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1 Theo kinh nghiệm du lịch Đài Loan _____ rất nhiều người chia sẻ thì thời điểm hoàn hảo nhất để đi 

du lịch Đài Nam Đài Loan, chính là thời điểm vào mùa xuân và mùa thu.

mà được mà bị mà lại mà còn

2 Khoảng từ đầu tháng 9 đến tháng 11 là mùa của các loài hoa _____, vì vậy du lịch Đài Loan vào mùa 

thu, du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn thiên đường hoa ở nơi đây. Đài Loan trong 

những ngày đầu của mùa thu có không khí _____.  

.....nở ra.....lạnh buốt  .....nở to......giá lạnh 

.....nở rộ.....se lạnh  .....nở rực....giá buốt 

3 Một trong những trải nghiệm mà du khách _____ khi đến Đài Loan du lịch vào mùa đông, đó chính là 

việc ngâm mình trong suối nước nóng, thư giãn và thưởng thức phong cảnh thiên nhiên xung quanh suối. 

không thể quăng qua  không thể ném qua 

không thể vứt qua không thể bỏ qua 

4 Đài Trung là điểm đến du lịch nổi tiếng với các điểm dừng chân hoàn hảo. Nơi đây có các nhà nghỉ, 

khách sạn từ bình dân đến cao cấp. Nếu bạn _____ khách sạn trên các trang Web đặt phòng trực 

tuyến, thì có một số trang Web đặt phòng uy tín _____ hostelworld.com, booking.com hay 

agoda.com.

....thuê......phải kê khai là....... ....đặt........phải kể đến là....... 

....mượn....phải nhắc đến là.... ....mướn....phải nói đến là..... 

5 Càng về khuya không khí ở chợ đêm Thụy Phong (Ruifeng) càng trở nên nhộn nhịp, đông đúc; đặc 

biệt là vào cuối tuần. Đến chợ đêm ăn uống, mua sắm ________ là trải nghiệm mà du khách _____ 

không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố cảng Cao Hùng xinh đẹp. 

...........thả gà..........tuyệt vời............ ...........thả ga..........tuyệt đối............ 

...........nhà ga.........đương nhiên...... ...........nhả ga.........tương đối........... 

6 Khuôn viên phía trước Trung tâm Dream Mall (Mengshidai) vô cùng rộng lớn, là nơi tổ chức các sự 

kiện giải trí hoành tráng và công phu vào các ngày cuối tuần hoặc các dịp lễ tết. 

Trung tâm Dream Mall (Mengshidai) ở thành phố Đài Trung. 

Trung tâm Dream Mall (Mengshidai) ở thành phố Đài Nam. 

Trung tâm Dream Mall (Mengshidai) ở thành phố Tân Trúc. 

Trung tâm Dream Mall (Mengshidai) ở thành phố Cao Hùng. 

7 Điều thu hút nhất ở khu đầm lầy Cao Mỹ (Gaomei) là phong cảnh hoàng hôn,_____ người ta thường 

truyền tai nhau rằng nếu có dịp đến Đài Trung thì điều bắt buộc là phải ghé thăm đầm lầy vào một 

buổi chiều đẹp trời. 

vì vậy mà vì thế mà 

do đó mà Cả 3 (A, B, C) đều đúng 
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8 Nghe nói khí hậu ở Đài Loan 4 mùa thay đổi khá rõ ràng. Vậy tôi nên chọn mùa nào để đi du lịch Đài 

Loan thì thích hợp nhất ạ? 

Ở khu vực phía Bắc Đài Loan thường có mưa từ cuối tháng 10 tới tháng 3. Khí hậu phía Nam thì 

nóng hơn phía Bắc. Mùa hè thường có gió mùa Tây Nam kèm theo mưa. Vào các tháng 7, 8 và 9 

ở Đài Loan thường có bão. Vậy nên chị hãy chú ý lịch trình để tránh đi nhầm vào thời gian có 

bão nhé!

Ở khu vực phía Nam Đài Loan thường có mưa từ cuối tháng 10 tới tháng 3. Khí hậu phía Nam thì 

nóng hơn phía Bắc. Mùa hè thường có gió mùa Tây Nam kèm theo mưa. Vào các tháng 7, 8 và 9 

ở Đài Loan thường có bão. Vậy nên chị hãy chú ý lịch trình để tránh đi nhầm vào thời gian có 

bão nhé!

Ở khu vực phía Bắc Đài Loan thường có mưa từ cuối tháng 1 tới tháng 3. Khí hậu phía Nam thì 

nóng hơn phía Bắc. Mùa hè thường có gió mùa Tây Nam kèm theo mưa. Vào các tháng 7, 8 và 9 

ở Đài Loan thường có bão. Vậy nên chị hãy chú ý lịch trình để tránh đi nhầm vào thời gian có 

bão nhé!

Ở khu vực phía Nam Đài Loan thường có mưa từ cuối tháng 1 tới tháng 3. Khí hậu phía Nam thì 

nóng hơn phía Bắc. Mùa hè thường có gió mùa Tây Nam kèm theo mưa. Vào các tháng 7, 8 và 9 

ở Đài Loan thường có bão. Vậy nên chị hãy chú ý lịch trình để tránh đi nhầm vào thời gian có 

bão nhé!

9 Sát hai bên đường ray xe lửa ở Thập Phần là một dãy cửa hiệu lồng đèn, đồ lưu niệm san sát khá thú 

vị, nhưng cũng khiến du khách hơi bị “thót tim”(★). Tuy vậy chủ các cửa hàng luôn nhắc nhở du 

khách mỗi khi tàu đến, có cả chuông và đèn báo hiệu nữa nên cũng không quá nguy hiểm. 

(★) Có ý muốn nói là: “trái tim tan vỡ”. (★) Có ý muốn nói là: “không thở được”. 

(★) Có ý muốn nói là: “sợ khiếp vía”. (★) Có ý muốn nói là: “đau đến ngất xỉu”. 

10 Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, thế nhưng nhóm ngành du lịch và khách sạn 

ở Đài Loan vẫn được đánh giá là có khả năng phục hồi nhanh và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Bởi 

vậy kéo theo nhu cầu lớn về mặt nhân lực phục vụ trong ngành. Vì thế, sau khi tốt nghiệp ngành du 

lịch khách sạn, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn so với các chuyên ngành khác. 

Tựa đề thích hợp cho đoạn văn trên là: “ Tiềm năng phát triển của ngành du lịch và khách sạn 

Đài Loan” 

Tựa đề thích hợp cho đoạn văn trên là: “ Đại dịch khiến ngành du lịch và khách sạn phát triển” 

Tựa đề thích hợp cho đoạn văn trên là: “ Đại dịch khiến nhiều sinh viên theo học ngành du lịch 

và khách sạn” 

Tựa đề thích hợp cho đoạn văn trên là: “ Tiềm năng phát triển nguồn nhân lực trong ngành phục vụ” 

11 Công viên/ Thái Lỗ Các (Tailuge)/ là/ quốc gia/ đến/ một/ điểm/ tuyệt vời/ du khách/ dành cho./ Đây/ 

cảnh quan/ một/ rộng lớn,/ tươi đẹp/ khu vườn/ với/ là/ thiên nhiên/ nổi tiếng. 

Công viên Thái Lỗ Các (Tailuge) quốc gia là một điểm tuyệt vời dành cho du khách đến. Đây là 

một cảnh quan thiên nhiên với rộng lớn khu vườn, nổi tiếng tươi đẹp. 

Công viên quốc gia Thái Lỗ Các (Tailuge) là một điểm dành cho du khách đến tuyệt vời. Đây là 

một tươi đẹp khu vườn nổi tiếng rộng lớn, với cảnh quan thiên nhiên. 

Công viên quốc gia Thái Lỗ Các (Tailuge) là một điểm đến tuyệt vời dành cho du khách. Đây là 

một khu vườn rộng lớn, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. 

Công viên Thái Lỗ Các (Tailuge) quốc gia là một điểm dành cho du khách tuyệt vời đến. Đây là 

nổi tiếng một khu vườn với cảnh quan thiên nhiên rộng lớn, tươi đẹp. 
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12 Hoa Liên (Hualien)/ một/ của/ huyện/ nhất/ Đài Loan/ lớn / là,/ nằm ở/ miền núi/ phía Đông/ khu 

vực,/ Đài Loan/ duyên hải/. Đây/ nhất/ là/ huyện/ hòn đảo/ hải cảng/ lớn/ này/ sở hữu. 

Hoa Liên (Hualien) là một huyện lớn của Đài Loan nhất, nằm ở miền núi khu vực, duyên hải phía 

Đông Đài Loan. Này là huyện sở hữu lớn nhất hải cảng hòn đảo đây. 

Hoa Liên (Hualien) lớn nhất là một huyện của Đài Loan, nằm ở miền núi, duyên hải khu vực phía 

Đông Đài Loan. Đây là huyện sở hữu lớn nhất hải cảng hòn đảo này. 

Hoa Liên (Hualien) là một huyện của Đài Loan lớn nhất, nằm ở khu vực phía Đông miền núi, 

duyên hải Đài Loan. Này là huyện sở hữu hải cảng lớn hòn đảo đây nhất. 

Hoa Liên (Hualien) là một huyện lớn nhất của Đài Loan, nằm ở khu vực miền núi, duyên hải phía 

Đông Đài Loan. Đây là huyện sở hữu hải cảng lớn nhất hòn đảo này. 

13 Khi đi du lịch Đài Loan có thể sử dụng Đô la Mỹ (USD) để mua hàng hóa ở mọi nơi đúng không ạ? 

Dạ, đồng tiền chính thức của Đài Loan là Đài tệ (NT), nhưng nói chung ở đâu cũng có thể chấp 

nhận thanh toán bằng Đô la Mỹ. Vì vậy anh (chị) có thể mang theo tiền Đô la Mỹ để sử dụng 

không sao ạ. 

Dạ, tuy đồng tiền chính thức của Đài Loan là Đài tệ (NT), nhưng nói chung nhiều cửa hàng họ 

thích nhận thanh toán bằng Đô la Mỹ. Vì vậy anh (chị) có thể mang theo tiền Đô la Mỹ để thanh 

toán cho tiện ạ. 

Dạ, đồng tiền chính thức của Đài Loan là Đài tệ (NT), chỉ có ở những cửa hàng lớn mới chấp 

nhận thanh toán bằng Đô la Mỹ. Vì vậy anh (chị) nên đổi tiền trước từ Việt Nam để thuận tiện 

cho việc thanh toán ạ. 

Dạ, tuy đồng tiền chính thức của Đài Loan là Đài tệ (NT), nhưng chỉ có ở những cửa hàng lớn 

mới chấp nhận thanh toán bằng Đài tệ. Vì vậy anh (chị) không cần đổi tiền trước vẫn có thể dùng 

ngoại tệ thanh toán ở mọi nơi ạ. 

14 Du khách đến hồ Nhật Nguyệt vào mỗi thời điểm đều được _____ những sắc màu khác nhau của mặt 

hồ. Vào mùa xuân mặt hồ phản lên sắc hồng của những đóa hoa Anh Đào, đến vào dịp mùa thu thì 

mặt hồ lại _____ dưới sắc màu vàng, màu đỏ của rừng cây thay lá. 

........chiêm ngưỡng .......khoe mình........... ........chiêm bao ..............khoe sắc........... 

........ngưỡng mộ.............khoe khoang....... ........ngưỡng vọng..........khoe mẽ............ 

15 Núi Hợp Hoan (Hehuanshan) không chỉ được xem là địa điểm ngắm tuyết đẹp nhất Đài Loan mà còn 

nổi tiếng bởi tuyệt tác bình minh. Nhiều du khách nước ngoài hoặc những đôi nam thanh nữ tú thường 

hẹn nhau cùng lên núi Hợp Hoan để ngắm mặt trời mọc vào ngày đầu năm mới. 

Đoạn văn này muốn nói, việc ngắm mặt trời mọc ở núi Hợp Hoan là một nghi thức mà người Đài 

Loan phải làm vào ngày đầu năm mới. 

Đoạn văn này muốn nói, cảnh mặt trời mọc ở núi Hợp Hoan rất tuyệt vời, rất đáng để thưởng 

thức vào ngày đầu năm mới. 

Đoạn văn này muốn nói, việc ngắm mặt trời mọc ở núi Hợp Hoan là một nghi thức mà du khách 

nước ngoài phải làm vào ngày đầu năm mới. 

Đoạn văn này muốn nói, cảnh mặt trời mọc ở núi Hợp Hoan rất tuyệt vời, rất nhiều đôi nam 

thanh nữ tú thích hẹn gặp nhau ở đó. 

16 Dịch bệnh không chỉ làm cho ngành du lịch lữ hành và hàng không điêu đứng, làm gián đoạn chuỗi 

cung ứng; nhưng có một điều quan trọng hơn nữa là, nó đang làm thay đổi hành vi cũng như cơ cấu 

nhu cầu và định hình một nền kinh tế hậu COVID-19 rất khác so với trước đây. 

Trong câu này “điêu đứng” có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa: lao đao. 

Trong câu này “điêu đứng” có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa: té ngã. 

Trong câu này “điêu đứng” có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa: điêu ngoa. 

Trong câu này “điêu đứng” có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa: đau đớn. 
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17 Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì việc qua lại biên giới giữa các quốc gia hoặc các hoạt 

động du lịch trong và ngoài nước đều bị kiểm soát _____hơn. 

chặt chẽ và thắt chặt  chặc chẽ và thắt chặc 

chặt chẻ và thắc chặt  chặc chẻ và thắc chặc 

18 Nếu các bạn trẻ đang chuẩn bị sang Đài Loan cư trú hoặc muốn đi Đài Loan du lịch tự túc, thì có hơn 

99 địa điểm du lịch được rất nhiều trang Web du lịch giới thiệu, chắc hẳn sẽ là _____không thể thiếu 

trong hành trình của các bạn.

cuốn bản đồ tấm họa đồ bản phát họa bản đồ án 

19 Ở biển Đạm Thủy có một bãi đá rêu xanh cực kỳ đặc biệt. Cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán qua đi, 

_____một lớp rêu xanh cực lạ mắt và quyến rũ; nó thu hút rất nhiều du khách ghé thăm vãn cảnh và 

chụp hình. 

những bãi đá này lại bị phủ lên những tảng đá này lại được phủ lên 

những viên đá này lại phải phủ lên những cục đá này lại chịu phủ lên 

20 Khi qua cổng Hải quan để xuất cảnh, chúng tôi cần phải xuất trình hộ chiếu, thị thực thôi hay còn 

phải xuất trình cả thẻ lên máy bay nữa ạ? 

Dạ, chỉ cần xuất trình hộ chiếu và thị thực thôi ạ. 

Dạ, chỉ cần xuất trình hộ chiếu và thẻ lên máy bay thôi ạ. 

Dạ, cả 2 đều cần phải xuất trình cho nhân viên Hải quan ạ. 

Dạ, cả 3 đều cần phải xuất trình cho nhân viên Hải quan ạ. 

21 Phim trường Miaoli (Miêu Lật) với rất nhiều khung cảnh lãng mạn để chụp ảnh, và còn có cả một 

vườn hoa oải hương _____ du khách _____.

.......để ...........sống ảo  ......giúp.........xả láng 

.......giúp.........sống khỏe ......để............xả rác 

22 Vườn Bách Thảo Đài Bắc có diện tích khoảng 8 ha và bao gồm khoảng 2.000 loài thực vật, trong đó 

có rất nhiều _____quý hiếm và lạ mắt. Đây là nơi rất phù hợp với những du khách thích _____ với 

thiên nhiên và cây cỏ. 

.....loại thực vật........hóa mình....... .....loài động vật........hòa mình........ 

.....loại sinh vật........hóa mình........ .....loài thực vật.........hòa mình........ 

23 Chỉ 3 ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định biến thể mới được đặt tên là Omicron là 

biến thể đáng quan ngại (★), các nước trên thế giới đều nâng cao cảnh giác hơn trước diễn biến mới 

của dịch bệnh. 

(★) Có nghĩa là: quan tâm và ngại ngùng. (★) Có nghĩa là: quan sát và lo sợ. 

(★) Có nghĩa là: quan tâm và lo ngại. (★) Có nghĩa là: quan sát và phiền muộn. 

24 Làn sóng COVID-19 lần thứ ba và thứ tư trong năm 2021 đã khiến ngành du lịch trên khắp thế giới tiếp 

tục chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp phá sản, số còn lại thì hoạt động cầm chừng (★).

(★) Đồng nghĩa với: mục đích để chờ đợi. (★) Đồng nghĩa với: cầm không chặt. 

(★) Đồng nghĩa với: cầm cho vui. (★) Đồng nghĩa với: đúng mực. 

25 Dưới tình hình dịch bệnh được kiểm soát tương đối ổn định. Để cứu vãn ngành du lịch, chính phủ 

Việt Nam cho phép nhiều nơi thí điểm đón khách ngoại tỉnh tới các khu nghỉ dưỡng biệt lập hoặc khu 

du lịch khép kín, song đi cùng với điều kiện đó là yêu cầu những người này đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin, 

có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong vòng 72h. 

Nội dung chính của đoạn văn này là: Du lịch mở rộng cửa và chỉ yêu cầu có tiêm vắc-xin. 

Nội dung chính của đoạn văn này là: Du lịch mở rộng cửa và hỗ trợ nhiều điều kiện ưu đãi. 

Nội dung chính của đoạn văn này là: Du lịch mở cửa nhỏ giọt và kèm theo nhiều điều kiện. 

Nội dung chính của đoạn văn này là: Du lịch mở cửa nhỏ giọt và hỗ trợ du khách tiêm vắc-xin. 
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26 Trong năm 2020, tình hình du lịch ở Đài Loan bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, trong 6 tháng đầu 
năm có mức tăng trưởng là âm; từ tháng 7 đến tháng 9 là quý tăng trưởng nhiều nhất, đạt 12.8%, đặc 
biệt là trong thời gian có chính sách an tâm du lịch, đã thu hút khoảng 18,24 triệu lượt người đi chơi, 
doanh thu ngành gần 64,5 tỷ Đài tệ; nhưng đến quý 3, từ tháng 10 đến tháng 12, thì mức tăng trưởng 
trở lại âm. 
Nội dung chính của đoạn văn này là: Tình hình phát triển của ngành du lịch trong thời kỳ dịch 

bệnh. 
Nội dung chính của đoạn văn này là: Tình hình phát triển của dịch bệnh trong ngành du lịch. 
Nội dung chính của đoạn văn này là: Tình hình dịch bệnh giúp ngành du lịch an tâm phát triển. 
Nội dung chính của đoạn văn này là: Tuy bị dịch bệnh ảnh hưởng nhưng ngành du lịch vẫn phát 

triển khá ổn. 
27 Hiện nay việc sử dụng Google pay, Line pay... để thanh toán khi mua hàng ngày càng phổ biến, nên 

khi đi du lịch mua sắm nhiều người chỉ cần mang theo điện thoại thông minh và một ít tiền mặt. Vì 
vậy với nhiều chức năng mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống của con người như vậy, điện thoại thông 
minh đã trở thành một _____ mà ai cũng cần. 
cái ví nhỏ nhẹ và tiện lợi cái bóp di động 
vật dụng vạn năng món đồ quý giá 

28 Hiện nay để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và kiểm soát tình hình dịch bệnh, chính phủ đưa ra quy 
định, khi ra vào bất kỳ một khu vực công cộng nào bạn cũng cần phải khử trùng, đo thân nhiệt, đồng 
thời sử dụng phần mềm điện thoại di động quét mã QR để xác nhận danh tính thực. Ngoài ra bạn còn 
phải đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn đúng cách, giữ       từ 1,5 đến 2 mét. 
quan hệ xã hội phong cách xã hội 
cách ly xã hội khoảng cách  

29 Chị ơi, nghe nói khi du lịch ở Đài Loan không được hút thuốc ở nơi công cộng phải không ạ? 
Dạ vâng, nếu hút thuốc ở nơi công cộng, phòng máy lạnh hoặc trong thang máy sẽ bị phạt hành 

chính 10.000 Đài tệ ạ. 
Dạ vâng, nếu hút thuốc ở nơi công cộng, phòng máy lạnh hoặc trong thang máy sẽ bị phạt hành 

chính 10.000 Đô la Mỹ. 
Dạ vâng, nếu hút thuốc ở nơi công cộng, phòng máy lạnh hoặc trong thang máy sẽ bị phạt hành 

chính 15.000 Đài tệ ạ. 
Dạ vâng, nếu hút thuốc ở nơi công cộng, phòng máy lạnh hoặc trong thang máy sẽ bị phạt hành 

chính 15.000 Đô la Mỹ. 
30 Trọng tâm trong năm 2022, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 65 triệu lượt khách 

du lịch, trong đó sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, đạt hơn 
150% so với năm 2021, tổng thu từ khách du lịch đạt 400 nghìn tỉ đồng. 
Ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 60 triệu lượt khách du lịch trong năm 2021. 
Ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 65 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2021. 
Ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 65 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. 
Ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 60 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 

2022.
31 Sắp tới ngành Du lịch Việt Nam sẽ đặc biệt trú trọng (1) đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch, phát chiển 

(2) hệ sinh thái du lịch thông minh, tăng sự tiện ích cho khách du lịch, tăng cường việc phát triển và 
quản bá (3) du lịch trên các phương tiện truyền thông (4) mới trên các nền tảng công nghệ số. 
(1) và (3) đều đúng.  (2) và (4) đều đúng. 
(3) và (4) đều đúng.  Chỉ có (4) là đúng. 

32 Bắt đầu từ năm 2015, lần đầu tiên Đài Loan trở thành nước mạnh trong phát triển du lịch,      đến 
Đài Loan tham quan tăng hàng năm; và đến năm 2019 thì đạt mức cao kỷ lục là 11, 86 triệu lượt 
người. 
hành khách du khách khách hàng khách sạn 
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33      theo hai bên những con đường khá hẹp nhưng thoáng gió của khu phố cổ An Bình (Anping) là 

những căn nhà gạch đỏ có cả trăm năm tuổi và trải qua năm tháng lịch sử vẫn còn giữ được đến ngày nay. 

Dựa Nương Trải Dọc 

34 Đền Khổng Tử được xây vào thế kỷ 17 và đến nay vẫn được giữ gìn khá nguyên vẹn. Ngôi đền này 

mang không gian yên bình và đầy tôn nghiêm. Trong đền có nơi giảng đạo của các bậc hiền sư ngày 

xưa, và nơi đặt bài vị của Khổng Tử cùng các hiền đệ. Và cũng như Văn Miếu Quốc Tử Giám, đây 

là trường đại học đầu tiên của Đài Loan. 

Xin hỏi, “Văn Miếu Quốc Tử Giám” được nhắc đến trong đoạn văn trên đây thuộc địa phương nào? 

Cao Hùng Đài Nam Hà Nội Cố đô Huế 

35 Xin hỏi, tôi muốn mang theo bàn là xách tay (bàn ủi xách tay) khi đi du lịch Đài Loan có tiện sử dụng 

không ạ? 

Ở các khách sạn Đài Loan, ổ cắm điện được sử dụng là chân cắm dẹt, điện sử dụng là 220V. Vậy 

nên nếu chị có nhu cầu sử dụng thì cứ mang theo ạ! 

Ở các khách sạn Đài Loan, ổ cắm điện được sử dụng là chân cắm dẹt, điện sử dụng là 110V. Vậy 

nên nếu chị có nhu cầu sử dụng hãy chuẩn bị cho mình một chiếc giắc (cái phích) cắm nối nhé! 

Ở các khách sạn Đài Loan, ổ cắm điện được sử dụng là chân cắm tròn, điện sử dụng là 220V. 

Vậy nên nếu chị có nhu cầu sử dụng thì cứ mang theo ạ! 

Ở các khách sạn Đài Loan, ổ cắm điện được sử dụng là chân cắm tròn, điện sử dụng là 110V. Vậy 

nên nếu chị có nhu cầu sử dụng hãy chuẩn bị cho mình một chiếc giắc (cái phích) cắm nối nhé! 

36 Trên đường đi, chúng tôi đã trò chuyện rất vui và ...... nên có cảm giác quãng đường như... 

rôm rả....dài ra rôm rả........ngắn lại 

sôi nổi....nhỏ đi hoạt bát......sáng ra 

37 Chính xác mà nói thì Wulai (Ô Lai) không nằm ở Đài Bắc, nhưng bạn chỉ cần bắt 1 chuyến xe buýt 

khoảng 30 phút đi về phía Nam thành phố để đến ngôi làng nhỏ Wulai, nổi tiếng với những suối nước 

nóng cũng như văn hóa dân tộc thiểu số được ... khá tốt. 

bảo quản tiếp quản bảo tồn cất giữ 

38 Đài Loan vốn ... với những đường mòn leo núi tuyệt vời, đường bờ biển xinh đẹp, và những dãy núi 

chập chùng, tuy vậy, rất ít người biết rằng ở Đài Loan còn có cả những suối nước nóng hàng đầu thế 

giới. Là nơi có mật độ suối nước nóng .... nhất, cũng như có nhiều kiểu suối nước nóng .... trên thế 

giới, một chuyến đi Đài Loan sẽ chẳng được xem là vẹn toàn nếu như bạn chưa nhúng được (ít nhất) 

đầu ngón chân xuống một trong những suối nước nóng ở Đài Loan, vốn chỉ cách thành phố một 

chuyến xe ngắn. 

nổi tiếng ... dày đặc ... lớn nhất nổi tiếng ... thưa thớt ... ít nhất 

tai tiếng ... dày đặc ... lớn nhất nổi tiếng ... thưa thớt ... lớn nhất 

39 .... Đài Bắc, chợ đêm Ximending (Tây Môn Đình) là một trong những điểm du lịch hàng đầu của 

khách du lịch địa phương và quốc tế. Nó cung cấp nhiều sự lựa chọn về quần áo và phụ kiện thời 

trang theo nhiều phong cách khác nhau như Nhật Bản, Đài Loan và phương Tây. 

Nằm ở phía Đông Nằm ở phía Tây 

Nằm ở phía Nam Nằm ở phía Bắc 

40 Phố cổ Thập Phần là một trong những địa điểm tham quan ở Đài Bắc mà du khách nhất định phải xếp 

trong lịch trình. Đây cũng là quê hương của thác Thập Phần–Tiểu Niagara của Đài Loan. Ghé thăm phố 

cổ, là dịp hiếm hoi để du khách được ... những cảnh quan ... của Đài Loan trong quá khứ. Đây cũng là 

dịp để du khách trải nghiệm tục thả đèn trời Pingxi (Bình Khê) ở bên đường ray xe lửa cũ. 

nhìn ngó ... đặc biệt  chiêm ngưỡng ... đặc trưng 

xem xét ... đặc thù chứng kiến ... đặc sắc 
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41 Din Tai Fung là chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Đài Loan, dù nhà hàng này đã có nhiều chi nhánh, tuy 

nhiên chi nhánh tại Taipei 101 vẫn đông đúc hơn cả. Để vào ăn, du khách cần phải xếp hàng chờ tới 

lượt. Các món ăn nổi tiếng của nhà hàng là món … 

cơm chiên thịt heo, tiểu long bao, đậu phụ thối ... 

bánh bao hấp, súp nấm gà, trà sữa trân châu ... 

gỏi cuốn, bánh bao hấp, mì bò ... 

bánh bao hấp, cơm chiên thịt heo, canh sườn heo... 

42 Tòa tháp Taipei 101 mang lên mình một màu xanh lam. Nó là những tấm kính nổi kép được tráng 

men, nó có thể bảo vệ nhiệt và tia cực tím. Các tấm kính này có thể chịu được va đập lên tới gần 8 

tấn. Nhìn từ xa Taipei 101 giống hình tượng của một cây tre Đài Loan. Trong quan điểm của người 

Trung Hoa thì tre tượng trưng cho... 

sự học hỏi và phát triển sự thông minh giàu có

sự trong sáng và thánh thiện sự vui vẻ và thành đạt 

43 Taipei 101 là tên gọi của toà nhà Trung tâm Tài chính thế giới Đài Bắc, đây từng là toà nhà cao nhất 

thế giới từ năm ..., hiện Taipei 101 vẫn là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất tại Đài Bắc, 

Đài Loan.

 2006 đến năm 2012  2005 đến năm 2011

 2004 đến năm 2010   2003 đến năm 2009 

44 Đào Viên là một sân bay tiêu chuẩn quốc tế của Đài Loan, là điểm dừng chân (transit) của nhiều hành 

trình bay đến khắp nơi trên thế giới, sân bay này có rất nhiều tiện nghi, không gian rộng rãi, sạch sẽ, 

......mọi nhu cầu của du khách. 

cung cấp đáp ứng tiêu thụ đóng góp 

45 Những rủi ro về chất lượng nước, về sức khỏe, an ninh con người và môi trường sống hằng ngày hàng 

giờ đang trở nên nghiêm trọng. 

Cụm từ “hằng ngày hàng giờ” ở trên có thể được hiểu là: 

mỗi ngày một giờ từng giờ trong ngày 

rời rạc và chầm chậm  liên tục và nhanh 

46 Núi Ali (Alishan) nổi tiếng với khung cảnh bình minh tuyệt đẹp và là địa điểm săn mây có một không 

hai ở Đài Loan. Ngoài ra, khu phong cảnh núi rừng còn nổi tiếng với những cây cổ thụ hàng ngàn 

năm tuổi và con tàu gỗ màu đỏ xuyên rừng huyền thoại. Với vẻ đẹp của mình, núi Ali trở thành một 

trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất Đài Loan, xếp cùng ... 

 Núi Taroko và hồ Nhật Nguyệt.  Sông Tình yêu và nông trường Thanh Cảnh. 

 Phật Quang Sơn và cửa biển Đạm Thủy.  Cửu Phần và bảo tàng Cố Cung. 

47 Nicaragua là quốc gia ... chấm dứt quan hệ với Đài Loan từ khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công 

nhận chính sách “Một Trung Quốc”, trở thành lãnh đạo năm 2016. 

Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Thứ tám 

48 Năm 1594, một tàu người Bồ Đào Nha đã trông thấy hòn đảo Đài Loan và đặt tên cho nó là Formosa, 

có nghĩa là “...”. Năm 1624, người Hà Lan thành lập một cơ sở giao thương tại Đài Loan và bắt đầu 

đưa những lao công người Hán từ Phúc Kiến và Bành Hồ đến và nhiều người trong số họ đã ... tại 

đảo.

Hòn đảo tươi xanh ... trú ngụ Quần đảo xinh tươi ... di cư 

Quần đảo bằng ngọc ... cư ngụ Hòn đảo xinh đẹp ... định cư 

49 Với những tín đồ làm đẹp, Đài Loan không chỉ là thiên đường ẩm thực với những quán xá trải dài 

trong từng góc phố mà còn là thiên đường mỹ phẩm, nơi có những món đồ hay ho, xinh xắn với giá 

bán phải chăng nhưng chất lượng rất đáng để ngợi khen, đặc biệt là ... 

trà sữa trân châu quần áo thể thao mặt nạ giấy giày cao gót
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50 Vườn bách thảo Đài Bắc là nơi tham quan, vui chơi vô cùng thú vị, phù hợp với những người thích 
… với thiên nhiên, cây cỏ và muông thú.  
biến hình hòa mình tách biệt hội nhập 

51 Bánh bột gạo nếp Daifuku có nhân đậu đỏ hoặc trái cây xay nhuyễn là một trong các món ăn mà 
khách du lịch đến Đài Loan nhất định phải thử. Bánh này hơi ... 
 Giống với bánh mì Việt Nam  Giống với Mochi Nhật Bản
 Giống với Macaron Pháp  Giống với bánh Tiramisu Ý 

52 Dự kiến từ 01/01/2022, các chuyến bay thương mại thường lệ từ Đài Loan về Việt Nam sẽ được khai 
thác trở lại. Nếu có lịch, thì công dân Việt Nam, thân nhân và chuyên gia nước ngoài sẽ có thêm nhiều 
lựa chọn để bay về Việt Nam, bao gồm: .... 

Chuyến bay giải cứu, chuyến bay thương mại, chuyến bay charter (đặc biệt) và chuyến bay 

chuyên gia.

Chuyến bay thương mại, chuyến bay du lịch, chuyến bay hồi hương và chuyến bay chuyên gia. 
Chuyến bay thương mại, chuyến bay giải cứu, chuyến bay thăm thân và chuyến bay charter. 
Chuyến bay giải cứu, chuyến bay charter, chuyến bay du lịch và chuyến bay thương mại. 

53 Diện tích của Đài Loan chỉ khoảng bằng ... và dân số của Đài Loan chỉ chừng ... 
1/5 diện tích Việt Nam ... 1/3 dân số Việt Nam. 
1/7 diện tích Việt Nam ... 1/2 dân số Việt Nam. 
1/8 diện tích Việt Nam ... 1/5 dân số Việt Nam. 
1/10 diện tích Việt Nam ... 1/4 dân số Việt Nam. 

54 Trong mấy năm trở lại đây, đến Đài Loan du học là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ và các bậc phụ 
huynh Việt Nam. Nằm ở..., Đài Loan tự hào là một quốc gia có ..., được xem là một trong những khu 
vực có mức sống cao nhất ở châu Á, đa dạng với các nhóm dân tộc, văn hoá, ngôn ngữ, môi trường 
sống ở Đài Loan..., người dân Đài Loan thân thiện và hiếu khách; học tập và sinh sống tại Đài Loan 
du học sinh luôn tìm thấy sự dễ dàng và thoải mái. 
phía Nam Thái Bình Dương ... nền kinh tế đang phát triển ... an toàn và dân chủ 
phía Đông Thái Bình Dương ... nền kinh tế phát triển ... nguy hiểm và bấp bênh 
phía Tây Thái Bình Dương ... nền kinh tế phát triển ... an toàn và dân chủ 
phía Bắc Thái Bình Dương ... nền kinh tế chậm phát triển ... thân thiện và cởi mở 

55 Bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, Đài Loan là một trong những điểm du lịch lý tưởng cho du khách 
Việt với cảnh quan kết hợp rừng núi và bờ biển xinh đẹp, nền văn hóa đa dạng, ẩm thực tinh tế, ... 
Với diện tích khoảng ... và có phần lớn lãnh thổ tạo thành từ các đảo, Đài Loan là một nơi ... được cả 
nét đẹp thiên nhiên, nét hoài niệm cổ xưa của văn hóa truyền thống và sự hiện đại, sôi động của một 
đô thị hiện đại nhất nhì châu Á. 
...môi trường du lịch an toàn và lợi ích ... 28.000 km2 ... hội tụ... 
...môi trường du lịch an toàn và tiện lợi ... 36.000 km2 ... hội tụ... 
...môi trường du lịch sạch sẽ và dễ chịu ... 26.000 km2 ... hội nhập... 
...môi trường du lịch an toàn và vệ sinh ... 38.000 km2 ... hội nhập... 

56 Trung Đài Thiền Tự là ngôi chùa tọa lạc tại thị trấn Phổ Lý huyện Nam Đầu, suốt hai thập kỉ qua là 
nơi hành hương của Phật tử trong và ngoài nước. Được biết đến như .... 
ngôi chùa cao nhất, rộng thứ nhất ở Đài Loan 
ngôi chùa cao thứ hai, rộng thứ nhất ở Đài Loan 
ngôi chùa cao và rộng thứ hai ở Đài Loan 
ngôi chùa cao nhất, rộng thứ hai ở Đài Loan 

57 ... của Đài Loan với văn hóa lâu đời với những khu phố cổ xưa, khí hậu mát mẻ, ẩm thực đặc sắc, 
điểm tham quan hấp dẫn chắc chắn sẽ làm say lòng du khách khi đến với Đài Nam để tham quan, 
nghỉ dưỡng và tìm hiểu những .... 
Thủ đô ... nét cổ kính xưa Phố cổ ... nét cổ xưa cũ 
Cố đô ... nét truyền thống cổ Đô thị ... nét cổ đại xưa 
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58 Rất đông thực khách du lịch Đài Loan thích thú với loại bánh mỏng có lớp bột bên ngoài giòn, nhồi 
bột lúa mì, mật ong và khoai môn ở bên trong này. Hãy ghé qua các khu phố ở Đài Trung để thưởng 
thức ... nhé! 
bánh mặt trăng bánh dứa bánh mặt trời bánh hành

59 Thái Anh Văn sinh ngày 31 tháng 8 năm 1956 ở huyện Bình Đông, Đài Loan. Bà hiện là ... (hay còn gọi 
là tổng thống Đài Loan) và Chủ tịch của Đảng Dân Tiến (DPP). Bà làm Tổng thống từ năm 2016 và ... 
đương thời Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ... tái bầu cử năm 2020 
đương làm Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ... tái đề bạt năm 2020 
đương chức Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ... nhậm chức lại năm 2020 
đương kim Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ... tái đắc cử năm 2020 

60 Được xếp hạng là di tích quốc gia thuộc Đài Bắc - Chiang Kai-Shek Memorial Hall là điểm đến hấp 
dẫn dành cho khách du lịch. 
Đây là nhà tưởng niệm được xây dựng nhằm tưởng nhớ đến vị cựu Tổng thống Trung Hoa Dân 
Quốc ..., bên ngoài khuôn viên còn có khu công viên khá rộng thuộc ... 
Lý Đăng Huy ... quảng trường Bình Đẳng.  
Tưởng Kinh Quốc ... quảng trường Bác Ái. 

Tưởng Giới Thạch ... quảng trường Tự Do. 
Lý Tông Nhân ... quảng trường Hạnh Phúc. 

61 Khoảng 90% người nước ngoài sống ở Đài Loan đánh giá cư dân bản địa với điểm số cao về sự hiếu 
khách, so với … khoảng 65% trong số những quốc gia được … khác. 
tổng cộng kiểm toán … thống kê  tổng số trung bình … khảo sát 
tổng quát trung bình … tìm hiểu con số thống kê … hiểu biết 

62 Aragonit là một loại thạch anh hay một loại đá mà chỉ có ở Bành Hồ và đảo Sicilia của Italia. Chính 
bởi vì độ hiếm có như vậy nên khi đi du lịch ở Đài Loan, bạn hãy thử.... một con dấu nhỏ làm bằng 
loại đá độc đáo này. 
nhận xét và lấy đi ngắm nghía và cầm lấy 
sờ mó và đóng dấu  ngắm nghía và sở hữu 

63 Lịch sử phát triển cùng đặc điểm địa lý độc đáo đã tạo nên một nền văn hóa Đài Loan phong phú và 

đa dạng, ....của các nhóm dân tộc thiểu số và các nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản và người 
Hán (tộc người đã đem những đặc sắc văn hóa Trung Quốc đến và dần tạo ra một nền văn hóa riêng 
đặc sắc tại Đài Loan). 
là sự tổng cộng giữa nhiều yếu tố chính trị 
là sự tổng hòa giữa nhiều yếu tố văn hóa 
là sự tổng hòa giữa nhiều yếu tố chính trị 
là sự tổng quát giữa nhiều nhân tố văn hóa 

64 Người Đài Loan rất .... việc tặng đồng hồ, khăn mùi xoa, dao kéo và những đôi dép bằng rơm, họ .... 
đây là những vật .... Vì vậy nếu có tặng quà cho người Đài Loan bạn nên chú ý trừ những món này 
ra, thay vào đó bạn nên chọn những món quà như bánh ngọt, rượu hoặc hoa quả; chắc chắn họ sẽ .... 
đấy. 
kiêng khem ... quan niệm ... kém may mắn ... rất thích 
chú trọng ... cho rằng ... may mắn ... rất thích 
kiêng ky ... quan niệm ... kém may mắn ... rất thích 
coi trọng ... quan niệm ... may mắn ... không thích 

65 Người Đài Loan biết tận dụng những gì thiên nhiên ban tặng cho họ để tạo ra những đặc sản chỉ có 
riêng nơi đây, ... là một trong số đó, nó còn có một tên gọi khác rất hoa mỹ là “rượu mùa xuân”. 
 Rượu Whisky Kavala  Rượu Thiệu Hưng 
 Rượu Cao Lương  Rượu thập toàn đại bổ 
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66 Chùa Khổng Tử được xây dựng vào ..., là một trong những nơi thờ Khổng Tử nổi tiếng ở Đài Loan. 
Chùa tọa lạc tại Số 2 đường Nam Môn, quận Tây Trung, thành phố Đài Nam là nơi diễn ra nhiều sự 
kiện văn hóa khác nhau, thu hút đông đảo khách du lịch và các tín đồ Nho giáo. 
 thế kỷ 14 thế kỷ 15 thế kỷ 16 thế kỷ 17 

67 Để lên núi Dương Minh bạn sẽ phải men theo con đường mòn nhỏ bên sườn núi, sẽ khá mệt với những 
ai không quen đi bộ nhưng bù lại hành trình này sẽ là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng được rất nhiều 
cảnh đẹp thiên nhiên ở đây, nơi có những ...., nếu đến đây vào khoảng tháng 5 tới tháng 7 bạn sẽ được 
thấy những cánh ... vô cùng thơ mộng. 
đồng lúa xanh ngút ngàn ... đồng hoa hồng 
đồng thạch thảo ngút ngàn ... đồng hoa loa kèn 
đồng cỏ lau ngút ngàn ... đồng hoa loa kèn 
đồng cỏ lau ngút ngàn ... đồng hoa lay ơn 

68 Mất 5 năm xây dựng, tiêu tốn 1,76 tỷ USD, ...., Taipei 101 giờ đây như một biểu tượng khiến người 
dân Đài Loan vô cùng hãnh diện. Sở hữu kiến trúc độc đáo cùng độ cao “chọc trời” tòa tháp này còn 
được rất nhiều trang báo và các kênh truyền thông nổi tiếng thế giới đánh giá là một trong những .... 
của thế giới. Vì thế mà rất nhiều khách du lịch tới Đài Loan đều tìm đến tòa tháp này để có thể ... “kỳ 

quan” độc đáo của xứ Đài. 
từng là tòa tháp lớn nhất thế giới .... thiên nhiên kiến tạo .... chiêm ngưỡng tận nơi 
từng là tòa tháp cao nhất thế giới .... kỳ quan kiến tạo .... chiêm ngưỡng tận mắt 
từng là tòa tháp lớn nhất thế giới .... thiên nhiên kiến tạo .... ngắm nhìn tận nơi 
từng là tòa tháp to nhất thế giới .... kỳ quan kiến tạo .... chiêm ngưỡng tận mắt 

69 Nét tương đồng trong văn hóa Đài Loan và Việt Nam phải kể tới đó chính là ... Người Đài Loan ăn 
sáng khá đơn giản với các món quen thuộc như bánh mì, bánh bao, trứng; bữa trưa thì ăn cơm với đồ 
ăn chế biến, không uống rượu. Bữa tối thường ăn cơm với đại gia đình. ... là giống với thói quen ăn 
uống hàng ngày của người Việt. 
thói quen cuộc sống ... Nhìn ra ăn ăn uống uống ... Nhìn lại 
thói quen sinh hoạt ... Nhìn gần thói quen ăn uống ... Nhìn chung 

70 ............, tuy nhiên Phật giáo chính là tôn giáo chính của cả người Đài Loan và người Việt Nam. Cả 2 

dân tộc đều sùng bái Phật Pháp và giữ lối sống nhân từ, đạo đức. 
Mặc dù tồn tại rất nhiều giáo phái khác nhau  
Mặc dù tồn tại rất nhiều tâm linh khác nhau 
Mặc dù tồn tại rất nhiều tôn giáo khác nhau 
Mặc dù tồn tại rất nhiều lễ hội khác nhau 

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 71 đến 75: 
Nhờ chiến lược phòng ngừa và truy vết hiệu quả, tác động của đại dịch tới nền kinh tế nội địa của Đài 
Loan nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát. Cũng như tất cả các nền kinh tế khác, hàng không và du lịch là 
hai ngành chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi COVID-19 ở Đài Loan. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2020, lượng 
khách nước ngoài đến Đài Loan đã giảm 57%, và hai hãng hàng không lớn nhất của Đài Loan (China 
Airline và Eva Air) đã hứng chịu thiệt hại tài chính đáng kể, nhiều khách sạn địa phương không thể trụ 
vững phải đóng cửa. Doanh thu bán hàng trong ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn đã giảm 6.6% trong 
quý đầu tiên, có tới 6000 lao động đã bị cắt giảm, trên 20% lao động không được trả lương. Mặc dù chịu 
tổn thất, song các ngành dịch vụ ở Đài Loan vẫn hoạt động tốt hơn nhiều nền kinh tế khác nhờ hiệu ứng 
của các chính sách kích cầu của chính quyền. Cụ thể, nhằm giảm thiểu thiệt hại do cắt giảm và đóng cửa 
các đường băng quốc tế, Đài Loan đã xúc tiến nhiều chương trình khuyến mãi du lịch nội địa, đặc biệt là 
các tour du lịch tới Bành Hồ (một đảo trên Eo biển Đài Loan) nhằm dùng thị trường nội địa cứu lấy ngành 
hàng không và du lịch. 
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71 Đài loan vẫn có thể kiểm soát được tác động của Đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế nội địa nhờ vào: 

Chính sách quản lý sản xuất và phân phối khẩu trang hợp lý. 

Chính sách yêu cầu tiêu dùng của chính quyền. 

Chi ến lược phòng ngừa và truy vết hiệu quả. 

Chi ến lược phòng chống và cách ly hiệu quả. 

72 Do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, chỉ trong ba tháng đầu năm 2020, lượng khách nước ngoài 

đến Đài Loan đã giảm bao nhiêu? 

57% 66% 20% 6.6%

73 Dưới sự tác động của Đại dịch COVID-19 nhiều ngành nghề đã hứng chịu thiệt hại tài chính đáng kể, 

không ít khách sạn địa phương đã lâm vào tìng trạng như thế nào? 

Không th ể đóng cửa vì sợ thua lỗ. 

Không th ể thuê nhân công nước ngoài. 

Không th ể mở cửa kinh doanh đúng giờ. 

Không th ể trụ vững phải đóng cửa kinh doanh. 

74 Nhờ hiệu ứng của các chính sách gì mà các ngành dịch vụ ở Đài Loan vẫn hoạt động tốt hơn nhiều 

nền kinh tế khác?

Hi ệu ứng của các chính sách miễn thuê. 

Hi ệu ứng của các chính sách giảm giá thuê mặt bằng. 

Hi ệu ứng của các chính sách kích cầu. 

Hi ệu ứng của các chính sách khuyến mãi. 

75 Đài Loan đã xúc tiến nhiều chương trình khuyến mãi du lịch nội địa, nhằm dùng thị trường nội địa 

cứu lấy các ngành nghề nào? 

Ngành dịch vụ và vận chuyển hàng hóa. 

Ngành hàng không và du l ịch. 

Ngành dịch vụ và du lịch. 

Ngành hàng không và vận chuyển hàng hóa. 

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 76 đến 80: 

Daniel Reid, chủ nhân của “Zen Trà”, đã mô tả trà Cao Sơn như sau: Một loại trà bán oxy hóa mà vẫn giữ 

được tất cả các giá trị dinh dưỡng và đặc tính chữa bệnh tự nhiên có trong trà xanh nguyên chất, nhưng lại 

không có hương vị như trà thô và các tác dụng phụ khó chịu cho dạ dày. Quá trình oxy hóa ngắn chuyển đổi 

các nguyên liệu trong trà xanh và tạo ra sự hòa trộn hoàn hảo của hương thơm và hương vị khiến cho trà 

Cao Sơn khác biệt với tất cả các loại trà khác. Việc trồng trọt và đánh giá cao trà Ô long Cao Sơn là gần 

tương tự như rượu vang. Với mỗi mùa vụ và mỗi ngọn núi lại cho ra một loại trà với hương vị độc đáo khác 

nhau, và mỗi năm thu hoạch cũng cho năng suất khác nhau. 

Những người yêu thích uống trà Cao Sơn không chỉ vì lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó do được pha trộn 

các đặc tính của trà xanh và trà đen, nhưng nhiều hơn vậy trà Cao Sơn còn có hương thơm nhẹ nhàng như 

hoa lá và đôi khi là cả mùi trái cây. Cả hương thơm và mùi vị riêng của trà Cao Sơn được thấm đẫm nhuần 

nhuyễn khiến người thưởng trà được thư giãn và nâng cao tinh thần. Vì địa hình trồng trọt là núi cao, dốc và 

các trang trại trà thường nhỏ nên lượng thu hoạch không lớn và đó là lý do để tìm thấy được trà Cao Sơn 

chất lượng cao là điều không dễ dàng khi mà nhu cầu vô cùng lớn về dòng trà này tại Đài Loan. 

Trà Ô long bây giờ đang tràn ngập thị trường khiến cho việc lựa chọn của những người thưởng trà cũng 

khó khăn hơn. Nhưng với những ai đam mê uống trà, tuy có những sự khó khăn như vậy nhưng trà Cao 

Sơn chính cống sẽ không khiến cho bất cứ ai phải thất vọng. 



代號：4211
頁次：12－12

76 Trà Cao Sơn được Daniel Reid mô tả như sau: 

Một loại trà mua oxy hóa mà vẫn giữ được tất cả các giá trị dinh dưỡng và đặc tính chữa bệnh tự 

nhiên có trong trà xanh nguyên chất, nhưng lại không có hương vị như trà thô và các tác dụng 

phụ khó chịu cho dạ dày. 

Một loại trà bán oxy hóa mà vẫn giữ được tất cả các giá trị dinh dưỡng và đặc tính chữa bệnh tự 

nhiên có trong trà xanh không nguyên chất, nhưng lại có hương vị như trà thô và các tác dụng 

phụ gây khó chịu cho dạ dày. 

Một loại trà bán oxy hóa mà vẫn giữ được một phần các giá trị dinh dưỡng và không có đặc tính 

chữa bệnh tự nhiên có trong trà xanh nguyên chất, có hương vị như trà thô và các tác dụng phụ 

gây khó chịu cho dạ dày. 

Một loại trà bán oxy hóa mà vẫn giữ được tất cả các giá trị dinh dưỡng và đặc tính chữa bệnh tự 

nhiên có trong trà xanh nguyên chất, nhưng lại không có hương vị như trà thô và các tác dụng 

phụ khó chịu cho dạ dày. 

77 Quá trình oxy hóa ngắn chuyển đổi các nguyên liệu trong trà xanh và tạo ra sự hòa trộn hoàn hảo của 

hương thơm và hương vị khiến trà Cao Sơn khác biệt với tất cả các loại trà khác => câu này có nghĩa là: 

Trà Cao Sơn có hương vị gần giống với tất cả các loại trà khác. 

Trà Cao Sơn có hương vị tương tự với tất cả các loại trà khác. 

Trà Cao Sơn có hương vị khác biệt với tất cả các loại trà khác. 

Trà Cao Sơn có hương vị tương đương với tất cả các loại trà khác. 

78 Vì sao người ta yêu thích trà Cao Sơn? 

Vì lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó do được pha trộn các đặc tính của trà xanh và trà đen, có 

hương thơm nhẹ nhàng như trái cây và đôi khi là cả mùi hoa lá. 

Vì lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó do được pha trộn các đặc tính của trà xanh và trà đen, có 

hương thơm nhẹ nhàng như hoa lá và đôi khi là cả mùi trái cây. 

Vì tiện ích sức khỏe tuyệt vời của nó do được pha trộn các đặc tính của trà đỏ và trà xanh, có 

hương thơm nhẹ nhàng như trái cây và đôi khi là cả mùi hoa lá. 

Vì lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó do được pha trộn các đặc tính của trà xanh và trà đen, có 

hương thơm nhẹ nhàng như thuốc bắc và đôi khi là cả mùi thuốc nam. 

79 Nhưng với những ai đam mê uống trà, tuy có những sự khó khăn như vậy nhưng trà Cao Sơn chính

cống sẽ không khiến bất cứ ai phải thất vọng. Từ chính cống ở đây có nghĩa là: 

đích thực và đúng nguồn gốc 

chính tông và khác biệt 

chính hiệu và nhạt nhẽo 

chính nghĩa và đúng nguồn gốc 

80 Trà Cao Sơn được trồng ở đâu? 

Vùng ven rừng Vùng sa mạc Vùng ven biển Vùng đồi núi cao 
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