đài Bắc 

quận Bắc Đầu thành phố Đài Bắc quận Trung Sơn thành phố Đài Bắc 

61 Không chỉ sở hữu những công trình độc đáo mang tầm cỡ thế giới, Đài Loan còn được thiên nhiên 

ưu ái với rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nổi bật nhất phải kể đến bãi biển Fulong. Sở hữu những bãi 

cát trải dài ra biển, làn nước xanh trong có thể nhìn tới đáy, nên đây sẽ là địa điểm thích hợp để 

bạn có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trên biển như      .

trượt patin, đi xe đạp, chạy bộ ... chèo thuyền, chơi thể thao, lướt sóng... 

đá bóng, đá cầu, bóng chuyền... leo núi, thám hiểm, trượt tuyết... 

62 Nông trại Cingjing hấp dẫn du khách bởi màu xanh cao nguyên rộng lớn, được ví như      thu

nhỏ của xứ Đài. 

Nhật Bản Trung Quốc Việt Nam Thụy Sỹ 

63 Một cảnh đẹp Đài Bắc cũng không kém phần hấp dẫn, đó chính là      , nơi sở hữu những tảng 

đá với rất nhiều hình thù đặc biệt, những hóa thạch đã có từ rất lâu đời. 

công viên rừng Đại An công viên quốc gia Taroko 

công viên địa chất Yeliu công viên quốc gia Dương Minh Sơn 

64 Làng văn hóa dân tộc Đài Loan chủ yếu được hình thành bởi 3 khu chủ đề chính là Làng văn hóa thổ 

dân bản địa, vườn hoa châu Âu và Thế giới tươi đẹp, kết nối với hồ Nhật Nguyệt bằng      Sun

Moon Lake.

tàu hỏa xe khách tàu cao tốc cáp treo
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65 Ngày 13/02/2020: WHO tuyên bố       Đài Loan là khu vực lây nhiễm dịch viêm phổi do virus 

Corona chủng mới (COVID-19) trong cộng đồng dân cư. 

 liệt kê  không liệt kê  coi  cho rằng 

66 Ngày 11/2/2020, ....... đã đổi tên bệnh viêm phổi Vũ Hán là COVID-19. 

 tổ chức Y tế Thế giới   Liên hợp quốc 

 Quỹ tiền tệ quốc tế   Ngân hàng thế giới 

67 Đài Loan hiện nay vẫn sử dụng âm lịch và có truyền thống đón Tết cổ truyền giống như Việt Nam 

và một số nước Châu Á khác. Ngày Tết ở Đài Loan (Tết Âm Lịch) là lễ hội truyền thống đón năm 

mới, kéo dài từ      .

 30 tháng Chạp đến 30 tháng Giêng Âm Lịch 

 30 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng Âm Lịch 

 30 tháng Chạp đến tháng 4 Âm Lịch 

 mồng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Giêng Âm Lịch 

68 So với lễ hội thả đèn trời, lễ hội đốt pháo ở Diêm Thủy Đài Nam có thể nói là một hoạt động 

mừng ....... sôi động và có phần mạo hiểm. Đây là một trong những hoạt động du lịch đặc sắc của 

Đài Loan. 

 Tết Nguyên Đán  Tết Trung Thu  Tết Nguyên Tiêu  Tiết Thanh Minh 

69 Một trong những điều kiêng kị khi bạn đến du lịch ở Đài Loan là không nên dùng ....... để viết tên, 

vì như vậy người ta có thể hiểu rằng bạn làm như thế để mong cho người ta nhanh chết. 

 bút mực đen  bút mực tím  bút mực xanh lá cây  bút mực đỏ 

70 A Lý Sơn là một khu nghỉ dưỡng (1)      , nằm tại (2)      , Đài Loan. Đây cũng được xem là 

công viên quốc gia (3)      , đảo quốc này. Có khá nhiều hoạt động và thắng cảnh mà bạn có thể 

khám phá khi đến đây như khám phá những thác nước hùng vĩ, tham quan đồn điền trà trên cao, 

các tuyến đường mòn đi bộ và Alishan Forest Railway – xe lửa xuyên rừng Alishan nổi tiếng. 

 trên núi… Gia Nghĩa… nổi tiếng nhất  cạnh biển ... Gia Nghĩa .... nổi tiếng nhất 

 trên núi …. Đài Trung … nổi tiếng nhất  trên núi… Gia Nghĩa… ít người biết đến 

    Theo cảnh báo, dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới ở Vũ Hán Trung Quốc rất nguy 

hiểm, bởi hiện không có biện pháp phòng ngừa nào để ngăn sự lây lan. Cảnh báo cho biết bệnh viêm 

phổi ở Vũ Hán Trung Quốc lây từ người sang người và những người lớn tuổi, có vấn đề về sức khỏe sẽ 

có nguy cơ bị nặng hơn khi mắc bệnh. 

    Để ứng phó với nguy cơ lây lan bệnh viêm phổi Vũ Hán, Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch) đã có văn bản gửi các doanh nghiệp du lịch. Trong đó, với doanh nghiệp lữ hành 

quốc tế đón khách vào Việt Nam, Tổng cục Du lịch đề nghị tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo 

của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về việc phòng chống lây nhiễm vi rút corona. Doanh nghiệp cũng 

cần báo cáo kịp thời và tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện khách du lịch 

có biểu hiện ốm, sốt, nhất là khách đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã có bệnh nhân nhiễm vi rút 

corona. Bộ Y tế cũng đã công bố số điện thoại nóng (19003228) để tiếp nhận các thông tin, ý kiến phản 

ánh về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh. 

71 Nội dung chính mà đoạn văn này muốn nhắc đến là: 

 Sự nguy hiểm của dịch viêm phổi cấp Vũ Hán 

 Chính phủ Việt Nam ứng phó với nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán 

 Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán gây thiệt hại cho ngành du lịch Việt Nam 

 Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán gây thiệt hại cho ngành du lịch Trung Quốc   
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72 Dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới ở Vũ Hán Trung Quốc rất nguy hiểm,      .

 bởi hiện không có biện pháp lây lan  

 bởi hiện chưa có biện pháp ngăn chặn được sự lây lan 

 bởi hiện đã có nhiều người nghe nói về bệnh này   

 bởi hiện chưa có nhiều người nghe nói về bệnh này 

73 Bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán Trung Quốc lây từ người sang      .

 người già  người có vấn đề về sức khỏe 

 người  người lớn tuổi 

74 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần báo cáo kịp thời và tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng địa 

phương nếu phát hiện khách du lịch      .

 có biểu hiện bất lịch sự  có biểu hiện đau chân 

 có biểu hiện không vui  có biểu hiện ốm, sốt 

75 Số điện thoại nóng (19003228) để tiếp nhận các thông tin, ý kiến phản ánh về tình hình dịch bệnh 

do  công bố. 

 Bộ Y tế Việt Nam   Tổng cục Du lịch Việt Nam 

 Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam  Doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam 

    Tuy là hải đảo, nhưng 2/3 diện tích Đài Loan lại là đồi núi cao và rừng cây rậm rạp, và có lẽ cũng 

chính điều này đã tạo nên khung cảnh thiên nhiên đặc sắc, tươi xanh cho vùng đất nơi đây. 

    Không chỉ được biết đến bởi vẻ đẹp thiên nhiên, Đài Loan còn được mệnh danh là “con rồng châu 

Á” với nền kinh tế phát triển vào hàng bậc nhất ở khu vực châu Á. Ngoài sự phát triển mạnh mẽ của các 

ngành nghề nông-lâm-ngư nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên phong phú, Đài Loan còn phát 

triển nhanh chóng về cả các ngành thương mại, kỹ thuật, điện tử hiện đại. Về ngôn ngữ, ngoài tiếng 

Trung được sử dụng rộng rãi và được xem là quốc ngữ ra, một số người Đài Loan còn sử dụng tiếng 

Mân Nam (tiếng Phúc Kiến/ tiếng Đài), thổ ngữ Hakka. Du khách đến Đài Loan nhất định sẽ cảm thấy 

thích thú với không gian xanh, tươi đẹp sánh vai bên những tòa nhà chọc trời, khu công nghiệp hiện đại, 

và đặc biệt là thái độ thân thiện, hiếu khách của người dân bản địa. 

    Tập quán sinh hoạt của người Đài Loan không cầu kỳ, có nhiều nét tương đồng gần gũi với sinh 

hoạt của người Việt Nam. Các món ăn không quá khác biệt so với món ăn Việt Nam. Bữa sáng, ăn 

nhanh và đơn giản; bữa trưa ăn nhiều, không uống rượu bia trong bữa sáng và bữa trưa. Người Đài Loan 

rất hiếu khách, họ tiếp đón nhiệt tình khách từ nơi xa đến. Một trong những sự hiếu khách mà bạn có thể 

gặp là được dự bữa tiệc đối với rất nhiều bạn bè mới với thức ăn ngon và rượu. 

76 Bài viết này giới thiệu về: 

 Đất nước và văn hóa Đài Loan  Con người Đài Loan 

 Văn hóa Đài Loan   Lối sống sinh hoạt của người Đài Loan 

77 Mặc dù có 2/3 diện tích là đồi núi cao và rừng cây rậm rạp, nhưng Đài Loan lại là một      .

 vùng kinh tế  con rồng  hải đảo  quần đảo 

78 Ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở Đài Loan là      .

 tiếng Trung  tiếng Phúc Kiến  tiếng Đài  thổ ngữ Hakka 

79 Tập quán sinh hoạt của người Đài Loan      .

 rất cầu kỳ, có nhiều nét tương đồng với sinh hoạt của người Việt Nam 

 không cầu kỳ, có nhiều điểm khác với sinh hoạt của người Việt Nam 

 không cầu kỳ, có nhiều nét tương đồng với sinh hoạt của người Việt Nam 

 rất cầu kỳ, có nhiều điểm không giống với sinh hoạt của người Việt Nam 

80 Người Đài Loan khi dùng bữa sáng và bữa trưa sẽ      .

 không uống trà  không uống cô ca 

 không uống nước hoa quả  không uống rượu bia 
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第51題 第52題 第53題 第54題 第55題 第56題 第57題 第58題 第59題 第60題

第61題 第62題 第63題 第64題 第65題 第66題 第67題 第68題 第69題 第70題

第71題 第72題 第73題 第74題 第75題 第76題 第77題 第78題 第79題 第80題

第81題 第82題 第83題 第84題 第85題 第86題 第87題 第88題 第89題 第90題

第91題 第92題 第93題 第94題 第95題 第96題 第97題 第98題 第99題 第100題

B D C B A C B D A

D D C A C C B D B

A C B C D B D C B B

C A B B C D A C C

A D D B C B D B A C

D D B B C A C B A A

B D C D B A B C D A

B B C D A A C A C D

A

D

複選題數： 複選每題配分：

標準答案：

備　　註：


