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1 Bên ngoài hơi lạnh, quý khách mặc áo khoác vào       ấm! 
để mà cho được 

2       ngày mai trời không mưa       chúng ta sẽ đi tham quan nông trường Thanh Cảnh. 
dù…nhưng… nếu…thì… khi…thì… giá…thì… 

3 Trước khi ra khỏi phòng, quý khách nhớ       cửa sổ      . 
mở…ra… mở...lại… đóng…ra… đóng…lại… 

4 Thành phố Đài Bắc đã       đẹp hơn và hiện đại hơn nhiều so với trước đây. 
trở nên trở lại trở thành trở về 

5 Giá cả ở thành phố Đài Nam       rẻ nên nhiều người nước ngoài rất thích sống ở đây. 
hơi không lắm khá 

6       tiếp xúc, du khách càng thêm yêu mến người dân Đài Loan. 
càng ngày càng ngày càng càng ngày càng 

7 Chúng ta có thể đi chậm       một chút để ngắm phong cảnh ở đây. 
lên ra xuống lại 

8 Người nào       biết đến chợ đêm Thụy Phong ở thành phố Cao Hùng vì chợ này rất nổi tiếng. 
cũng đều rất quá 

9 Nếu đến Đạm Thủy vào buổi chiều, du khách sẽ được       phong cảnh hoàng hôn rất đẹp ở đây. 
dòm ngó ngắm liếc 

10 Nhà hàng này luôn có những món ăn rất đặc sắc nên không lúc nào       khách. 
vơi đông đầy vắng 

11 Hồ Nhật Nguyệt là một điểm du lịch nổi tiếng mà du khách       muốn đặt chân đến. 
gì cũng nào cũng mà cũng đều cũng 

12 Ở Đài Bắc, bạn có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm rất      . 
phương tiện thuận tiện tùy tiện bất tiện 

13 Tên gọi của hồ Nhật Nguyệt xuất phát từ       của hồ. 
hình ảnh hình chiếu hình hài hình dạng 

14 Bảo tàng Cố Cung được xây dựng để lưu giữ các       nghệ thuật hoàng gia và bình dân. 
ấn phẩm tiểu phẩm mỹ phẩm tác phẩm 

15 Món ăn ở nhà hàng này rất cay, nếu quý khách không ăn được cay thì       vào đây. 
không cần không phải không nên không muốn 

16 Khách sạn sẽ có cuộc gọi báo thức cho quý khách       7 giờ sáng. 
lúc ở tại đến 

17 Tòa tháp Taipei 101 là một địa điểm rất       khách du lịch. 
yêu thích say mê hâm mộ hấp dẫn 

18 Carrefour là hệ thống       có mặt ở hầu hết các thành phố lớn của Đài Loan. 
nhà hàng siêu thị quán ăn khu mua sắm 

19 Taroko là một trong bảy       nổi tiếng của Đài Loan. 
công viên giải trí khu du lịch sinh thái công viên quốc gia rừng nguyên sinh 
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20 Người Đài Loan thường ăn bánh chưng vào dịp      . 

Tết Nguyên Đán Tết Trung Thu Tết Nguyên Tiêu Tết Đoan Ngọ 
21 Số lượng các đảo nhỏ thuộc quần đảo Bành Hồ là: 

60 70 80 90 
22 Nếu có cơ hội đến thành phố Đài Nam thì bạn nên đến thăm      . 

Lầu Xích Khảm Chùa Phật Quang Sơn Cung Trấn Lan Đền LongShan 
23 Hoa Liên là nơi du lịch lí tưởng dành cho du khách yêu thích      . 

khung cảnh đường phố  khung cảnh thiên nhiên 
khung cảnh nhộn nhịp  khung cảnh hiện đại 

24 Đảo quốc Đài Loan được gọi là “Formosa” tức là:      . 
hòn đảo nhỏ bé hòn đảo xinh đẹp hòn đảo rộng lớn hòn đảo hoang sơ 

25 Giá tôi không quên máy chụp ảnh ở khách sạn      . 
thì tôi sẽ rất vui vẻ  thì tôi đã không bị mệt 
thì tôi sẽ rất nhớ nơi này  thì tôi đã chụp được nhiều bức ảnh đẹp 

26 Khi ở Đài Bắc đang mưa lạnh      . 
thì ở Đài Nam đang nắng ấm thì ở Đài Nam cũng nắng ấm 
thì ở Đài Nam đều nắng ấm thì ở Đài Nam chưa nắng ấm 

27 Đậu phụ thối là món ăn nổi tiếng ở Đài Loan, thế mà      . 
chị ấy ăn rất nhiều  chị ấy không ăn 
chị ấy thích món ăn cay  chị ấy rất thích 

28 “Phong cảnh ở núi Dương Minh đẹp ơi là đẹp” có nghĩa là: 
Phong cảnh ở núi Dương Minh không đẹp. Phong cảnh ở núi Dương Minh không đẹp lắm. 
Phong cảnh ở núi Dương Minh hơi đẹp. Phong cảnh ở núi Dương Minh rất đẹp. 

29 “Ở chợ điện tử Đài Trung, mặt hàng điện tử gì cũng có” có nghĩa là: 
Ở chợ điện tử Đài Trung chỉ có một số mặt hàng điện tử. 
Ở chợ điện tử Đài Trung không có tất cả mặt hàng điện tử. 
Ở chợ điện tử Đài Trung có tất cả các mặt hàng điện tử. 
Ở chợ điện tử Đài Trung có rất ít các mặt hàng điện tử. 

30 “Không một du khách nào không muốn đến thăm tòa tháp Taipei 101” có nghĩa là: 
Tất cả các du khách đều không muốn đến thăm tòa tháp Taipei 101. 
Một số du khách không muốn đến thăm tòa tháp Taipei 101. 
Một số du khách muốn đến thăm tòa tháp Taipei 101. 
Tất cả các du khách đều muốn đến thăm tòa tháp Taipei 101. 

31 “Làm sao mà mang mỹ phẩm dạng nước trong hành lý xách tay được” có nghĩa là: 
Có thể mang mỹ phẩm dạng nước trong hành lý xách tay. 
Không thể mang mỹ phẩm dạng nước trong hành lý xách tay. 
Có thể mang tất cả các loại mỹ phẩm trong hành lý xách tay. 
Không thể mang mỹ phẩm trong hành lý xách tay. 

32 在以下句子尋找錯誤的地方 
Trung tâm thương mại Dream Mall thu hút khách du lịch bởi đó là những tòa nhà khá rất cao và được bố 
trí theo xu hướng “càng lên cao càng rẻ”. 
bởi đó là khá rất cao được bố trí càng lên cao 

33 在以下句子尋找錯誤的地方 
Nhà hát Red Houselà một di tích lịch sử ở Đài Bắc, Đài Loan, được xây dựng vào năm 1908 dưới thời cai 
trị của Nhật Bản và được bị thiết kế bởi chính nhà kiến trúc của Nhật Bản Kondo Juro. 
di tích lịch sử thời cai trị được bị thiết kế nhà kiến trúc 
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34 在以下句子尋找錯誤的地方 
Nếu bạn là một nhiếp ảnh gia, chắc chắn thì những bức ảnh chụp ở Tamsui sẽ làm bạn hài lòng vì Tamsui 
không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi rất nhiều bảo tàng, cửa hàng và những khu chợ sầm 
uất. 
chắc chắn thì sẽ làm không chỉ mà còn bởi 

35 在以下句子尋找錯誤的地方 
Ở Đài Loan, phần lớn các chợ đêm ngoài trời rất được yêu thích, đặc biệt tại đây có nhiều món ăn đường 
phố rất ngon mà còn người địa phương gọi là “xiao-chi”, nghĩa là “đồ ăn nhẹ”. 
phần lớn rất được mà còn nghĩa là 

36 Chị đến Đài Loan       là lần thứ mấy? 
lần lượt lần này một lần hai lần 

37 Hiện tại       đang rất đẹp, chúng ta có thể xuất phát rồi. 
thời hạn thời đại thời lượng thời tiết 

38 Người dân Đài Loan rất       với khách du lịch. 
thân nhân thân thiện thân thể thân thích 

39 Bạn       thời gian du lịch ở Đài Loan như thế nào? 
cảm tình cảm tưởng cảm thấy cảm cúm 

40 Anh hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi đó rất      . 
nhiệt độ nhiệt tình nhiệt lượng nồng nhiệt 

41 Chợ đêm ở Đài Bắc thật là      . 
hòa nhịp bắt nhịp nhộn nhịp nhịp nhàng 

42 Tôi muốn đổi tiền Đài tệ thì phải ______ 
không? chưa? nhỉ? làm thế nào? 

43 Công ty du lịch đã đặt phòng       giúp các bạn rồi. 
khách hàng khách sạn khách khứa khách quan 

44 Khách sạn có cung cấp bữa sáng       đấy. 
miễn giảm miễn thuế miễn phí miễn vào 

45 Tôi muốn đi       bảo tàng Cố Cung. 
tham quan tham gia tham dự tham lam 

46 Để tránh      , đề nghị quý vị không đi tách đoàn quá xa! 
lạc hậu lạc đề lạc đường lạc rang 

47 Núi Shamao là một địa danh du lịch       ở Đài Loan. 
nổi lên nổi trôi nổi tiếng nổi nóng 

48 Sông Tình Yêu là một       chảy qua thành phố Cao Hùng của Đài Loan. 
con đường con sông con đò con kênh 

49 Bạn biết không? Hồ Nhật Nguyệt chính là hồ tự nhiên       ở Đài Loan đấy. 
lớn lao lớn lên lớn nhất lớn tiếng 

50 Gần đây, Đài Loan luôn       đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. 
thu thập thu hút thu gom thu hồi 

51 Nhà hàng này nổi tiếng với những món ăn ngon và thái độ phục vụ nhiệt tình của _____. 
nhân dân nhân tiện nhân viên nhân giống 

52 Tôi đã đến Đài Loan ba lần và mỗi lần đến đều       thêm sự mới mẻ của hòn đảo xinh đẹp này. 
phát hiện phát điện phát sóng phát lương 
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53 Đến với Đài Loan là bạn đã đến với       xinh đẹp ở khu vực Đông Á. 

hòn đá hòn đất hòn đảo hòn non bộ 
54 Quảng trường Trung Chính của Đài Loan là một quảng trường      . 

rộng khắp rộng lượng rộng lớn rộng mở 
55 Cố Cung Đài Loan là một trong những viện bảo tàng lớn nhất      . 

thế giới thế hệ thế lực thế mạnh 
56 Chợ đêm SHILIN ở thành phố Đài bắc cũng là một trong những       hấp dẫn của Đài Loan. 

điểm thi điểm dừng điểm đến điểm báo 
57 Khi đến Đài Loan du lịch bạn không thể       công viên quốc gia Kenting. 

bỏ qua bỏ bê bỏ bùa bỏ dở 
58 Đài Loan luôn       là nơi có nhiều suối nước nóng nhất thế giới. 

tự do tự tại tự hào tự giác 
59 我打算在聖誕節時去臺灣旅遊。 

Tôi dự định đi du lịch Đài Loan vào sau dịp Giáng Sinh. 
Tôi dự định đi du lịch Đài Loan vào dịp Giáng Sinh. 
Tôi dự định đi du lịch Đài Loan vào trước dịp Giáng Sinh. 
Tôi dự định đi du lịch Đài Loan vào cuối dịp Giáng Sinh. 

60 出境手續已辦好我們在等上飛機。 
Thủ tục xuất cảnh đã làm xong, chúng tôi đang chờ để lên máy bay. 
Thủ tục nhập cảnh đã làm xong, chúng tôi đang chờ để xuống máy bay. 
Thủ tục quá cảnh đã làm xong, chúng tôi đang chờ để lên máy bay. 
Thủ tục làm chưa xong, chúng tôi đang chờ để ra máy bay. 

61 我是如意公司的導遊，很高興認識你們！ 
Tôi không phải hướng dẫn viên du lịch của công ty Như Ý, rất vui được làm quen với các bạn! 
Tôi là hướng dẫn viên du lịch của công ty Như Ý, rất ghét được làm việc với các bạn! 
Tôi là hướng dẫn viên du lịch của công ty Như Ý, rất vui được làm quen với các bạn! 
Tôi là hướng dẫn viên du lịch của công ty Như Ý, rất buồn được làm quen với các bạn! 

62 臺灣故宮是一個吸引國際旅客來臨的地方。 
Cố Cung Đài Loan là một điểm đến hấp dẫn của du khách nội địa. 
Cố Cung Đài Loan là một điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế. 
Cố Cung Đài Loan là một cung điện hấp dẫn của du khách quốc tế. 
Cố Cung Đài Loan là một điểm đến không hề hấp dẫn du khách quốc tế. 

63 Kỳ nghỉ hè tới tôi nhất định sẽ đến Đài Loan du lịch một chuyến. 
這次暑假我不一定去臺灣旅遊。 上次暑假妳一定去臺灣旅遊一趟。 
下次暑假我一定去臺灣旅遊一趟。 下次暑假他一定去臺灣旅遊一趟。 

64 Đài Bắc là khu vực có nền kinh tế phát triển mạnh nhất của cả nước. 
臺北是全國最弱的經濟發展區域。 臺北是全國最強的經濟發展區域。 
臺南是全國最強的經濟發展區域。 臺北是全國的經濟發展區域。 

65 Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người đi mua sắm rất đông. 
今天是週日所以很多人去買東西。 今天是節日所以很多人去買東西。 
今天是假日所以沒有人去買東西。 今天是假日所以很多人去買東西。 

66 Mặc dù rất mệt nhưng chúng tôi vẫn muốn đến chợ đêm một chuyến. 
雖然很累但是我們還想去夜市一趟。 雖然很熱但是我們還想去夜市一趟。 
雖然很忙但是我們還想去夜市一趟。 雖然累但是我們還去夜市一趟。 
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67 Chọn câu đúng 
Trạm tàu điện ngầm Formosa Boulevard là trạm Cao Hùng ga điện đẹp nhất. 
Trạm tàu điện ngầm Formosa Boulevard là trạm ga điện đẹp nhất Cao Hùng. 
Trạm tàu điện ngầm Formosa Boulevard là trạm ga điện nhất đẹp Cao Hùng. 
Trạm tàu điện ngầm Formosa Boulevard là ga điện ngầm trạm nhất Cao Hùng. 

68 Chọn câu đúng 
Giá thuê phòng ở các khách sạn của Đài Loan là khá cao. 
Giá thuê phòng ở của Đài Loan các là khách sạn khá cao. 
Giá thuê phòng khách sạn Đài Loan của là khá cao. 
Giá thuê các phòng ở Đài Loan khách sạn là khá cao. 

69 Chọn câu đúng 
Hoa Liên là một thành phố nằm Đài Loan ở phía đông. 
Hoa Liên là ở phía đông một thành phố nằm Đài Loan. 
Hoa Liên là thành phố nằm ở một phía đông Đài Loan. 
Hoa Liên là một thành phố nằm ở phía đông Đài Loan. 

70 Chọn câu đúng 
Tân Trúc ở vùng Tây Bắc Đài Loan lâu đời là thành phố nhất. 
Tân Trúc là thành phố nhất lâu đời ở vùng Tây Bắc Đài Loan. 
Tân Trúc là thành phố lâu đời nhất ở vùng Tây Bắc Đài Loan. 
Tân Trúc là Đài Loan vùng Tây Bắc thành phố lâu đời nhất. 

 
Cố đô Đài Nam 

Là cố đô của Đài Loan xưa, Đài nam là thành phố rất thích hợp dành cho khách du lịch Đài Loan để tham 
quan, nghỉ dưỡng và tìm hiểu những nét truyền thống cổ. Pháo đài Eternal Golden được xây dựng từ thế kỷ XIX 
bởi một kỹ sư người Pháp nhằm chống lại sự xâm lược của người Nhật. Hiện nay pháo đài đã trở thành nơi tham 
quan phục vụ khách du lịch. Ngoài pháo đài Eternal Golden du khách còn có cơ hội tham quan Pháo đài 
Zeelandia hay còn gọi là pháo đài Anping, được người Hà Lan xây dựng vào năm 1653. Đứng ở nơi này du khách 
có thể nhìn biển từ trên cao và đây đúng là một nơi tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn. Đài Loan là một trong những 
nước châu Á có nền văn học khổng lồ qua nhiều thế kỉ. Chính vì thế, bảo tàng văn học dân tộc là nơi không thể 
không đến khi thăm Đài Nam. Bảo tàng nằm ở số 1, đường Zhongzheng, khánh thành vào năm 2003. Trước khi 
trở thành bảo tàng lưu giữ nền văn học dân tộc, nơi đây từng là tòa thị chính thành phố Đài Nam từ năm 1916. 
Đến nơi đây, du khách không chỉ có thể tìm hiểu được nền văn học, các nhà văn, nhà thơ lớn của Đài Loan qua 
nhiều thế kỉ, mà còn được chiêm ngưỡng kiến trúc đẹp, lạ mắt của bảo tàng. 
71 Di tích nào dưới đây không phải là của thành phố Đài Nam? 

Pháo đài Eternal Golden  Pháo đài Anping 
Thành cổ Phượng Sơn  Bảo tàng văn học dân tộc 

72 Ai là người xây dựng pháo đài Anping? 
Người Hà Lan Người Pháp Người Bồ Đào Nha Người Tây Ban Nha 

73 Bảo tàng văn học dân tộc là nơi lưu giữ      . 
lịch sử dân tộc văn hóa dân tộc văn học dân tộc ngôn ngữ dân tộc 

74 Pháo đài Eternal Golden được xây dựng nhằm mục đích     . 
ngắm cảnh hoàng hôn  phục vụ khách du lịch đến thăm quan 
chống lại sự xâm lược của người Hà Lan chống lại sự xâm lược của người Nhật 

75 Trước khi trở thành bảo tàng lưu giữ nền văn học dân tộc, nơi đây từng là:      . 
bảo tàng lịch sử Đài Loan tòa thị chính thành phố Đài Nam 
thành cổ của Đài Nam  lâu đài cổ của Đài Nam 
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Du lịch Đài Loan để khám phá thành phố Cao Hùng, đây là một thành phố xinh đẹp của Đài Loan, nó 
tọa lạc tại miền Nam Đài Loan. Đồng thời đây cũng là thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan với dân số 1,51 
triệu người. Đài Loan có tổng dân số tính đến năm 2014 là 23.424.615 người. 
Thành phố Cao Hùng là trung tâm lọc dầu, chế tạo và vận tải lớn của Đài Loan, khác với Đài 
Bắc, đường phố của Cao Hùng rộng rãi, giao thông rất thuận lợi và thông suốt. Cao Hùng còn có khu 
chế gỗ, giấy, nhôm, kim loại, máy móc và tàu biển…Cảng Cao Hùng là cảng chính của Đài Loan đồng 
thời cũng là một trong bốn cảng lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó Cao Hùng cũng là trung tâm của các 
ngành công nghiệp đóng tàu của Đài Loan và cũng là một căn cứ hải quân lớn của đất nước. 

Khí hậu nơi đây là khí hậu nhiệt đới nên mùa hè thời tiết rất nóng và ẩm ướt và thời gian kéo dài từ 
tháng 5 đến tháng 9. Mùa đông bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12, thời tiết mùa đông khá ôn hòa và ngắn. 
Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 10. 
Thành phố Cao Hùng là nơi hội tụ rất nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, hằng năm nơi đây thu hút đông 
đảo du khách từ khắp các nơi trên thế giới. Bên cạnh thành phố là dòng sông Tình Yêu nhẹ nhàng trôi 
cùng với biết bao nhiêu huyền thoại về một tình sử lãng mạn và đắm say. Hay là thánh địa của Phật 
giáo Phật Quang Sơn nổi tiếng ở khu vực Châu Á, đại học Phật giáo cũng là nơi mà bạn không thể bỏ qua 
trong hành trình tour Đài Loan. Ở đây bạn có thể thưởng thức các món chay miễn phí. Ngoài ra, bạn cũng 
có thể thưởng thức những món ăn ngon tuyệt được chế biến từ hải sản tươi sống, ghé thăm các chợ đêm 
nổi tiếng như chợ Tân Khuất Giang, chợ Lục Hợp, chợ Thụy Phong... Đặc biệt là đến với trung tâm mua 
sắm lớn nhất ở Đài Loan và lớn thứ 2 ở Châu Á đó chính là trung tâm Dream Mall, E-DA WORLD nếu 
bạn là người thích mua sắm và vui chơi giải trí thì đây sẽ là các điểm đến lý tưởng dành cho bạn. 

Cao Hùng cũng là nơi mà có các trường đại học thuộc loại tốt nhất ở Đài Loan, hằng năm thành phố 
thu hút một lượng lớn sinh viên quốc tế đến đây. 
76 Cao Hùng là thành phố lớn thứ mấy của Đài Loan? 

Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư 
77 Theo bài viết thì đường phố Cao Hùng có gì khác với Đài Bắc? 

Đường phố của Cao Hùng rộng rãi hơn nhưng không đẹp. 
Đường phố của Cao Hùng có giao thông thuận tiện.  
Đường phố của Cao Hùng rộng rãi, giao thông rất thuận lợi và thông suốt. 
Đường phố của Cao Hùng rộng rãi và giao thông rất tốt nhưng không thông suốt. 

78 Mùa mưa ở Cao Hùng kéo dài từ tháng mấy đến tháng mấy? 
Từ tháng 5 đến tháng 9.  Từ tháng 5 đến hết tháng 10. 
Từ tháng 10 đến tháng 12. Từ tháng 1 đến tháng 4. 

79 Trong bài viết có nhắc đến mấy chợ đêm nổi tiếng, là chợ nào? Mấy trung tâm mua sắm lớn nhất ở Đài 
Loan, hãy kể tên những trung tâm đó. 
Ba chợ đêm nổi tiếng là Thụy Phong, Tân Khuất Giang và Lục hợp.  

Hai trung tâm mua sắm lớn nhất là trung tâm Dream Mall, E-DA WORLD. 
Bốn chợ đêm là Thụy Phong và Lục hợp. 

Hai trung tâm mua sắm lớn nhất là trung tâm Dream Mall, WORL. 
Hai chợ đêm là Lục Hợp và Tân Khuất Giang. 

Hai trung tâm mua sắm lớn nhất là trung tâm Dream WORL. 
Không nhắc đến chợ đêm và trung tâm mua sắm nào. 

80 Theo bài viết thì Cao Hùng có phải là thành phố thu hút khách du lịch quốc tế? 
Không, Cao Hùng chỉ thích hợp cho du khách nội địa. 
Không, nơi đây không thu hút nhiều du khách. 
Đúng, hàng năm Cao Hùng thu hút đông đảo du khách đến từ các nước. 
Đúng, nhưng Cao Hùng chỉ thu hút du khách Châu Á. 
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