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1 Đài Loan được biết đến như một hòn đảo xinh đẹp bậc nhất ở         . 
khu v ực Châu Mỹ  khu vực Châu Âu 
khu vực Bắc Mỹ  khu vực Đông Á 

2          ở Đài Loan là ngọn núi cao nhất Đông Á, với chiều cao 3,952 m. 
Núi Tuyết Sơn   Núi Ngọc Sơn 
Núi A Lý Sơn    Núi Hỏa Sơn  

3 Đài Loan không          với quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên đất liền, xung quanh Đài 
Loan toàn là biển. 

ti ếp giáp tiếp xúc tiếp tục tiếp biến 
4 Bạn cần phải giao tiếp tốt cả bằng lời nói và giao tiếp          ngôn ngữ. 
phi là và trả 

5 Mạng lưới giao thông ở Đài Loan          phát triển và dịch vụ du lịch rất đáng tin cậy. 
vô phép vô lối vô cùng  vô vị 

6 Đài Trung là một thành phố ở          miền trung Đài Loan. 
phía trong phía Tây phía ngoài bên dưới 

7 Phong tục nào dưới đây vốn là một phong tục lâu đời ở Đài Loan? 
Th ờ cúng tổ tiên  Chơi vi tính 
Gói bánh chưng, bánh tét Đi siêu thị 

8 Hoạt động du lịch sinh thái và du lịch văn hóa          không nhỏ vào việc thúc đẩy hợp tác, 
củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc và các nước trên thế giới. 
góp vốn góp hàng góp ph ần  góp tiền 

9 Tân Trúc là một thành phố vừa cổ kính vừa         , một miền đất phồn hoa đô hội với những 
sắc thái văn hóa đa dạng. 
hiện đại hiện tiền hiện nay hiện có 

10 Nghề hướng dẫn du lịch khá phức tạp và quan trọng , đòi hỏi hướng dẫn viên phải có nghiệp 
vụ          khi đảm nhận công việc. 
béo gầy cao ốm 

11 Đài Loan có          về biển, có điều kiện để phát triển hàng hải, hàng không, du lịch biển và 
nuôi trồng thủy hải sản. 
lợi thế thế gian thế giới thế sự 
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12 Đến thành phố Cao Hùng,          bạn nhớ đi tàu điện ngầm đến trạm Formosa Boulevard nhé, 
đó là một trong những ga tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới. 

hai  đón các chờ 
13 Bạn          về thông tin của Văn phòng Kinh tế Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc. 

cần biết  cần cù cần kiệm cẩn thận 
14 Người          có câu tục ngữ “ Lời chào cao hơn mâm cỗ”. 

Việt Nam Mỹ Anh  Đức 
15 Sau khi Đài Loan miễn visa du lịch cho một số nước Đông Nam Á, số khách du lịch đến từ những 

nước này đã          rõ rệt. 
tăng lên giảm xuống nhiều thêm 

16 Đài Loan có nhiều cộng đồng dân tộc khác nhau, vì thế phong tục, tập quán rất         , tạo nên 
một bức tranh văn hóa đa nguyên và đa sắc. 
đa năng đa  dạng đã đến đà điểu 

17 Thành phố Cao Hùng, thành phố Đài Bắc, thành phố Đài Nam, thành phố Đài Trung, thành phố 
Đào Viên và thành phố Tân Bắc là          thành phố trực thuộc trung ương Đài Loan. 
mười chín một những 

18 Người Đài Loan luôn nói lời          khi được người khác chỉ dẫn hoặc giúp đỡ. 
“không có chi” “xin lỗi” “ cảm ơn (cám ơn)” “xin phép” 

19 Từ xưa đến nay, trà ( chè ) được xem là thức uống truyền thống mang đậm          dân tộc của 
người Đài Loan. Họ có thói quen uống trà nóng trong các tách nhỏ. 
bàn ghế bàn bạc bàn luận bản sắc 

20 Người Đài Loan có thói quen xếp hàng ở nơi         . 
phòng làm việc cá nhân công c ộng  
phòng ngủ  nhà riêng 

21 Bạn          sự yêu thích, lòng say mê, sức khỏe, kiến thức và kỹ năng, lòng yêu nghề và cái 
tâm cho nghề. 

hôm qua  lịch sử ph ải có kinh tế 
22 Bạn          luôn học hỏi và xây dựng hình ảnh của một hướng dẫn viên du lịch chuyên 

nghiệp. 
trái phải cần phải  phải không phải có 

23 Người Đài Loan thường hay nói lời          khi họ có sơ suất hay phiền hà người khác. 
“xin lỗi” “không có chi” “c ảm ơn” “xin phép” 

24 Đài Loan có          giao thông công cộng phức hợp, hiện đại và chuẩn xác. 
h ệ thống thống kê thông báo hài hòa 

25 Hiện nay thành phố Đài Bắc Đài Loan là          hai mươi lăm thành phố có hệ thống giao 
thông công cộng tuyệt vời nhất thế giới. 
trong lòng trong lành một trong mọi người 
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26 Đài Loan được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng cho vùng khí hậu cận nhiệt đới có nhiệt độ dao động 
từ 25 tới 28 độ C.          một trong những điều kiện thuận lợi trong việc trồng và sản xuất các 
loại trà. 
Các bạn là Chúng tôi là Đây chính là Tôi là 

27 Cảng Cao Hùng là một trong bốn cảng lớn nhất thế giới và cũng là          ngành công nghiệp 
đóng tàu của Đài Loan. 
trung thành trung tâm   nghề nghiệp tâm sự 

28 Hướng dẫn viên du lịch là người đại diện của đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện hợp đồng với 
khách du lịch theo tour mà khách đã         . 
khóc cười nói mua   

29 Hướng dẫn viên du lịch trở thành người bạn          của du khách trong suốt chuyến tham 
quan, từ các hoạt động ăn uống, nghỉ dưỡng cho đến các hoạt động vui chơi, giải trí, mua 
sắm,v.v…khi du khách đặt chân đến Đài Loan. 
đ ồng hành  đông vui  đồng nghĩa đông lạnh 

30 Việt Nam sử dụng điện áp         . 
221v  220v  22220v  2220v  

31 Mời các bạn hãy          tôi khám phá sự đa dạng của văn hóa Đài Loan với chuyến du lịch 
vòng quanh hòn đảo Formosa xinh đẹp này nhé! 
cũng và có cùng   

32 Không hút thuốc và          tại những nơi công cộng. 
x ả rác ngồi chơi đi chơi  làm việc 

33 Đài Loan là          của những người mua sắm với vô số các trung tâm thương mại, chợ và 
siêu thị. 
mơ hồ mộng mơ thiên đường thơ mộng 

34 Tân Đài Tệ (Đài Tệ) là          của Đài Loan. 
kim ngân  ti ền tệ  đá quý vàng bạc 

35 Bạn muốn gọi điện thoại từ Đài Loan về Việt Nam hãy bấm:          + mã vùng + số thuê bao. 
840084  0084  8844  00848484  

36 Thành phố Cao Hùng vài năm trở lại đây          nhộn nhịp hơn rất nhiều. 
trở nên trở thành biến thành trở lên 

37 Đài Loan không chỉ nổi tiếng với nhiều địa danh          cùng với sự đa dạng về văn hóa tạo 
nên bức tranh phong cảnh hữu tình nên thơ mà còn lôi cuốn du khách bởi những món quà đặc sản 
như rượu, sản phẩm thủ công, mỹ phẩm và đồ điện tử. 
lạnh gần xa  h ấp dẫn 

38 Con đường Tô Hoa trong khu Công viên quốc gia Taroko hay xảy ra hiện tượng ? 
Đá lăn rơi xuống  Đất đã sụt lún đổ xuống 
Đường cong trơn trượt Đường bằng trơn trượt 
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39 Tộc người bản địa mà sống ở hồ Nhật Nguyệt là:         . 

T ộc Atayal T ộc Thao T ộc Amis T ộc Bunun 

40 Di tích nào dưới đây không phải do người Hà Lan xây? 

Gi ếng Ô Quỷ Đài Nam Thành  Hồng Mao Đạm Thủy 

Pháo đài Xích Kh ảm Lâu Pháo  đài An Bình 

41 Ai là người đề xướng việc xây dựng miếu Khổng Tử ở Đài Nam? 

Tr ần Vĩnh Hoa Th ẩm Quang Văn Lưu Minh Truy ền Th ẩm Bảo Trinh 

42 Cuối thời nhà Thanh, nơi sản xuất trà phát triển lớn nhất Đài Loan là:         . 

Đ ại Đạo Trình Đ ạm Thủy Phư ợng Sơn Mãnh Giáp   

43 Đường sắt sớm nhất của Đài Loan do ai đôn đốc xây dựng?  

Tr ịnh Thành Công Thi Lang  Th ẩm Bảo Trinh Lưu Minh Truy ền 

44 Trong các đảo ngoài lục địa Đài Loan, đảo nào dưới đây có nguồn suối nước nóng dưới đáy biển ? 

Đảo Lục Đảo Lan Tự Bành Hồ Mã Tổ 

45 Đầm Nhật Nguyệt là một khu phong cảnh nổi tiếng, nó được hình thành bởi? 

Con ngư ời xây đập ngăn V ỏ trái đất ép gãy sụt lún xuống  

Nư ớc sông xói mòn   Băng hà đào khoét  

46 Trong các điểm du lịch nổi tiếng ở phía bắc Đài Loan, có một thác nước được ví gọi là Thác 

Niagara Đài Loan là thác:         . 

Thác nư ớc Thập Phân  Thác nư ớc Vân Long  

Thác nư ớc Ngũ Phong Kì Thác nư ớc Mãn Nguyệt Viên 

47 Trong các công viên quốc gia dưới đây, công viên nào có bao gồm cả vùng lục địa và vùng biển? 

Công viên qu ốc gia núi Dương Minh Công viên qu ốc gia Kenting 

Công viên qu ốc gia núi Ngọc Công viên qu ốc gia Taroko 

48 Cảng biển lớn nhất Đài Loan, phụ trách lượng vận chuyển thương mại đối ngoại chiếm 2/3 cả 

nước là cảng:         . 

C ảng Cơ Long  C ảng Tô Áo  C ảng Cao Hùng  C ảng Đài Trung 

49 Di tích nào dưới đây không phải là Di tích cấp I ? 

Mi ếu Khổng Tử Đài Nam Mi ếu Khổng Tử Đài Bắc 

Con đư ờng cổ Bát Thông Quan  Xích Kh ảm Lâu 

50 Đường sắt trong rừng núi Ali ban đầu vốn được xây dựng để:         . 

V ận chuyển mía Ch ặt chuyển gỗ Ch ở khách V ận chuyển Wasabi 

51 Công trình nào dưới đây được xây dựng sớm nhất? 

Mi ếu Tổ sư Tam Hiệp  Kh ổng miếu Đài Nam 

Đ ền Triều Thiên Bắc Cảng Đ ền Hành Thiên Đài Bắc 
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52 Hoạt động kinh doanh du lịch của Bành Hồ chỉ có thể diễn ra nửa năm, còn nghỉ nửa năm chủ yếu 

là vì         . 

các chuyến tàu thuyền ít yếu tố thời tiết 

nông sản không đủ    thiếu nước dùng sinh hoạt 
53 Công viên quốc gia nào dưới đây lấy khu dân cư và di tích lịch sử làm nguồn tài nguyên du lịch 

chính? 

Công viên qu ốc gia núi Ngọc Công viên qu ốc gia núi Dương Minh 

Công viên qu ốc gia Kenting Công viên qu ốc gia đảo Kim Môn 
54 Khu thắng cảnh quốc gia nào dưới đây khi xây dựng đã xây hệ thống cáp treo để làm giãn bớt sự 

dồn tụ khách du lịch?  

Hồ Nhật Nguyệt Ô Lai  Núi  Thái Bình Núi Dương Minh 
55 Vào dịp tết âm lịch, công viên quốc gia nào ít gặp mưa nhất? 

Công viên quốc gia núi Dương Minh Công viên quốc gia Taroko 

Công viên quốc gia núi Ngọc Công viên quốc gia Kenting 
56 Hiện nay Đài Loan có một viện bảo tàng suối nước nóng, nó nằm ở đâu?  

Huy ện Nghi Lan  Khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc 

Thành ph ố Tân Bắc  Thành phố Đài Nam 
57 Miêu tả nào dưới đây đúng với Pháo đài An Bình? 

Pháo đài An Bình do ngư ời Tây Ban Nha xây 

Đá xây d ựng pháo đài được chở từ Phúc Kiến sang 

Pháo đài này đư ợc xây dựng để thống trị khống chế toàn bộ đảo Đài Loan và phòng thủ đối với 

bên ngoài  

Pháo đài An Bình là di tích cũ c ủa thành Zeelandia 
58 Để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, khu thắng cảnh quốc gia nào dưới đây có mở cửa hàng 

miễn thuế? 

Khu th ắng cảnh quốc gia hồ Nhật Nguyệt Khu th ắng cảnh quốc gia núi Ali 

Khu th ắng cảnh quốc gia Bành Hồ Khu th ắng cảnh quốc gia ven biển phía Đông 
59 Ở khu du lịch hồ Nhật Nguyệt có sản phẩm trà nào nổi tiếng? 

Trà xanh Trà đỏ Trà đen  Trà  hoa nhài 
60 Trong nhiều đền miếu của Đài Loan có thờ Văn Xương đế quân, miêu tả nào dưới đây không 

đúng? 

Văn Xương đ ế quân là vị chủ thần của cầu xin thi cử thuận lợi  

Ngày sinh c ủa Văn Xương đế quân là 23 tháng 3 âm lịch 

Văn Xương đ ế quân là vị thần coi quản về việc học, là vị thần thông minh ngay thẳng  

Là sao Văn Xương hay còn g ọi là sao Văn Khúc 
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61 Lễ dâng hương rước kiệu Ma Tổ của Đền Trấn Lan ở Đại Giáp là lễ lớn trọng đại trong năm, đích 

đến của lễ rước là:         . 

Mi ếu Thiên Hậu ở Lộc Cảng Mi ếu Phúc Hưng ở Tây La 

Mi ếu Triều Thiên ở Bắc Cảng Mi ếu Phụng Thiên ở Tân Cảng 

62 Trước khi đi đến Lộc Cảng, bạn dùng địa danh nào của Việt Nam giúp khách Việt hình dung kiến 

trúc nơi đây? 

Ph ố cổ Hà Nội  Khu ph ố người Hoa Sài Gòn 

Th ị trấn Hội An  Thánh đ ịa Mỹ Sơn 

63 Đến Cơ Long du lịch, hay gặp phải trời mưa vào khoảng thời gian:         . 

Mùa Xuân ( tháng 3 đến tháng 5) Mùa Hạ ( tháng 6 đến tháng 8) 

Mùa Thu ( tháng 9 đến tháng 11) Mùa Đông (tháng 12 đến tháng 2 năm sau) 

64 Dân số Đài Loan bằng:         . 

Kho ảng 1/3 dân số Việt Nam Kho ảng 1/4 dân số Việt Nam 

Kho ảng 1/5 dân số Việt Nam Kho ảng 1/6 dân số Việt Nam 

65 Hiện nay, một đồng Đài tệ đổi          768 đồng Việt Nam. 

sang  g ần thành  đư ợc 

66 Ở Đài Loan nhiều nơi có miếu thờ Thiên Hậu, miếu thờ ở đâu được xây dựng sớm nhất? 

Đài Nam Lộc Cảng Đài Bắc Bành Hồ 

67 Từ Cao Hùng lên Đài Bắc bằng tàu cao tốc loại nhanh nhất chỉ mất         . 

1 ti ếng 35 phút 2 ti ếng  1 ti ếng 50 phút  1 ti ếng 20 phút 

68 Khi có việc gấp xin quý khách gọi          tôi theo số điện thoại này. 

v ới và  v ề cho  

69 Ngày mai có thể có mưa nhỏ, quý khách          mang theo ô. 

c ầm nh ớ không c ần không ph ải 

70 Ngâm suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe, nhưng đối tượng nào dưới đây không nên ngâm suối 

nước nóng? 

Tr ẻ em dưới 3 tuổi  Ngư ời già 

Ngư ời bị bệnh cao huyết áp Ngư ời bị cảm cúm 
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Đề đọc hiểu 1 
Ký sự một thoáng Đài Loan 

......Từ thủ đô Hà Nội, vượt hơn hai nghìn cây số sau hai giờ ba mươi phút trên chuyến bay của hãng 
hàng không China Airlines. Chúng tôi đến sân bay quốc tế Đào Viên, sân bay lớn nhất Đài Loan khởi 
đầu cho chuyến đi bảy ngày tới vùng đất xưa kia từng được các thủy thủ Bồ Đào Nha gọi là hòn đảo 
xinh đẹp và bây giờ được mệnh danh là trái tim Châu Á. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Đài Loan 
đó là vùng đất với những con người mến khách. Đài Loan có các thành phố lớn như Đài Bắc, Đài Trung, 
Đài Nam và Cao Hùng. Đây là những trung tâm chính trị, kinh tế thương mại, văn hóa nghệ thuật cũng 
là những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách quốc tế. Đài Loan hiện có dân số hơn hai mươi ba triệu 
người, thu nhập bình quân đầu người đạt trên hai mươi mốt nghìn đô la Mỹ. Đây chỉ là ấn tượng đầu tiên 
về mức sống khá giả của người dân Đài Loan. Ngoài những điều này Đài Loan có đầy đủ thế mạnh từ 
cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái với bản sắc văn hóa giàu tính nhân văn nhân ái cho đến 
phong tục tập quán truyền thống và văn hóa ẩm thực. Đài Loan quả thật đã vượt xa trí tưởng tượng của 
nhiều người.  

Đoàn chúng tôi gồm phóng viên đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tạp chí Thế giới ảnh, tạp chí Du 
lịch và Báo điện tử VietnamPlus Thông tấn xã Việt Nam. Nhiều người lần đầu tới Đài Loan, mỗi người 
có một cảm nhận khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung là mong muốn khám phá giới thiệu 
những nét đặc sắc nhất về cuộc sống con người nơi đây với những ai muốn tìm hiểu về Đài Loan..... 
71 “Ký sự một thoáng Đài Loan” viết về         . 

Đài Loan dưới góc nhìn của nhà báo Đài Loan 
Đài Loan dưới góc nhìn của nhà báo Nhật 
Đài Loan dưới góc nhìn của nhà báo Việt 
Đài Loan dưới góc nhìn của nhà báo Mỹ 

72 Hãng hàng không nào được nhắc đến trong đoạn văn trên ? 
Japan Airlines  China Airlines 
Cathay Pacific Airlines Vietnam Airlines 

73 Theo bài viết thì         . 
Hàn Quốc quả thật đã vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người 
Thái Lan quả thật đã vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người 
Đài Loan quả thật đã vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người 
Việt Nam quả thật đã vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người 

74 Trong “Ký sự một thoáng Đài Loan” có nhắc đến         . 
các thủy thủ Bồ Đào Nha các học sinh Bồ Đào Nha 
các sinh viên Bồ Đào Nha các giáo viên Bồ Đào Nha 

75 Theo “Ký sự một thoáng Đài Loan” thì         . 
Nhiều người lần đầu tới Mỹ, mỗi người có một cảm nhận khác nhau 
Hai người lần đầu tới Nhật, mỗi người có một cảm nhận khác nhau 
Nhiều người lần đầu tới Đài Loan, mỗi người có một cảm nhận khác nhau 
Ba người lần đầu tới Trung Quốc, mỗi người có một cảm nhận khác nhau 
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Đề đọc hiểu 2 
Huyện Nam Đầu của Đài Loan lọt vào Bảng xếp hạng điểm đến mới được yêu thích của châu Á 
năm 2018  

Ngày 16/1/2018, trang web du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor đã công bố Bảng xếp hạng điểm 

du lịch mới được “Du khách lựa chọn” năm 2018. Theo Bảng xếp hạng này, huyện Nam Đầu và thành 

phố Đài Nam của Đài Loan đều đứng trong top 10 điểm đến yêu thích của châu Á. Theo danh sách này, 

10 điểm du lịch mới được yêu thích của châu Á xếp theo thứ tự gồm có: đảo Ishigaki của Nhật Bản, 

thành phố Takayama của Nhật Bản, Busan của Hàn Quốc, Pnom Penh của Campuchia, huyện Nam Đầu 

của Đài Loan, Thâm Quyến của Trung Quốc, thành phố Đài Nam của Đài Loan, thành phố Seogwipo 

của Hàn Quốc, Negombo của Sri Lanka và Pokhara của Nepal.  

Trang wed TripAdvisor nêu rõ, huyện Nam Đầu là huyện duy nhất của Đài Loan nằm hoàn toàn 

trong đất liền, núi Ngọc là ngọn núi cao nhất Đài Loan, các dãy núi trùng điệp, cánh rừng rậm rạp và hồ 

Nhật Nguyệt là hồ tự nhiên nổi tiếng lớn nhất đều nằm tại đây. Ngoài cảnh đẹp thiên nhiên sẵn có, du 

khách còn có thể tham quan các thắng cảnh như đền chùa, làng văn hóa các dân tộc, các nông trường, 

v.v… để tìm hiểu văn hóa, đời sống của người dân địa phương.  

Ngoài ra, Đài Nam là thành phố có lịch sử lâu đời của Đài Loan, là trung tâm tôn giáo tập trung 

hàng nghìn đền chùa, đền thờ Khổng Tử đầu tiên của Đài Loan cũng được xây dựng tại Đài Nam. Đồng 

thời, Đài Nam cũng là thiên đường về ẩm thực, món ngon địa phương và các món quà vặt đường phố mà 

ta không thể bỏ qua đều khiến Đài Nam trở nên nổi tiếng với tên gọi kinh đô ẩm thực của Đài Loan. 
76 Huyện Nam Đầu đứng thứ mấy trong Top 10 điểm đến yêu thích của Châu Á ? 

Th ứ ba Th ứ tư Th ứ năm Th ứ sáu 
77 Huyện nào của Đài Loan nằm giữa đại lục không hề giáp biển ? 

Gia Nghĩa  Nam Đ ầu Đài Nam  Chương Hóa  
78 Những đặc điểm nào khiến Đài Nam lọt vào Top 10 điểm du lịch mới được yêu thích nhất Châu 

Á?  

Su ối nước nóng  Phong c ảnh đẹp như hồ Nhật Nguyệt  

Di tích l ịch sử, trung tâm tôn giáo, ẩm thực Làng văn hóa dân t ộc, nông trường 
79 Có tên gọi kinh đô ẩm thực của Đài Loan là:  

Huy ện Nam Đầu  Huy ện Bình Đông 

Thành ph ố Đài Nam  Huy ện Nam Đầu và thành phố Đài Nam 
80 Huyện Nam Đầu có:         . 

Núi Ng ọc, hồ tự nhiên Nhật Nguyệt, đền thờ Khổng Tử  

Núi Ng ọc, làng văn hóa, hồ tự nhiên Nhật Nguyệt 

Núi Ng ọc, đền thờ Khổng Tử 

Di tích l ịch sử, hồ tự nhiên Nhật Nguyệt, đền thờ Khổng Tử 


