
110 年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題

等 別：普通考試
類 科：外語導遊人員（越南語）
科 目：外國語（越南語）

考試時間： 1 小時 20 分 座號：

※注意：本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
禁止使用電子計算器。

代號：4211
頁次：8－1

1 Khi đến Đài Loan du lịch, bạn có thể yên tâm đi lại mà không sợ bị , vì các biển chỉ đường 
rất rõ ràng và dễ hiểu, được viết bằng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. 
 nghẽn đường  tắc đường  lạc đường  nước đường 

2 Hệ thống giao thông ở Đài Loan rất tiện lợi, bạn  có thể sử dụng MRT để di chuyển đến các 
địa điểm tham quan, trung tâm mua sắm và và các khu vui chơi thoải mái,  có thể sử dụng 
tàu cao tốc hay xe bus để di chuyển đến các thành phố khác của Đài Loan. 
 không chỉ...bên cạnh   không những...nhưng mà 
 không chỉ...tuy nhiên   không những...mà còn 

3 Ở Đài Loan, từ  hàng năm là thời gian hoa anh đào nở rộ. 
 đầu tháng 11 đến cuối tháng 11  đầu tháng 12 đến giữa tháng 1 
 đầu tháng 2 đến tháng 4  đầu tháng 5 đến cuối tháng 5 

4 Phật Quang Sơn nằm ở Cao Hùng, do  xây dựng từ năm 1967. 
 Pháp sư Tinh Vân   Pháp sư Tinh Vấn 
 Pháp sư Tịnh Không   Pháp sư Thánh Nghiêm 

5 Chùa Long Sơn Đài Bắc là một ngôi chùa độc đáo, linh thiêng và là niềm tự hào của người dân Đài 
Loan. Nơi đây không những thờ đạo Phật, mà còn thờ cả .
 Đạo Giáo và Công Giáo  Nho Giáo và Tin Lành
 Nho Giáo và Đạo Giáo  Đạo Giáo và Thiên Chúa Giáo 

6 Tờ tạp chí Global Traveler công bố kết quả bình chọn "Phong cách cuộc sống giải trí " năm 2020, 
Đài Loan nhận được nhiều giải thưởng. Trong đó, sân bay  giành được giải 4 trong hạng 
mục "Sân bay chuyển tiếp tốt nhất", trong khu vực Châu Á chỉ đứng sau sân bay Singapore. 
 Quốc tế Đào Viên  Quốc tế Đài Trung  Quốc tế Cao Hùng  Tùng Sơn Đài Bắc 

7 Giới trẻ Đài Loan rất thích uống trà sữa. Cách pha trà sữa không cố định, mỗi quán trà và có
những  khác nhau mang lại những hương vị đặc sắc và thơm ngon. 
 người phụ bếp...chế biến  người phụ tá...phương pháp 
 người pha chế...công thức  người chế biến...pha chế 

8 Pháo đài An Bình là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Nam. Người  bắt đầu cai 
trị Đài Nam vào năm .
 Bồ Đào Nha ..... 1625  Pháp .................. 1625
 Hà Lan ............. 1624  Tây Ban Nha ..... 1624

9 Câu nào dưới đây là miêu tả đúng về làng cổ Cửu Phần – Thập Phần? 
 Làng cổ Cửu Phần – Thập Phần là một trong những điểm đến đầu khi đến Đài Loan. Từ thời 

gian, thiên nhiên cho đến những câu chuyện lịch sự, vùng đất này chắc chắn sẽ chưa hút hồn bạn 
ngay từ đầu. 

 Làng cổ Cửu Phần – Thập Phần là điểm đến Đài Loan. Không những thiên nhiên đến những câu 
chuyện lịch sử, vùng đất này chắc chắn sẽ hút hồn bạn ngay từ ban đầu. 

 Làng cổ Cửu Phần – Thập Phần là điểm đến hàng đầu khi đến Đài Loan. Không gian cho những 
câu chuyện lịch sử, vùng đất này chắc chắn sẽ hút hồn bạn ngay từ khi đầu tiên. 

 Làng cổ Cửu Phần – Thập Phần là một trong những điểm đến hàng đầu khi đến Đài Loan. Từ 
không gian, thiên nhiên cho đến những câu chuyện lịch sử, vùng đất này chắc chắn sẽ hút hồn 
bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. 
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10 Khi đến Nghi Lan, bạn có thể ngồi thuyền tận mắt ngắm nhìn những đàn  bơi lội nhảy múa 

nô đùa trên mặt biển. 

 cá mập  cá sấu  cá voi  cá heo

11 Đảo Núi Rùa là quần thể đảo có một không hai ở Đài Loan, khi nhìn từ xa trông giống như hình một 

con rùa nổi bồng bềnh trên mặt biển. Xin hỏi, vị trí của đảo Núi Rùa nằm ở đâu? 

 Đảo Núi Rùa ở Hoa Liên  Đảo Núi Rùa ở Nghi Lan 

 Đảo Núi Rùa ở Cao Hùng  Đảo Núi Rùa ở Bành Hồ 

12 Trung Đài Thiền Tự được xây dựng và hoàn thành vào năm .

 1997  1999  2001  2003

13 Ở Đài Loan, lễ hội bơi vượt hồ Nhật Nguyệt thường được tổ chức hàng năm vào tháng .

 5  7  9  11

14 Thành phố Hoa Liên nằm ở bờ biển phía  của Đài Loan. Vào năm 1622, người  đã đến 

đây để lấy vàng. 

 Tây...Bồ Đào Nha  Đông...Tây Ban Nha 

 Nam...Bồ Đào Nha   Bắc...Tây Ban Nha 

15 Tòa nhà 101 Đài Bắc được khởi công xây dựng năm , với chiều cao hơn m.

 1995...509  1996...512  1999...509  1999...512

16 Đài Trung là một địa điểm lý tưởng để khám phá ẩm thực của Đài Loan. Trong đó,  là một 

trong những đặc sản của địa phương. 

 bánh dứa  bánh gạo  bánh mặt trăng  bánh mặt trời 

17 Tây Môn Đình là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước. Tây 

Môn Đình mang đậm phong cách của .

 Hàn Quốc  Nhật Bản Malaysia  Ấn Độ 

18 Chuyến đi tham quan ở Hồ Nhật Nguyệt thật thú vị  cho mọi người đều .

 làm...đồng ý  làm...không thích  vì thế...hài lòng  khiến...hài lòng 

19 Vườn thú Đài Bắc là ngôi nhà chung an toàn nhất cho những loài  có nguy cơ tuyệt chủng 

được liệt vào sách đỏ. 

 đồ vật  động vật  thực vật  cảnh vật 

20 Khi đến Đài Loan du lịch vào những ngày đầu Xuân, du khách không nên bỏ lỡ lễ hội ở 

Bình Khê.

 đèn trời  đèn táo quân  đèn ông sao  đèn điện 

21 Khi đến chợ đêm Miếu Khẩu, bạn đừng quên thưởng thức các món ăn hải sản, có nhiều loại hải sản 

tươi sống để bạn lựa chọn và chủ quán sẽ  ngay tại chỗ. 

 chế giễu  chế độ  chế biến  chế tạo 

22 Đài Loan hiện có rất nhiều điểm cung cấp Wifi miễn phí khắp đất nước cho cả người dân địa phương 

và khách du lịch quốc tế. Từ gần nghĩa với từ “cung cấp” ở trong câu là .

 phát  cúng  thuê  mướn 

23 Cửu Phần là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan. Ngoài ra, Cửu Phần còn nổi tiếng 

với các món ăn đường phố và cũng là nơi thu hút các fan  của bộ phim hoạt hình “Spirited 

Away”.

 hâm hấp  hâm nóng  hâm hâm  hâm mộ 

24 Nếu đi Đài Bắc bằng xe khách, chúng ta sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi. Từ gần nghĩa với từ “ mất” ở 

trong câu là .

 chết  tốn  tồn  nấu 
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25 Khi muốn đi du lịch, bạn có thể nhờ các công ty du lịch hay tự  để đặt vé máy bay. 

 lên mạn  lên mạng  lên nạng  lên màng

26 đi /không được /tàu điện ngầm/ khi / phải / và / ăn uống /xếp hàng / trong toa xe/bạn 

 Khi đi tàu điện ngầm, bạn xếp hàng phải và không được ăn uống trong toa xe. 

 Khi đi tàu điện ngầm, bạn phải xếp hàng và ăn uống không được trong toa xe. 

 Khi đi tàu điện ngầm, phải bạn xếp hàng và không được ăn uống trong toa xe. 

 Khi đi tàu điện ngầm, bạn phải xếp hàng và không được ăn uống trong toa xe. 

27 bạn /tham quan /ở /Đài Loan/ cần /ăn mặc /khi / chùa / hoặc / các nơi / thờ cúng/lịch sự/đến 

 Ở Đài Loan, bạn ăn mặc lịch sự cần khi đến tham quan chùa hoặc các nơi thờ cúng. 

 Ở Đài Loan, bạn cần ăn mặc lịch sự khi đến tham quan chùa hoặc các nơi thờ cúng. 

 Ở Đài Loan, bạn cần lịch sự ăn mặc đến khi tham quan chùa hoặc các nơi thờ cúng. 

 Ở Đài Loan, khi bạn cần ăn mặc lịch sự đến tham quan chùa hoặc các nơi thờ cúng. 

28 bị phạt /bạn / được /xả rác/hút thuốc lá /nơi /nếu không /có thể / hành chính/không/ bạn/công 

cộng/hay. 

 Bạn không được xả rác hay hút thuốc lá nơi cộng công nếu không bạn có thể bị phạt hành chính. 

 Bạn hay không được xả rác hút thuốc lá nơi công cộng nếu không bạn có thể bị phạt hành chính. 

 Bạn không được xả rác hay hút thuốc lá nơi công cộng nếu không bạn có thể bị hành chính phạt. 

 Bạn không được xả rác hay hút thuốc lá nơi công cộng nếu không bạn có thể bị phạt hành chính. 

29 Ở Đài Loan, khi đi thang cuốn ở các ga tàu điện ngầm, bạn nên đứng sát tay vịn bên  để 

trống bên trái cho những người cần đi gấp. 

 trên  phải  dưới  giữa 

30 Khi đến khách sạn nhận phòng, bạn cần phải lưu ý kiểm tra, nếu thấy các thiết bị trong phòng bị 

hỏng hoặc thiếu phải báo ngay cho hướng dẫn viên hay nhân viên khách sạn biết, nếu không khi trả 

phòng bạn phải bồi thường cho những đồ bị hỏng hoặc thiếu mà bạn không gây ra. Từ gần nghĩa với 

từ “bồi thường” trong câu là .

 góp  đền  trả  thu

31 Lộc Cảng là thị trấn cảng lớn và lâu đời ở Đài Loan,  không gian yên tĩnh,  hấp dẫn 

du khách  những món ngon hải sản. 

 ngoài...vì...còn  do...với...vì  do...còn...thì  ngoài...còn...với 

32 Đài Loan là một trong những quốc gia có sự đa dạng về văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực.Chính 

vì thế Đài Loan còn được ví như “  của ẩm thực Châu Á”. 

 cái lò  cái nôi  cái nồi  cái nối 

33 Công viên quốc gia Taroko nằm ở , nơi đây sỡ hữu cảnh sắc hùng vĩ, hư hư thật thật với 

những hẻm núi uốn lượn trông giống như một dải lụa .

 Hoa Liên...mềm mại   Cao Hùng...yêu kiều 

 Nghi Lan...quyến rũ   Đài Bắc...duyên dáng 

34 Theo dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa phùn, quý khách cần chuẩn bị dù trong chuyến du lịch. 

“Dù” ở trong câu đồng nghĩa với từ .

 nón  áo mưa  ô  mũ 

35 Khi đến khách sạn nhận phòng, bạn thấy phòng không như bạn mong muốn nên muốn hướng dẫn 

viên giúp đổi phòng cho bạn. Điều này có nghĩa là .

 Bạn muốn trả phòng và đổi khách sạn  Bạn muốn chuyển sang phòng khác 

 Bạn muốn thuê thêm một phòng  Bạn muốn thay đổi thời gian ở khách sạn 
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36 Khi gọi điện thoại đến khách sạn để đặt phòng, bạn hỏi nhân viên khách sạn phòng có đầy đủ tiện 

nghi không? Điều này có nghĩa là 

 Bạn muốn biết có thể dẫn bạn bè lên phòng chơi không? 

 Bạn muốn biết trong phòng có thể nấu ăn không? 

 Bạn muốn biết giá phòng như thế nào? 

 Bạn muốn biết trong phòng có những trang thiết bị gì? 

37 Khi làm thủ tục xin visa, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận đang đi 

làm, một bản mẫu đơn xin visa, hồ sơ chứng nhận năng lực tài chính và .

 Hộ chiếu bản copy phải còn hiệu lực khoảng 6 tháng 

 Hộ chiếu bản phụ phải còn hiệu lực trên 6 tháng 

 Hộ chiếu bản gốc phải còn hiệu lực trên 6 tháng 

 Hộ chiếu bản photo phải còn hiệu lực trên 6 tháng 

38 Đài Loan có đầy đủ thế mạnh từ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái với bản sắc văn 

hóa  nhân văn nhân ái. 

 khá giả  giàu tính  giàu có  phong phú

39 Các chi phí khi quý khách tham quan mua sắm tại các  mua sắm do quý khách tự chịu. 

 trung tâm  thương hiệu  nhà hàng  chợ đầu mối 

40 Vì sao Lục Đảo ngày trước được gọi là đảo lửa cháy? 

 Vì mỗi khi chiều tà, đứng từ Đài Bắc nhìn ra, hòn đảo như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt 

trời. 

 Vì mỗi khi hoàng hôn, đứng từ Đài Đông nhìn ra, hòn đảo như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng 

mặt trời. 

 Vì mỗi khi hoàng hôn, đứng từ Đài Nam nhìn ra, hòn đảo như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng 

mặt trời. 

 Vì mỗi khi bình minh, đứng từ Đài Đông nhìn ra, hòn đảo như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng 

mặt trời. 

41 Sau khi câu được mực ở Lục Đảo lên, tôi  ăn mực hấp.  nó ngon ngọt hơn mực 

nướng. 

 rất thích...nhưng   thú vị...nên   rất thích...vì   không thích...vì

42 Câu nào dưới đây là đúng? 

 Đậu phụ thối thường được coi là món ăn chính truyền thống ở Đài Loan, nó rất nặng mùi. Nó bốc 

lên mùi thối như kiểu sữa thiu lẫn với bắp cải thối. 

 Đậu phụ thối thường được coi là món ăn vặt truyền thống ở Đài Loan, nó rất nặng mùi. Nó bốc 

lên mùi thối như kiểu sữa thiu lẫn với bắp cải thối. 

 Đậu phụ thối thường không được coi là món ăn truyền thống ở Đài Loan, nó rất nặng mùi. Nó 

bốc lên mùi thối như kiểu sữa thiu lẫn với bắp cải thối. 

 Đậu phụ thối thường được ăn món ăn chính truyền thống ở Đài Loan, nó rất nặng mùi. Nó bốc 

lên mùi thối như kiểu sữa thiu lẫn với bắp cải thối. 

43 Trong khu phức hợp có Bảo tàng Phật Quang Sơn, hiện đang lưu trữ (1) 48 cung điện ngầm. Các 

cung điền (2) này dùng để ghi lại lịch sử (3)loài người và bảo vệ (4) nền văn minh của loài người. 

 (1), (2) và (3) là sai.  (1), (2) và (3) là đúng. 

 (1), (2), (3) và (4) đều sai.  (1), (2) và (4) là sai, (3) đúng. 
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44 Tôi hoàn toàn không biết việc này vì  có hướng dẫn viên du lịch nào thông báo với tôi 

 chẳng...à.  chẳng...ai.  chẳng...không.  chẳng...gì cả. 

45 Một trong những điểm du lịch thu hút khách du lịch ở Đài Loan rất nổi tiếng là . Vì ở đây 

du khách không chỉ được ăn những món ăn ngon, mà còn được tận hưởng không khí vô cùng náo 

nhiệt. 

 chợ đêm  chợ chiều  chợ sáng  chợ Tết 

46 Ở đảo Kim Môn đang xây dựng cây cầu  hai đảo để giao thông thuận tiện hơn. 

 nối thêm  nối liền  nối dài  gắn lại 

47 Xin hỏi anh mua bao nhiêu cái  kiểu này để tôi chuyển đến tận khách sạn cho anh rồi thanh 

toán tiền cũng được. 

 lòng đèn  lòng dạ  lòng tin  lồng đèn 

48 Đến tham quan vòng quanh đảo Bành Hồ phương tiện đi lại chủ yếu là .

 xe xích lô  xe máy  đi bộ  xe đạp 

49 Đài Loan nổi tiếng bởi các khu suối nước nóng, không chỉ ở đảo chính mà Lục Đảo cũng có khu 

suối khoáng nóng trên biển, nên khi tới đây, các bạn đừng quên ghé qua khu suối nước nóng Triều 

Nhật để ngâm mình vào dòng nước nóng giữa biển xanh sóng vỗ, khu suối nước nóng này mở cửa 

từ 5 giờ sáng cho đến 1giờ đêm. 

Đoạn văn trên nói về: 

 Lục Đảo tuyệt đẹp.  Suối nước nóng.  Đài Loan nổi tiếng.  Nổi tiếng về biển. 

50 Tàu điện ngầm (MRT) ở Đài Loan là một trong những phương tiện giao thông công cộng tiện lợi 

nhất, khi tham gia loại giao thông này, bạn nên lưu ý: 

 Không được ăn uống nhưng được nói chuyện ồn ào khi vào ga MRT và trên tàu. 

 Không được ăn uống và ồn ào nhưng được hút thuốc khi vào ga MRT và trên tàu. 

 Không được ăn và nói chuyện ồn ào nhưng được uống khi vào ga MRT và trên tàu. 

 Không được ăn uống, hút thuốc và nói chuyện ồn ào khi vào ga MRT và trên tàu. 

51 Có nên tách đoàn khi đi du lịch theo tour hay không, vì sao? 

 Không nên vì dễ bị lạc đoàn.  Không nên vì tai nạn. 

 Nên vì không nguy hiểm.  Nên vì rất thú vị. 

52 Ngày mai máy bay  lúc 8 giờ sáng mọi người có mặt lúc 6 giờ nhé! 

 cất cánh  hạ cánh  bay đi  đến nơi 

53 Hiện nay trình trạng người xuất khẩu vào Đài Loan sau khi hết hợp đồng thường bỏ trốn sang nơi 

khác làm ăn mà không trở về nước theo hợp đồng lao động. Chính phủ Đài Loan đã làm gì để ngăn 

chặn tình trạng này 

 Xử phạt theo luật.   Cho ở lại tiếp. 

 Kêu gọi ra đầu hàng.   Không làm gì.

54 Tôi rất vui và có nhiều  tốt đẹp sau khi trực tiếp xem lễ hội khinh khí cầu thế giới tại Đài 

Loan vào ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2020 vừa qua. 

 dấu ấn  ấn nút  ấng tượng  ấn tượng 

55 Trên đảo Kim Môn trưng bày các hiện vật về quân sự như máy bay, tàu chiến, pháo các loại. Người 

dân trên đảo  rất tự hào  bảo vệ tốt các di tích này. 

 không những...mà vẫn   không những...mà còn  

 không đi...mà còn    vui vẻ...mà còn  

56 Mọi người  ngày mai xe ra sân bay lúc 6 giờ sáng,  mong tất cả chúng ta thu dọn 

hành sớm  có mặt dưới sảnh khách sạn  5 giờ rưỡi nhé! 

 đi sớm...thì...vào...vào   an toàn...cho...vào...lúc

 chú ý...vậy...và...lúc    chú trọng...nên...và...lúc  
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57 Trong đoàn  có người cao huyết áp hoặc bị bệnh tim  không nên cho họ tham gia 
các hoạt động mạnh, trò chơi mạo hiểm. 
 nếu...cho  nếu...là   nếu...như   nếu...thì  

58 Du khách đến Lục Đảo có thể đi bằng máy bay hoặc tàu thủy từ bến tàu .
 Đài Nam  Đài Đông  Đài Bắc  Đài Trung 

59 Từ Đài Bắc về Cao Hùng đi bằng cao tốc loại nhanh nhất chỉ mất .
 1 tiếng 34 phút  1 tiếng 50 phút  2 tiếng 10 phút  1 tiếng 30 phút 

60 Nếu du khách có mang theo những món hàng đặc biệt (1) cần khai báo, nên thành thật khai báo trong 
tờ khai để nhân viên hai quan (2) kiểm tra. Nếu du khách quên khai báo khi bị phát hiện (3) bạn sẽ 
đối mặt với những mức phạt khá nặng, thâm chí (4) là bị từ chối nhập cảnh. 
 (1) và (3) sai  (2) và (4) sai  (2) và (3) sai  (1)và (4) sai

61 Đài Nam là thành phố có  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. 
 lịch sử lâu nhất  lịch sự lâu đời  lịch sử cả đời  lịch sử lâu đời 

62 Vào thế kỉ XVII, Đạm Thủy là nơi đóng đô của người Tây Ban Nha, rồi đến Hà Lan. Năm 1641, 
người Hà Lan xây dựng cảng Anthonio, vẫn còn được gìn giữ đến ngày nay, với tên gọi lâu đài Hồng 
Mao. Đạm Thủy đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Đài Loan, từng là cảng lớn nhất quốc đảo vào 
thế kỉ XIX. Đến thế kỉ XX, do sự tích tụ bùn dưới sông khiến việc vận hành tàu bè trở nên khó khăn, 
mọi trang thiết bị được dời về cảng Cơ Long ở phía Đông Bắc.    
Đoạn văn trên đề cập đến nội dung gì? 
 Giới thiệu về lịch sử cảng biển Đạm Thủy. 
 Giới thiệu về lịch sử cảng biển Hồng Mao. 
 Giới thiệu về lịch sử tích tụ bùn dưới sông. 
 Giới thiệu về lịch sử cảng lớn nhỏ nhất quốc đảo. 

63 Tập quán sinh hoạt của người Đài Loan không cầu kỳ, có nhiều nét  gần gũi sinh
hoạt của người Việt Nam. 
 tương đương...cùng    tương đồng...với  
 tương tác...cùng    tương quan...với  

64  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  phát triển nhanh chóng  cả các 
ngành thương mại, kỹ thuật, điện tử hiện đại. 
 Ngoài...ra...còn...về   Ngoài...ra...về...còn 
 Ngoài...còn...ra...về   Ngoài...về...ra...còn 

65 Khi về đêm, nông trại còn mang chút không khí  mang đến nhiều cảm xúc, bồi hồi  sâu sắc. 
 se lạnh...nó    se lạnh...và    sâu sắc...và  mưa lạnh...và 

66 Các hoạt động , vui đùa cùng với  ở nông trường Thanh Cảnh rất thú vị. 
 cưỡi ngựa...đàn cừu   cưỡi voi...đàn cừu 
 cưỡi ngựa...đàn dê   phi ngựa...đàn thỏ 

67 Đảo Kim Môn/ sân bay/ sát/ có/ và/ bờ biển/ núi. trên/ xuống/ Đứng/ nhìn/ biển cả/ mênh mông/, 
qua /tàu thuyền/ lại/ khá nhiều. 
 Có Đảo Kim Môn sân bay sát bờ biển và núi. Đứng nhìn trên xuống biển cả mênh mông, tàu 

thuyền lại qua khá nhiều. 
 Đảo Kim Môn có sát sân bay bờ biển và núi. Đứng trên nhìn biển cả xuống mênh mông, tàu 

thuyền nhiều qua lại khá. 
 Đảo Kim Môn có sân bay sát bờ biển và núi. Đứng trên nhìn xuống biển cả mênh mông, tàu 

thuyền qua lại khá nhiều. 
 Sân bay Đảo Kim Môn có sát bờ biển và núi. Đứng trên nhìn xuống biển cả mênh mông, qua tàu 

thuyền lại khá nhiều. 
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68 Cao Hùng là một thành phố ở  của miền Nam Đài loan? 

 phía trong  phía nam  phía tây  phía dưới 

69 Đài Loan là thị trưởng (1) phát triển tàu biển du lịch đứng (2) thứ 2 châu Á, cảng Cao Hùng là cảng 

thương gia (3) lớn nhất Đài Loan, đồng thời (4) là cảng biển lớn thứ 15 trên thế giới, có tiềm lực

(5) phát triển ngành du lịch tàu biển. 

 (1) và (5) đúng, (2), (3) và (4) sai.  (2) và (4) đúng, (1), (3) và (5) sai. 

 (3), (4) và (5)đúng, (1) và (2) sai.  (5) đúng, (1), (2), (3) và (4) sai. 

70 Muốn đi Đài Bắc bằng cách nhanh nhất nên tôi chọn đi .

 tàu thường  tàu cao tốc  tàu điện ngầm  tàu nhanh

Dương Minh Sơn là một trong 8 công viên quốc gia lớn của Đài Loan. Trước đây, vào năm 1937, 

công viên còn được gọi với cái tên khác là Thảo Sơn. Năm 1950 nó được đổi tên thành công viên Dương 

Minh Sơn để tưởng nhớ Vương Dương Minh nhà nghiên cứu thời Minh. 

Công viên Dương Minh Sơn vô cùng rộng lớn với diện tích hơn 11.338 ha. Công viên Dương Minh 

Sơn được xếp hạng là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Công viên quốc gia Dương Minh Sơn trồng rất 

nhiều loại hoa như hoa anh đào, hoa đỗ quyên, hoa hải đường dại, hoa loa kèn, hoa hướng dương, hoa 

trà…Tại Dương Minh Sơn, lễ hội hoa loa kèn ở thường diễn ra vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm, và 

hoa loa kèn trồng ở đây hầu hết có nguồn gốc từ Châu Phi. Đặc biệt vào mùa xuân, bạn có thể xem cảnh 

hoa anh đào nở không thua kém gì Nhật Bản. 

Ngoài những loài hoa rực rỡ sắc màu ra, Dương Minh Sơn còn có nhiều những con đường mòn tuyệt 

đẹp như: Tianmu Trail, Erzihping, đường mòn Jinbaoli,… Những con đường này là những điểm đi bộ và 

chạy bộ vô cùng lý tưởng. Vào mùa đông, bạn có thể đến đây ngâm mình trong suối nước nóng để thư 

giãn. Khi ghé thăm Dương Minh Sơn vào mùa hè, bạn nhớ mang theo nhiều nước. Tuy nhiên, thời gian 

lý tưởng nhất để ghé thăm Dương Minh Sơn là vào mùa xuân và mùa thu. 

71 Ý chính của đoạn văn này là: 

 Giới thiệu công viên Dương Minh Sơn là công viên quốc gia của Đài Loan. 

 Giới thiệu công viên Dương Minh Sơn trồng rất nhiều loại hoa và có suối nước nóng. 

 Giới thiệu phong cảnh và các điểm tham quan du lịch ở công viên Dương Minh Sơn. 

 Giới thiệu công viên Dương Minh Sơn chỉ có hoa anh đào và lễ hội hoa kèn nên du khách cần 

đến đây du lịch. 

72 Năm 1950, công viên Thảo Sơn đổi thành tên công viên Dương Minh Sơn, vì .

 để tưởng nhớ Vương Dương Minh nhà nghiên cứu thời Hán  

 để tưởng nhớ Vương Dương Minh nhà nghiên cứu thời Minh  

 để tưởng nhớ Vương Dương Minh nhà nghiên cứu thời Trần  

 để tưởng nhớ Vương Dương Minh nhà nghiên cứu thời Tần  

73 Câu “vào mùa xuân, bạn có thể xem cảnh hoa anh đào nở không thua kém gì Nhật Bản”. Có nghĩa 

là:

 Cảnh hoa anh đào nở ở công viên Dương Minh Sơn thua xa cảnh hoa anh đào nở ở Nhật Bản. 

 Cảnh hoa anh đào nở ở công viên Dương Minh Sơn không đẹp như cảnh hoa anh đào nở ở Nhật 

Bản. 

 Cảnh hoa anh đào nở ở công viên Dương Minh Sơn đẹp như cảnh hoa anh đào nở ở Nhật Bản. 

 Cảnh hoa anh đào nở ở công viên Dương Minh Sơn đẹp hơn cảnh hoa anh đào nở ở Nhật Bản. 
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74 Những con đường mòn ở công viên Dương Minh Sơn .

 thích hợp để đi bộ và tắm suối nước nóng 

 thích hợp để đi bộ và chạy bộ 

 thích hợp để đi bộ, chạy bộ và thả diều 

 thích hợp để đi bộ, chạy bộ và tắm suối nước nóng 

75 Theo tác giả, thời gian thích hợp để ghé thăm công viên Dương Minh Sơn là vào .

 mùa xuân và mùa thu  mùa xuân và mùa đông 

 mùa đông và mùa thu   mùa thu và mùa hè

Hàng năm vào mùa thu Đài Loan thường tổ chức 8 lễ hội đặc sắc sau: Lễ hội ma đói, Tết Trung thu, Lễ 

hôi bơi lội hồ Nhật Nguyệt, Lễ hội di dân, Liên hoan múa rối quốc tế Vân Lâm, Lễ hội khinh khí cầu Quốc 

tế, Lễ hội hoa hiên vàng...v.v. Trong 8 lễ hội đó tôi thấy lễ hội Tết Trung thu ở Đài Loan rất ấm cúng, tết 

Trung thu còn có tên gọi khác là Tết đoàn viên, tên gọi ấy đã trở nên thật đẹp và ý nghĩa. Đây là một dịp 

lễ rất quan trọng với người Đài Loan, vào dịp này mọi người có dịp trở về, đoàn tụ, quây quần bên nhau, 

không khí giống như ngày tết cổ truyền ở Việt Nam vậy, đối với những người dân xứ Đài thì đây là thời 

khắc thật đẹp và thật ý nghĩa. Tết Trung thu ở Đài Loan được tổ chức vào ngày rằm 15 tháng 8 Âm lịch. 

Đến ngày này, những con đường, góc phố ở Đài Loan ngập tràn trong ánh sáng đèn lồng. Đèn lồng đỏ 

được treo khắp nơi, những chiếc lồng đèn với đầy đủ màu sắc, hình dạng bày bán khắp nơi để các em nhỏ 

lựa chọn xách đi vòng quanh trong đêm trăng sáng này. Ngoài treo đèn lồng ra, vào dịp này người ta có 

tập tục tặng quà cho nhau như một cách thể hiện sự yêu mến, thân thiện của mình với đối phương. Thông 

thường, các món quà mà họ hay tặng nhau vào dịp này không gì khác đó là bánh trung thu. Tuy nhiên, ở 

Đài Loan có một điều lạ nữa là người ta còn tặng nhau những trái bưởi to, tròn, chín mọng. Đây cũng 

được xem là một bản sắc văn hóa Đài Loan độc đáo trong ngày Tết đoàn viên. Có một điều hấp dẫn nữa 

về tết Trung thu ở Đài Loan mà có thể chưa ai biết nhiều, đó chính là ngoài bánh trung thu và bưởi, người 

dân Đài Loan còn tổ chức nướng thịt ăn vào ngày kỷ niệm đặc biệt này. Bởi, theo quan niệm của người 

Đài Loan, việc nướng thịt trong dịp tết Trung thu tượng trưng cho sự sum họp, hạnh phúc, đầm ấm khi cả 

nhà quây quần bên bếp than hồng cùng nhau nướng và thưởng thức những miếng thịt tươi ngon. 

76 Đoạn văn trên viết về lễ hội nào: 

 Lễ hội hoa hiên vàng.   Lễ hội Tết Nguyên Đán. 

 Lễ hội Tết Trung thu.   Lễ hội ma đói. 

77 Không khí ngày tết Trung thu ở Đài Loan giống tết cổ truyền ở nước nào sau đây? 

 Châu Âu  Việt Nam  Thái Lan  Lào

78 Ngày tết Trung thu theo tập tục họ tặng quà gì cho nhau? 

 Bánh trung thu, bưởi.   Đồ gốm, đồ hộp. 

 Bánh dứa, bánh quy.   Thịt bò, thịt nướng. 

79 Tết Trung thu tượng trưng cho điều gì? 

 Sự sum vầy, hạnh phúc, lầm ấm và đoàn viên. 

 Sự xum họp, hạnh phúc, đầm ấm và đoàng viên. 

 Sự sum họp, hạnh phúc, đầm ấm và đoàn viên. 

 Sự gặp gỡ, hạnh phúc, êm ấm và đoàn tụ. 

80 Tết Trung thu ở Đài Loan được tổ chức vào ngày nào?

 Rằm 15 tháng 7 Âm lịch.  Rằm 15 tháng 8 Âm lịch. 

 Rằm 15 tháng 9 Dương lịch.  Rằm 15 tháng 8 Dương lịch. 


