
ĐỀ THI 

KỸ NĂNG NGHE 1 

Hướng dẫn chung:  

Phần thi nghe này gồm có 4 phần:  

- Phần 1: Nghe và trả lời 15 câu hỏi.   

- Phần 2: Nghe và trả lời 14 câu hỏi.  

- Phần 3: Nghe và trả lời 14 câu hỏi. 

- Phần 4: Nghe và trả lời 12 câu hỏi. 

Thí sinh có thời gian chuẩn bị trong 1 phút trước khi nghe mỗi phần. Sau khi ba bài 

nghe kết thúc, thí sinh có thời gian 1 phút để kiểm tra lại bài làm. 

 

PHẦN 1. Nghe và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 15 

1.  Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A. Anh ấy tên là Nam. 

B. Chị ấy tên là Lan. 

C. Tôi tên là Thành.  

2. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A. Dạ, tuần trước ạ! 

B. Dạ, tuần sau ạ! 

C. Dạ, một tuần nữa ạ! 

3. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A. 6 ngày một tuần. 

B. Thứ Sáu tuần trước. 

C. Ngày 6 tháng 3. 

4. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A. Tôi đang học tiếng Việt. 

B. Tôi đi siêu thị mua đồ ăn. 

C. Tôi khỏe, cảm ơn anh. 

5. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A. Gần thôi. Chị đi bộ mất khoảng năm phút. 

B. Chị đi thẳng đường này, sau đó quẹo phải. 

C. Bưu điện ở bên trái Công ty Du lịch Sài Gòn. 

6. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A.  Cách đây 2 năm. 

B.  Khoảng 2 năm rồi. 

C.  Khoảng 2 năm nữa. 



7. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A.  Cả bốn phòng ngủ đều có quạt trần. 

B.  Có bốn phòng ngủ và một nhà bếp. 

C.  Nhà cho thuê giá hai triệu một phòng. 

8. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A.  Tôi thường xem phim trên tivi. 

B.  Tôi ghét phim bạo lực nhất. 

C.  Tôi thường xem phim hài. 

9. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A. Lúc tám giờ tối. 

B. Khoảng tám tiếng. 

C. Chừng 20 phút rồi. 

10. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

A. Thứ Năm. 

B. Ngày năm. 

C. Tháng Năm. 

11. Câu ấy nghĩa là gì? 

A. Không ai biết ông ấy. 

B. Ai cũng biết ông ấy. 

C. Ông ấy chẳng biết ai cả. 

12. Câu ấy nghĩa là gì? 

A. Chị ấy đã đi du lịch nước ngoài lần nào chưa?  

B. Mỗi năm chị ấy đi du lịch nước ngoài một lần. 

C. Nước nào chị ấy cũng muốn đi du lịch một lần. 

13. Câu ấy nghĩa là gì? 

A. Trước khi ăn tối, Lan thường xem tivi.  

B. Lan ăn tối. Sau đó, cô ấy thường xem tivi. 

C. Sau khi xem tivi, Lan thường ăn tối. 

14. Câu ấy nghĩa là gì? 

A. Tivi ở đây chất lượng không cao nhưng rẻ. 

B. Tivi chất lượng không cao cũng không rẻ. 

C. Tivi ở đây chất lượng cao và giá rẻ. 

15. Câu ấy nghĩa là gì? 

A. Anh Nam thường nói quê hương của anh ấy là đẹp nhất. 

B. Anh Nam thường nói quê hương của anh ấy không đẹp. 

C. Anh Nam thường nói nơi nào cũng đẹp như quê hương mình. 



 

PHẦN 2. Nghe và trả lời các câu hỏi từ 16 đến 29 

Hướng dẫn: Trong phần 2, các bạn sẽ nghe 2 đoạn hội thoại ngắn, 4 tình huống giao 

tiếp, 4 bài nghe ngắn và chọn câu trả lời đúng nhất. 

Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi số 16 

16. Vì sao đêm qua anh ấy không ngủ được ? 

A. Vì anh ấy rất mệt. 

B. Vì anh ấy bị đau răng. 

C. Vì anh ấy bị đau đầu. 

D. Vì anh ấy thức khuya học bài. 

Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi số 17 

17. Cô ấy không hài lòng gì về căn nhà mới của mình? 

A. Không tiện nghi. 

B. Ở khu yên tĩnh. 

C. Hơi xa chỗ làm. 

D. Giá thuê nhà cao. 

18. Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 18 

A. Nhờ anh ra xe lấy hành lý giúp tôi. 

B. Để tôi mang hành lý ra xe giúp anh. 

C. Anh làm ơn ra xe lấy hành lý giúp tôi. 

D. Nhờ anh mang hành lý ra xe giúp tôi. 

19. Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 19 

A. Cô làm ơn lau phòng giúp tôi! 

B. Để tôi lau phòng giúp cho! 

C. Nhờ cô lau phòng giúp tôi! 

D. Hãy lau phòng cho tôi đi! 

20. Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 20 

A. Ông không cần hút thuốc lá nữa! 

B. Ông không phải hút thuốc lá nữa! 

C. Ông bắt buộc phải cai thuốc lá! 

D. Ông không nên hút thuốc lá nữa! 

21. Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 21 

A. Bạn làm ơn cho tôi mượn cuốn từ điển. 

B. Bạn làm ơn mượn cho tôi cuốn từ điển. 

C. Bạn làm ơn mượn cuốn từ điển cho tôi. 

D. Bạn mượn cho tôi cuốn từ điển nhé! 



Bài nghe cho câu 22 - 23 

22. Năm 2010, ở Nhật Bản có bao nhiêu cặp vợ chồng li dị?  

A. 6.810 

B. 20.010 

C. 20.008 

D. 60.000 

23. Nội dung chính của bài nghe là gì?  

A. Tỷ lệ li dị ở Việt Nam. 

B. Tỷ lệ li dị ở Nhật Bản. 

C. Tỷ lệ li dị ở châu Á. 

D. Tỷ lệ li dị ở châu Âu. 

Bài nghe cho câu 24 - 25 

24. Trẻ em không có điều kiện đi học sống ở khu vực nào?  

A. Ở những nước nghèo ở châu Á. 

B. Ở những nước nghèo ở châu Phi. 

C. Ở những nước chậm phát triển. 

D. Ở những nước chậm phát triển châu Phi. 

25. Trẻ em không có gia đình phải kiếm sống ở đâu?  

A. Trong nhà máy. 

B. Trong công ty. 

C. Trên đồng ruộng. 

D. Trên đường phố. 

Bài nghe cho câu 26 - 27 

26. Tết cổ truyền của Việt Nam được tổ chức vào ngày nào? 

A. Ngày 23 tháng Chạp. 

B. Ngày 30 tháng Chạp. 

C. Ngày 1 tháng 1 Âm lịch. 

D. Ngày 1 tháng 1 Dương lịch. 

27. Phong tục nào trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam KHÔNG được nói đến?  

A. Đón giao thừa. 

B. Lễ cúng tổ tiên. 

C. Gói bánh chưng. 

D. Sum họp gia đình. 

Bài nghe cho câu 28 - 29 

28. Nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung là khoảng bao nhiêu độ C?  

A. 10 - 30 độ C. 

B. Dưới 20 độ C. 

C. 22 - 25 độ C. 



D. 25 - 27 độ C. 

29. Do ảnh hưởng của cái gì mà khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa?  

A. Thay đổi thời tiết. 

B. Hoạt động ngoài trời. 

C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. 

D. Áp thấp nhiệt đới. 

PHẦN 3. Nghe và trả lời câu hỏi từ 30 đến 43 

Hướng dẫn: Trong phần 3, các bạn sẽ nghe 3 đoạn hội thoại, 4 bài nghe, và chọn câu 

trả lời đúng nhất. 

Hội thoại cho câu hỏi 30 - 31 

30. Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu ở vòng đấu nào?  

A. Vòng loại. 

B. Vòng bảng. 

C. Vòng bán kết. 

D. Vòng chung kết.  

31. Người phụ nữ mong đội tuyển bóng đá Việt Nam ………….  

A. có mặt ở vòng chung kết. 

B. chiến thắng ở vòng chung kết. 

C. vượt qua vòng bán kết. 

D. chiến thắng ở vòng đấu bảng. 

Hội thoại cho câu hỏi 32 - 33 

32. Người phụ nữ nghĩ lý do người đàn ông đi làm trễ là gì?  

A. Vì xe bị hư. 

B. Vì bị tai nạn. 

C. Vì mất đồng hồ. 

D. Vì bị kẹt xe. 

33. Hôm nay người đàn ông suýt gặp chuyện gì? 

A. Bị đuổi việc. 

B. Bị tai nạn giao thông. 

C. Bị hư xe. 

D. Bị phạt. 

Hội thoại cho câu hỏi 34 - 35 

34. Vì sao người lao động ở nông thôn đến thành phố tìm việc ngày càng nhiều? 

A. Vì họ muốn đi làm ăn xa nhà. 

B. Vì họ không thích cuộc sống ở nông thôn. 

C. Vì nông thôn không có việc làm. 



D. Vì lao động phổ thông được trả lương cao. 

35. Nội dung nào KHÔNG được nói đến trong bài nghe? 

A. Công việc của người lao động nhập cư. 

B. Cuộc sống của người lao động nhập cư. 

C. Lương bổng của người lao động nhập cư. 

D. Nguyện vọng của người lao động nhập cư. 

Bài nghe cho câu hỏi 36 - 37  

36. Trẻ em phát triển lệch lạc về kiến thức và tâm lý là do đâu? 

A. Tinh thần và thể chất chậm phát triển. 

B. Thường sống trong thế giới ảo. 

C. Ăn thức ăn quảng cáo trên tivi. 

D. Ngồi thụ động và ăn quá nhiều. 

37. Những trẻ em nghiện xem tivi, internet thường bị gì?   

A. Chậm phát triển thể chất. 

B. Tâm lý thất thường. 

C. Cận thị và béo phì. 

D. Mệt mỏi và mất ngủ. 

Bài nghe cho câu hỏi 38 - 39  

38. Ích lợi nào của cây xanh KHÔNG được đề cập đến? 

A. Giúp làm giảm tiếng ồn. 

B. Giúp phòng chống bão. 

C. Cải thiện môi trường sống. 

D. Làm tăng mỹ quan đô thị. 

39. Vì sao cây xanh giúp cải thiện chất lượng không khí? 

A. Vì chúng hấp thụ khí độc hại và thải khí oxy. 

B. Vì chúng thải chất thải độc hại ra môi trường. 

C. Vì chúng hấp thụ tiếng ồn trong không khí. 

D. Vì chúng hấp thụ và giữ lại khí độc hại trong cây. 

Bài nghe cho câu hỏi 40 - 41 

40. Vì sao giá măng tây trở nên rẻ hơn so với trước? 

A. Vì nông dân Củ Chi mở rộng diện tích trồng loại cây này. 

B. Vì nông dân Củ Chi đã trồng thành công loại cây này. 

C. Vì nông dân Lâm Đồng, Ninh Thuận trồng loại cây này nhiều hơn trước. 

D. Vì năng suất loại cây này càng ngày càng tăng cao. 

 



41. Măng tây ở Củ Chi có ưu điểm gì so với măng tây ở các vùng khác? 

A. To hơn. 

B. Ngon hơn. 

C. Có nhiều loại. 

D. Chắc hơn.  

Bài nghe cho câu hỏi 42 - 43 

42. Ý của tác giả là gì? 

A. Sơn Đoòng là nơi không an toàn đối với du khách bình thường. 

B. Có nhiều người quan tâm đến việc thám hiểm Sơn Đoòng. 

C. Có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp ở Sơn Đoòng. 

D. Sức hấp dẫn của hang Sơn Đoòng là yếu tố mạo hiểm. 

43. Chi tiết nào dưới đây KHÔNG được đề cập trong bài? 

A. Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. 

B. Du khách có khả năng bị chấn thương trong quá trình thám hiểm. 

C. Sơn Đoòng là địa điểm thách thức hơn cả Fansipan. 

D. Ở Sơn Đoòng có nhiều quy định để bảo đảm an toàn cho du khách.  

 

PHẦN 4. Nghe và trả lời các câu hỏi từ 44 đến 55 

Hướng dẫn: Trong phần 4, các bạn sẽ nghe 6 bài nghe và chọn câu trả lời đúng nhất. 

Bài nghe cho câu hỏi 44 - 45 

44. Trước đây anh Xuân làm gì? 

A. Hướng dẫn viên du lịch. 

B. Giám đốc một công ty du lịch. 

C. Họa sĩ. 

D. Giám đốc một xưởng đồ thủ công. 

45. Sản phẩm của anh Xuân có gì đặc biệt? 

A. Được làm từ những cây bút chì màu ghép lại. 

B. Được vẽ từ màu nước. 

C. Được vẽ từ bút chì màu. 

D. Được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. 

 

 

 

 



Bài nghe cho câu hỏi 46 - 47 

46. Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự thành công của ASEAN? 

A. Đoàn kết và đồng thuận. 

B. Hợp tác với các nước khác. 

C. Cạnh tranh lành mạnh. 

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

47. Hiện nay, vấn đề nào sau đây ASEAN vẫn còn tranh cãi? 

A. Nguyên tắc đồng thuận. 

B. Mở rộng tổ chức ASEAN. 

C. Quan hệ với các cường quốc. 

D. Chiến lược cạnh tranh kinh tế. 

Bài nghe cho câu hỏi 48 - 49 

48. Ngày lễ Tình yêu là một ví dụ tiêu biểu cho điều gì? 

A. Một ngày kinh doanh thành công. 

B. Những chuyện bi hài của tình yêu. 

C. Những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa.  

D. Lợi dụng ngày lễ tôn giáo để kiếm tiền. 

49. Vào ngày lễ Tình yêu ở Mỹ, nam giới thường mua gì để tặng cho người phụ nữ đặc biệt 

của mình? 

A. Hoa. 

B. Thiệp mừng. 

C. Trang sức. 

D. Mỹ phẩm. 

 

Bài nghe cho câu hỏi 50 - 51 

50. Vì sao thể thao có vai trò trong việc xây dựng một thế giới hòa bình và ổn định?  

A. Vì nó giúp các quốc gia hiểu biết, tôn trọng nhau.  

B. Vì nó loại trừ nạn bạo lực và cá độ trong thể thao. 

C. Vì nó đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. 

D. Vì nó giúp kết nối những người cùng chung màu da. 

51. Nội dung chính của bài nghe là gì? 

A. Vai trò của thể thao đối với các quốc gia. 

B. Giới cá độ thao túng bóng đá thế giới. 

C. Ích lợi của thể thao đối với sức khỏe. 

D. Mặt tích cực và tiêu cực của thể thao. 

 



Bài nghe cho câu hỏi 52 - 53 

52. Nội dung chính của bài nghe là gì? 

A. Nhiều tờ báo nộp đơn xin phá sản. 

B. Ngành báo in lâm vào khủng hoảng. 

C. Sự xuất hiện và phát triển của báo mạng. 

D. Số lượng phát hành của nhiều tờ báo giảm. 

53. Nguyên nhân chính khiến cho số lượng phát hành báo in của Newsweek giảm xuống 

một nửa là gì? 

A. Sự ra đời của tivi và Internet. 

B. Sự phát triển của báo mạng. 

C. Báo bị thua lỗ thường xuyên. 

D. Báo chuyển sang làm báo mạng. 

Bài nghe cho câu hỏi 54 - 55 

54. Điều nào sau đây KHÔNG có lợi trong việc bảo vệ tài khoản điện thoại của chúng ta?  

A. Cài phần mềm an ninh. 

B. Cài phần mềm nghe lén. 

C. Cẩn trọng khi sử dụng wifi công cộng. 

D. Cài mật khẩu cho màn hình khóa. 

55. Vì sao bạn không nên cho người lạ mượn điện thoại?  

A. Vì có thể bị đánh cắp điện thoại. 

B. Vì có thể bị đổi mật khẩu. 

C. Vì có thể bị cài phần mềm nghe lén. 

D. Vì có thể bị nhiễm virus hay mã độc.  

 

- HẾT – 

 



 

ĐỀ THI 

KỸ NĂNG NÓI 

Thời gian: 15 phút/thí sinh 

 

Phần 1: Giao tiếp xã hội (3 phút - không có thời gian chuẩn bị) 

Thí sinh trả lời một số câu hỏi của giám khảo. Chẳng hạn: 

1. Chào hỏi:  

a. Chào anh/chị. Anh/Chị tên là gì? 

b. Anh/Chị là người nước nào? 

c. Thủ đô của nước anh/chị là gì? 

d. Ở nước của anh/chị, thành phố nào là thành phố du lịch được nhiều người biết đến? 

… 

2. Cuộc sống ở Việt Nam:  

a. Anh/Chị đến Việt Nam để làm gì?  

b. Anh/Chị đã sống ở Việt Nam bao lâu rồi?  

c. Anh/Chị thấy cuộc sống ở Việt Nam thế nào? 

d. Trong thời gian sống ở Việt Nam, anh/chị có gặp khó khăn gì không? (Đó là những 

khó khăn gì?) 

… 

3. Nơi ở:  

a. Anh/Chị đang sống ở đâu? Cho biết địa chỉ nhà của anh/chị. 

b. Từ nơi ở của anh/chị đến đây có xa không? Bao xa? Đi bằng gì? Mất bao lâu?  

c. Gần nhà anh/chị có nhà hàng/khách sạn/công viên không? Có nhà hàng/khách sạn… 

nào nổi tiếng không? Nổi tiếng về cái gì? 

d. Anh/Chị thấy khu vực đó thế nào? 

... 

4. Công việc 

5. Gia đình 

6. Sinh hoạt hàng ngày 

7. Ngôn ngữ 

8. Sở thích 

... 

 

Phần 2: Thảo luận giải pháp (5 phút, gồm 1 phút chuẩn bị) 

Thí sinh đưa ra một lựa chọn (về tình huống mà giám khảo đưa ra) và thuyết minh về lựa 

chọn đó. Chẳng hạn: 

Tình huống: 

1. Anh/Chị thích đi du lịch một mình, với gia đình hay với bạn bè? Hãy cho biết lý do. 



(Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

2. Theo anh/chị, trong những điều dưới đây, điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc sống 

của chúng ta? Tại sao? (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

 

3. Anh/Chị thích sống ở thành phố hay nông thôn? Hãy cho biết lý do. (Anh/Chị có một 

phút để chuẩn bị). 

4. Anh/Chị thích sống trong một căn nhà có rất nhiều đồ đạc (cần gì có nấy) hay thích sống 

trong một căn nhà đồ đạc tối thiểu (theo cách sống tối giản)? Vì sao? (Anh/Chị có một 

phút để chuẩn bị). 

5. Có nhiều người cho rằng phụ nữ nên dành thời gian chăm sóc bề ngoài của mình. 

Anh/Chị có đồng ý như vậy không? Vì sao? (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

6. Theo anh/chị, cùng sở thích có phải là yếu tố quyết định tình bạn lâu dài không? Vì sao? 

(Anh/Chị có một phút để chuẩn bị).  

7. Khi đi làm hằng ngày, anh/chị chọn trang phục giản dị hay thời trang? Vì sao? (Anh/Chị 

có một phút để chuẩn bị)?  

8. Theo anh/chị, khi đi phỏng vấn xin việc làm, có nên nói ra những điểm yếu của bản thân 

không? Vì sao? (Anh/Chị có một phút để  

9. chuẩn bị).Hiện nay nhiều cửa hàng, siêu thị yêu cầu trả tiền túi nhựa đựng hàng hóa. 

Bạn có ủng hộ việc đó không? Vì sao? (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

10. Khi chọn mua hàng hóa, anh/chị thường chọn hàng nội địa (sản xuất trong nước) hay 

hàng nhập khẩu? Vì sao? (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

 

Phần 3: Phát triển chủ đề (7 phút, gồm 1 phút chuẩn bị) 

Thí sinh trình bày về một chủ đề mà giám khảo yêu cầu. Sau đó trả lời một số câu hỏi của 

giám khảo. 

1. Anh/Chị hãy giới thiệu về một nơi đáng đi du lịch. (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

2. Dựa vào biểu đồ bên dưới, anh/chị hãy trình bày về tình hình tiêu thụ thuốc lá ở một số 

nước Đông Nam Á trong 3 năm (2016, 2017, 2018). Theo anh/chị, nguyên do của sự 

chênh lệch giữa các quốc gia đó là gì? (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

Sức khoẻ Công việc Gia đình 

Tiền bạc Bạn bè



 

3. Bức ảnh dưới đây gợi cho anh/chị những suy nghĩ gì về tình hình giao thông tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

 

(Nguồn:http://news.vnay.com.vn/v1/share_article/14387030858b79e.html&) 

4.  Anh/Chị hãy nói về “ngôi nhà thông minh” trong tương lai. (Anh/Chị có một phút để 

chuẩn bị). 

5.  Người Việt có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Anh/Chị có đồng ý với câu nói này 

không? (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

6.  Theo anh/chị, bạn bè có ảnh hưởng như thế nào đối với lứa tuổi học sinh? (Anh/Chị có 

một phút để chuẩn bị). 

7.  Anh/Chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về các chương trình biểu diễn thời trang. 

(Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

8.  Anh/Chị hãy nói về tình trạng việc làm hiện nay ở nước anh/chị. (Anh/Chị có một phút 

để chuẩn bị). 

9.  Trong mấy tuần gần đây, hàng loạt tỉnh thành ở miền Trung Việt Nam bị lũ lụt nghiêm 

trọng, chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản. Anh/Chị có suy nghĩ gì về hiện tượng 

này? (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị) . 



 

10. Nhìn vào các biểu đồ sau, anh/chị hãy trình bày về cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của 

Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2018. (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

 

 

 

 

(Nguồn: http://cafef.vn/xuat-khau-gao-den-thoi-gap-kho-91301909.chn) 

 

- HẾT - 

2010 

2015 

2018 



ĐỀ THI 

KỸ NĂNG ĐỌC 1 

Thời gian: 60 phút 

Số câu hỏi: 40 

 

Hướng dẫn: 

1. Bài thi Đọc gồm 2 phần: Phần 1 gồm hai bài (đoạn trích), phần 2 gồm ba bài (đoạn trích). 

Sau mỗi bài sẽ có các câu hỏi, mỗi câu hỏi có 04 phương án: A, B, C, D. 

Tổng số các câu hỏi của Bài thi Đọc là 40 câu, có số thứ tự từ 1 đến 40, được phân bố như 

sau: 

 Bài 1: 10 câu hỏi 

 Bài 2: 6 câu hỏi 

 Bài 3: 8 câu hỏi 

 Bài 4: 8 câu hỏi 

 Bài 5: 8 câu hỏi. 

2. Các bạn hãy đọc từng bài, tìm phương án đúng nhất cho từng câu hỏi và đánh dấu vào một 

trong bốn phương án A, B, C, D tương ứng trong phiếu trả lời. 

3. Thời gian 60 phút dành cho các việc: đọc bài, đọc câu hỏi, tìm phương án và đánh dấu 

phương án trong phiếu trả lời. 

 

Phần 1 

Bài 1) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 10 

QUÁN CÓC Ở SÀI GÒN 

(1) Trên đất Sài Gòn có hàng trăm, hàng ngàn quán cà phê cóc. Hầu như ở bất cứ một 

góc phố, một con hẻm nào cũng có thể nhìn thấy một chiếc xe đẩy với mấy cái ghế nhựa, 

đôi khi chỉ là một cái giỏ đựng vài cái phin cà phê và một bình nước sôi, thế là thành điểm 

hẹn cho những người thích cà phê sáng. 

(2) Người Sài Gòn có sở thích uống cà phê buổi sáng. Nó giống như cái thú uống trà 

(chè) của người miền Bắc. Buổi sáng, bên cạnh ly cà phê, người ta chuyện trò với nhau. 

Có người đi một mình, vừa thưởng thức cà phê vừa đọc báo. Có người thì vừa uống cà phê 

vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. 

(3) Quán cóc không chỉ phục vụ cho giới bình dân hay người lao động. Đối với nhiều 

người, chuyện tiền bạc không quan trọng mà cái chính là thỏa mãn được ý thích của mình. 

Họ đến quán cóc vì muốn được gặp bạn bè để tán gẫu, được đọc báo trong một không gian 

thoáng đãng và cũng được dễ dàng ngắm nhìn sự chuyển động của thành phố. Quán cóc 



không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, và thường đông khách, dù không phải quán cóc nào 

cà phê cũng ngon.  

(4) Nói về quán cóc ở Sài Gòn chẳng biết đến khi nào mới hết chuyện. Dường như 

quán cóc đã trở thành một nét văn hóa rất riêng của Sài Gòn.  

Câu 1. “Quán cà phê cóc” ở đoạn (1) có nghĩa là .................. 

A. Quán cà phê có bán cả trái cây như cóc, ổi, ... 

B. Quán cà phê có bán kèm món thịt cóc, ếch. 

C. Quán cà phê nhỏ, thường bán trên vỉa hè, góc phố. 

D. Quán bán cà phê phin, không phải cà phê pha sẵn. 

Câu 2. Ý chính của đoạn (2) là gì? 

A. Cái thú uống cà phê sáng của người Sài Gòn. 

B. Phân biệt thú uống cà phê của người Sài Gòn với thú uống trà của người miền Bắc. 

C. Cách thức pha cà phê của người Sài Gòn. 

D. Cách người Sài Gòn uống cà phê. 

Câu 3. Cụm từ “Đối với nhiều người, chuyện tiền bạc không quan trọng” ở đoạn (3) 

có thể hiểu là .................. 

A. đối với nhiều người, có nhiều chuyện quan trọng hơn. 

B. khách đến uống cà phê có nhiều tiền nên giá cả không quan trọng. 

C. chuyện tiền bạc không quan trọng vì cà phê ở đấy rất rẻ. 

D. khách đến quán cóc không phải vì giá cà phê ở đấy rẻ. 

Câu 4. Cụm từ “tán gẫu” ở đoạn (3) có nghĩa là .................. 

A.  nói chuyện với mục đích làm ăn, kinh doanh. 

B.  nói chuyện cho vui, không có mục đích cụ thể.  

C.  nói chuyện thời sự, chính trị để tăng hiểu biết. 

D.  nói chuyện làm ăn với bạn bè, đồng nghiệp.  

Câu 5. Từ câu cuối cùng của đoạn (3) “quán cóc... thường đông khách dù không phải 

quán cóc nào cà phê cũng ngon” có thể suy ra là .................. 

A. người ta đến quán cóc chỉ để nói chuyện chứ không phải uống cà phê.  

B. người ta đến quán cà phê chỉ để ngắm cảnh. 

C. người ta đến quán cóc chỉ để thăm bạn bè. 

D. người ta đến quán cóc không chỉ để uống cà phê. 

Câu 6. Từ “họ” trong đoạn (3) chỉ ai? 

A. Người thích uống cà phê cóc. 

B. Người lao động. 

C. Người bình dân. 

D. Người lao động và người bình dân. 

Câu 7. Cụm từ “cái chính” ở đoạn (3) có thể thay bằng ............ 



A. cái cần thiết 

B. cái thứ yếu 

C. cái chủ yếu 

D. cái chính thức 

Câu 8. Câu “Nói về quán cóc ở Sài Gòn chẳng biết đến khi nào mới hết chuyện” ở 

đoạn (4) có nghĩa là .................. 

A. quá nhiều quán cóc nên chẳng thể biết hết tên của chúng. 

B. chuyện về quán cóc rất nhiều, không thể nào kể cho hết được.  

C. quán cóc có đông người ra vào, không thể nào nói hết về họ. 

D. cà phê cóc là một nét văn hóa rất độc đáo của người Sài Gòn. 

Câu 9. Theo bài, quán cóc thường có “không gian thoáng đãng” vì ............... 

A. quán cà phê cóc thường nằm trên vỉa hè, góc phố. 

B. quán cà phê cóc thường có quạt hay máy lạnh.  

C. quán cà phê cóc thường rộng rãi hơn các quán cà phê khác. 

D. Quán cà phê cóc thường không quá đông khách. 

Câu 10. Nội dung chính của bài đọc này là gì? 

A. Người Sài Gòn chỉ thích uống cà phê theo văn hóa truyền thống.  

B. Người Sài Gòn rất thích nói chuyện với bạn bè khi uống cà phê. 

C. Cà phê cóc là một nét văn hóa độc đáo của người Sài Gòn. 

D. Cà phê cóc là một loại cà phê ngon và độc đáo ở Sài Gòn. 

 

Phần 1 

Bài 2) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 11 đến câu hỏi 16 

HÃY ĐỂ “CƠM ĐÙM CƠM NẮM” Ở NHÀ! 

(1) Du lịch ngoài nhu cầu khám phá còn là một cách hưởng thụ cuộc sống. Khi bạn 

rảnh tay, bạn có thể thỏa thích chụp hình với bạn bè, nắm tay người yêu dạo bộ ở những 

nơi lãng mạn, tìm cách trò chuyện với người địa phương... Nhưng có nhiều người đi du 

lịch mà làm khổ thân xác bằng cách mang theo hàng đống thức ăn đã làm sẵn ở nhà, với lý 

do là sạch sẽ hơn và tiết kiệm hơn. 

(2) Tôi cho rằng không việc gì phải vác theo lỉnh kỉnh thức ăn thức uống, trong khi 

mắt và bụng thì nhất định nói: phải thử ẩm thực, đặc sản địa phương một lần cho biết.  

(3) Có thể món ăn của người miền Nam thường có vị ngọt của đường, món ăn miền 

Trung có vị cay của ớt, có thể mùi kim chi của Hàn Quốc quá nồng với nhiều người... 

Nhưng nếu không thử qua những mùi vị như thế, du khách đã đánh mất đi những trải 

nghiệm hấp dẫn. 

(4) Một cuộc nhậu với các đặc sản trên chiếc thuyền lênh đênh giữa Tràm Chim (Đồng 

Tháp), vài chén rượu ngô ấm nồng xứ Tây Bắc, kèm theo miếng thắng cố, hay là miếng bê 

chao thơm ngọt ở Mộc Châu... sẽ là những ấn tượng khó phai mờ đối với người ưa đi đây 



đi đó. Nếu xuất ngoại, danh sách những món ăn thức uống đáng thử lại càng dài thêm ra. 

Bỏ qua món ngon trên đường khám phá có khi du khách sẽ hối tiếc cả đời. 

(5) Bạn không cần quá lo lắng về chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm hay nạn “chặt 

chém”. Hiện nay, người làm du lịch đã rất hiểu uy tín thương hiệu quan trọng thế nào, họ 

không bao giờ muốn gây khó cho bạn. 

(6) Ở Thái Lan, cảnh sát du lịch sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu của du khách về 

những vi phạm ở nhà hàng, khách sạn. Ở Việt Nam, phản hồi tiêu cực của du khách về 

điểm du lịch hay ăn uống nào đó sẽ nhanh chóng đến tai cơ quan quản lý hoặc cơ quan 

truyền thông, nơi đó sẽ bị mất uy tín, thậm chí bị xử phạt. Chắc ít ai dại dột “bán danh ba 

đồng” thời bây giờ. 

Vậy hãy để “cơm đùm cơm nắm” ở nhà, tận hưởng ẩm thực nơi mình đến!  

(Theo Nguyễn Duy Hưng, vnexpress.net, 27/9/2018) 

Câu 11. Khi đi du lịch nhiều người lo lắng về vấn đề gì? 

A. Thức ăn không bảo đảm vệ sinh, giá cắt cổ. 

B. Thức ăn khó ăn, không hợp khẩu vị. 

C. Hương vị của thức ăn thức uống khó chịu. 

D. Ăn uống ở ngoài có thể không tốt cho sức khỏe. 

Câu 12. Tác giả nghĩ gì về việc đi du lịch mà mang theo thức ăn thức uống? 

A. Vất vả và không thú vị. 

B. Lãng phí, không cần thiết. 

C. Sạch sẽ và tiết kiệm. 

D. Không ngon miệng nhưng an toàn. 

Câu 13. Tại sao nên thưởng thức ẩm thực ở nơi chúng ta đến du lịch? 

A. Thức ăn thức uống ở đó hợp khẩu vị của mọi người. 

B. Thức ăn thức uống ở đó không hợp khẩu vị nhưng rất ngon. 

C. Thưởng thức món lạ ở nơi lạ sẽ là những khám phá khó quên. 

D. Ăn uống nơi lạ sẽ luôn luôn làm du khách hối tiếc. 

Câu 14. Ở đoạn (5), ý của tác giả là gì? 

A. Người làm du lịch muốn có thương hiệu của mình. 

B. Uy tín của người làm du lịch cần phải được bảo vệ. 

C. Người làm du lịch đáng tin, vì họ muốn bảo vệ thương hiệu của họ. 

D. Người làm du lịch chưa bao giờ gây khó khăn cho khách hàng của mình. 

Câu 15. Ở đoạn (5), cụm từ “người làm du lịch” dùng để chỉ ai? 

A. Các công ty du lịch.  

B. Hướng dẫn viên du lịch. 

C. Cơ quan quản lý du lịch của nhà nước. 

D. Nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch. 



Câu 16. Trong bài viết, tác giả cho rằng càng đi xa càng có nhiều thức ăn thức uống 

hấp dẫn, ý này nằm ở đoạn mấy? 

A. Đoạn 2. 

B. Đoạn 3. 

C. Đoạn 4. 

D. Đoạn 5. 

 

Phần 2 

Bài 3) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 17 đến câu hỏi 24 

ĐỘC ĐÁO TRANH CÁT 

(1) Xuất hiện trong chương trình “Mãi mãi thanh xuân” trên HTV7 mới đây, thí sinh 

61 tuổi - nghệ nhân Ý Lan (tên thật là Trần Thị Hoàng Lan) đã chinh phục nhiều người 

bằng những bức tranh cát độc đáo của bà. 

(2) Với những bộ sưu tập tuyệt vời, nghệ nhân Ý Lan được xem là người phụ nữ có 

đôi tay vàng. Trước đây, bà dạy về nấu ăn và săn sóc da. Từ năm 43 tuổi, bà tìm được niềm 

yêu thích đặc biệt với cát và đã sáng tạo những tác phẩm tuyệt vời.  

(3) Những thể loại tranh khác đều cần một phác họa trước khi vẽ, nhưng riêng với 

tranh cát thì không có gì ngoài khung kính, tất cả đều từ sự tưởng tượng và khéo tay của 

nghệ sĩ. Những hạt cát có thể tạo nên bức tranh do sự tỉ mỉ của nghệ nhân khi nén chặt 

chúng, hoàn toàn không có chất kết dính.  

(4) Nghệ nhân Ý Lan cho biết, trong một lần dạo bờ biển Phan Thiết, bà lấy cát về 

cắm hoa. Không ngờ, khi đổ lẫn vào những lớp cát khác, chúng lại vô tình tạo thành những 

đường gợn sóng chồng chất lên nhau rất tuyệt diệu. Vốn là người có máu nghệ thuật, bà 

bắt đầu lặn lội đi tìm những màu sắc khác nhau của cát ở Việt Nam - từ cát sông, cát núi, 

cát suối đến cát biển.  

(5) Để sưu tập những màu cát đẹp ở biển, bà phải đợi thủy triều xuống, tự tay đào lấy. 

Đối với cát núi, bà phải đục từng tảng to đem về giã nhuyễn. Số màu cát tự nhiên mà bà 

tìm được nhiều đến mức bà được ghi danh vào Guinness Việt Nam - người tìm được nhiều 

màu cát nhất, với 30 màu vào năm 2004. Đến năm 2008, bà đã phá kỷ lục của chính mình 

khi tìm được đến 81 màu và được ghi danh vào sách kỷ lục ASEAN. 

(6) Bởi niềm đam mê mãnh liệt và năng khiếu bẩm sinh, nghệ nhân Ý Lan chính là 

người đầu tiên khởi xướng môn nghệ thuật độc đáo này từ những hạt cát vô tri vô giác. Từ 

những bức tranh đầu tiên về làng quê, hoa, biển v.v. được công chúng và giới mỹ thuật đón 

nhận nồng nhiệt, đến nay bà đã có một bộ sưu tập tranh cát khổng lồ mà nhiều nghệ sĩ trên 

thế giới ao ước - trên 3000 bức về nhiều mảng đề tài như chân dung, phong cảnh, kiến trúc, 

thư pháp, biểu tượng. 

(Theo Thùy Trang, NLĐO, 17/10/2018) 



Câu 17. Để có một bức tranh cát, bà Ý Lan cần những vật gì? 

A. Cát, khung kính, chất kết dính. 

B. Cát, màu sắc, khung kính. 

C. Cát, khung kính. 

D. Cát. 

Câu 18. Bà Ý Lan được ghi vào Guinness với tư cách gì? 

A. Người làm tranh cát nhiều nhất Việt Nam. 

B. Người tìm được nhiều màu cát nhất Việt Nam. 

C. Người làm tranh cát đẹp nhất Việt Nam. 

D. Người làm tranh cát tuyệt vời nhất Việt Nam. 

Câu 19. Cát để sáng tác, bà Ý Lan lấy ở đâu? 

A. Đặt mua khắp các nơi ở Việt Nam. 

B. Tự tìm ở khắp nơi ở Việt Nam. 

C. Tự tìm ở bãi biển Phan Thiết. 

D. Tự tìm ở làng quê Việt Nam.  

Câu 20. Bà Ý Lan làm thế nào để cát của bà có nhiều màu sắc? 

A. Bà chế biến, giã nhuyễn để có màu sắc như ý. 

B. Bà tìm cách đổ lẫn nhiều thứ cát vào nhau. 

C. Bà nén chặt nhiều thứ cát với nhau. 

D. Bà tìm trong tự nhiên. 

Câu 21. Theo bài đọc, bà Ý Lan đến với nghệ thuật tranh cát là do ................ 

A. một lần đi du lịch Phan Thiết thấy cát rất đẹp. 

B. một lần cắm hoa phát hiện vẻ đẹp của cát khi chồng lên nhau. 

C. một lần phát hiện tranh cát Phan Thiết rất tuyệt diệu. 

D. một lần phát hiện cát là vật vô tri vô giác. 

Câu 22. Theo bài đọc, nghệ thuật tranh cát đòi hỏi gì ở người nghệ sĩ? 

A. Năng khiếu bẩm sinh và sự đam mê. 

B. Khả năng phát hiện màu sắc của cát. 

C. Óc tưởng tượng, khéo tay, tỉ mỉ. 

D. Sự gần gũi với thiên nhiên. 

Câu 23. Ở đoạn (4), cụm từ “lặn lội” cho biết điều gì? 

A. Sự (đi lại) xa xôi, vất vả. 

B. Sự (làm việc) chăm chỉ. 

C. Sự (sáng tạo) độc đáo. 

D. Sự (cố gắng) thường xuyên. 

 

 

 



Câu 24. Ở đoạn (6), theo tác giả cái gì ở bà Ý Lan mà “nhiều nghệ sĩ trên thế giới ao 

ước”?  

A. Được sự đón nhận của công chúng và giới mỹ thuật. 

B. Trí tưởng tượng và sự khéo tay. 

C. Niềm đam mê mãnh liệt và năng khiếu bẩm sinh. 

D. Số lượng tác phẩm đồ sộ.  

 

Phần 2 

Bài 4) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 25 đến câu hỏi 32 

THỂ THAO VÀ BỆNH UNG THƯ 

(1) Năm 2013, một trong những nghiên cứu thú vị về ung thư đã được công bố bởi 

một nhóm nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Karolinska, Thụy Điển. Trong nghiên cứu 

này, các tác giả đã chọn ra mười người đàn ông có độ tuổi trung bình là 25, có thể hình và 

sức khỏe lý tưởng. Sau đó, nhóm người này được cho tập luyện với máy đạp xe tại chỗ 

trong vòng 65 phút. Mẫu máu trước và ngay sau khi tập luyện của nhóm này đã được nhóm 

nghiên cứu lấy ra để chế tạo huyết thanh (serum). Sau đó, hai mẫu huyết thanh này được 

sử dụng trên các vật phẩm ung thư tuyến tiền liệt để xem mức độ ngăn chặn sự phát triển 

của các tế bào ung thư đến đâu. Các nhà khoa học rất bất ngờ khi mẫu huyết thanh lấy được 

ngay sau khi tập luyện của nhóm người này đã kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư 

nhiều hơn 31% so với mẫu trước khi tập luyện. 

(2) Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tập thể thao sẽ giúp tăng cường quá trình trao 

đổi chất, tăng lượng oxy được cơ thể hấp thu mà các tế bào ung thư lại không thể tồn tại 

được trong môi trường giàu oxy. Đối với những người đang hóa trị, tập thể thao giúp tăng 

áp lực máu bơm đến các bộ phận trong cơ thể, giúp hóa chất có thể đi đến từng ngóc ngách 

trong cơ thể để tiêu diệt những tế bào ung thư.  

(3) Trong một nghiên cứu khác trên chuột bạch của một nhóm các nhà khoa học Đan 

Mạch tại Bệnh viện Đại học Copenhagen cũng cho kết quả tương tự.  

(4) Câu chuyện về ông Wu Qihang (người Trung Quốc) là một trường hợp điển hình. 

Ông Wu được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư bàng quang vào năm 1996. Sau đó, vào năm 

2000, ông lại bị ung thư phổi. Trong vòng 20 năm, ông đã trải qua 17 ca phẫu thuật, hóa 

trị kéo dài và phải chịu nhiều đau đớn. Rất nhiều lần, bác sĩ thông báo rằng ông sẽ chết. 

Nhưng ông xem căn bệnh ung thư giống như một đối thủ và mình sẽ là một võ sĩ quyền 

Anh (boxing) đánh bại nó.  

(5) Ông Wu đến phòng gym tập luyện 2 giờ mỗi ngày và đạp xe ở công viên vào các 

ngày cuối tuần. Cách đây không lâu, ông Wu đã tình cờ gặp lại vị bác sĩ cũ của mình trên 

đường phố. Thấy ông Wu vẫn khỏe mạnh, vị bác sĩ đã kêu lên: “Ông vẫn còn sống cơ à?!”. 

(Theo Hoàng Nguyên, Lao Động, 17/7/2017) 



Câu 25. Ở đoạn (1), các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Karolinska đã phát hiện 

điều gì khi nghiên cứu khả năng ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư? 

A. Khi chơi thể thao vừa xong huyết thanh khác với khi chưa chơi.  

B. Người có sức khỏe lý tưởng mà chơi thể thao thì huyết thanh rất tốt. 

C. Máu của những người chơi thể thao có tác dụng chống ung thư. 

D. Máu của người chơi thể thao và người không chơi thể thao khác nhau. 

Câu 26. Ở đoạn (1), con số 31% cho biết điều gì?  

A. Khả năng phát triển tế bào ung thư của người vừa chơi thể thao xong cao hơn so với 

trước khi người đó chơi. 

B. Khả năng phát triển tế bào ung thư của người chơi thể thao cao hơn so với người 

không chơi. 

C. Khả năng trội hơn của huyết thanh của người vừa chơi thể thao trong việc kìm hãm 

tế bào ung thư. 

D. Tỷ lệ mẫu máu được chế tạo thành huyết thanh ở người có tập luyện thể thao. 

Câu 27. Ở đoạn (2), theo các nhà nghiên cứu việc chơi thể thao liên quan như thế nào 

với bệnh ung thư? 

A. Chơi thể thao làm tăng cường trao đổi chất, tiêu diệt tế bào ung thư. 

B. Chơi thể thao tăng cường trao đổi chất, giúp thải hóa chất ra khỏi cơ thể người bệnh. 

C. Chơi thể thao giúp tăng lượng oxy cho cơ thể, nhờ đó người chơi thể thao không bị 

ung thư.  

D. Chơi thể thao giúp tăng cường oxy cho cơ thể, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào 

ung thư.   

Câu 28. Ở đoạn (2), nếu chơi thể thao, các tế bào ung thư trong cơ thể người đang hóa 

trị bị tiêu diệt vì ………….  

A. lượng oxy trong cơ thể người bệnh tăng nhanh. 

B. quá trình trao đổi chất trong cơ thể người bệnh diễn ra. 

C. hóa chất có thể đến mọi nơi trong cơ thể người bệnh. 

D. tế bào ung thư sẽ chết trong môi trường giàu oxy. 

Câu 29. Khi gặp lại ông Wu Qihang, thái độ của bác sĩ thế nào? 

A. Vui mừng. 

B. Kinh ngạc. 

C. Thất vọng. 

D. Xấu hổ.  

Câu 30. Theo bài đọc, các bác sĩ đã làm gì để chữa ung thư cho ông Wu Qihang? 

A. Phẫu thuật, hóa trị cho ông. 

B. Làm vật lý trị liệu cho ông. 

C. Phẫu thuật, hóa trị cho ông, và buộc ông phải tăng cường thể lực. 



D. Khuyến khích ông tập gym, đạp xe đạp. 

Câu 31. Ở đoạn (4), chi tiết nào cho thấy ông Wu Qihang lạc quan khi đối đầu với 

bệnh ung thư? 

A. Trải qua 17 cuộc phẫu thuật, và hóa trị kéo dài. 

B. Chịu đựng nhiều đau đớn. 

C. Cho rằng tập quyền Anh có thể khỏi được bệnh ung thư. 

D. Cho rằng mình giống như một võ sĩ, sẽ đánh bại bệnh ung thư. 

Câu 32. Nội dung chính của bài đọc là gì? 

A. Kết quả nghiên cứu khả năng chống ung thư của người chơi thể thao. 

B. Thể thao là phương pháp tốt để trị bệnh ung thư. 

C. Tác dụng tích cực của việc luyện tập thể thao đối với bệnh ung thư. 

D. Huyết thanh của người luyện tập thể thao có thể chữa được ung thư.  

 

Phần 2 

Bài 5) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 33 đến câu hỏi 40 

RỜI QUÊ THEO CON KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀ NHÀ? 

(1) Buổi tiệc đến gần 18 giờ mới bắt đầu nhưng tầm hơn 16 giờ, xe đã đỗ chật ngoài 

ngõ. Khách mời đều là người thân, bạn bè gần gũi của gia đình ông bà nên ai cũng muốn 

đến sớm một chút để trò chuyện. Bởi sau chuyến đi này, không biết bao giờ ông bà mới có 

dịp về thăm quê.  

(2) Đến tận lúc này, khi nhà đã bán, vé đã đặt, vài ngày nữa thôi ông bà sẽ rời đi mà 

tâm trạng bà lấn cấn mãi.  

Khi con gái mới ngỏ ý đưa ông bà sang Úc định cư, ông đã mắng át con qua điện 

thoại: “Tao sinh ra ở đây thì sẽ chết ở đây, đừng bắt tao đi đâu hết”. Còn bà chỉ im lặng, 

không biết đứng về phía nào. 

(3) Con trai du học từ năm 18 tuổi rồi lấy vợ, sinh con bên đó. Con gái lấy chồng 

nước ngoài nhưng sống ở Việt Nam. Vậy mà, hơn một năm nay, con rể về nước công tác 

rồi đưa vợ về theo làm ông bà hụt hẫng. Con gái thương ba mẹ, cứ gọi điện về là khóc. Bởi 

thế, có ốm đau gì ông bà cũng chẳng dám than thở. Lần ông đột quỵ gần đây, nằm viện 

hơn một tháng trời nhưng bà không báo cho con. Vì chuyện này mà chúng nó trách cứ bà 

mãi. 

(4) Thế rồi, hai chị em nó bàn bạc nhau đưa ba mẹ sang để tiện chăm sóc.  

Mới gọi điện về tuần trước, tuần sau vợ chồng con gái về nước để làm thủ tục bảo 

lãnh. Lúc đầu, ông cương quyết lắm nhưng rồi dần dần xuôi theo.  

(5) Ông quyết rồi thì đến lượt bà băn khoăn. Thật tình, bà chỉ nghĩ đến chuyện được 

gần con gần cháu chứ còn chuyện mình sẽ sống ra sao ở đất khách quê người thì bà cảm 

thấy không yên tâm chút nào. Rồi đến khi trăm tuổi liệu chúng nó có đem được nắm tro 



tàn của bà về quê không. Băn khoăn trong lòng là vậy nhưng bà đâu dám nói ra.  

Mọi người tưng bừng chúc tụng, cười nói rôm rả nhưng chủ tiệc thực sự không vui. 

Ông bỏ ra ngoài vườn ngắm mấy chậu lan từ lúc nào. Bà loay hoay che chắn cái chuồng 

cho con chó. Hình như, nó cũng buồn, cứ rúc vào lòng bà. 

(6) Một năm sống xa con, ông bà thấm thía nỗi cô đơn, cộng thêm đau ốm liên miên 

không người chăm sóc khiến hai người lo lắng cho cuộc sống ngày mai. Đằng nào, con 

cháu ở bên ấy hết rồi, mình dùng dằng thì khổ cả hai...  

(Theo Hà Lam, PNO, 28/8/2018) 

Câu 33. Trong bài viết trên đây, nhân vật “bà” là ai? 

A. Mẹ của tác giả. 

B. Một phụ nữ sắp đi nước ngoài định cư. 

C. Một phụ nữ có chồng sống ở nước ngoài. 

D. Một phụ nữ đang nhớ cháu ngoại, cháu nội. 

Câu 34. Theo bài viết trên, người phụ nữ đang sống với ai? 

A. Với chồng, con gái, con trai. 

B. Với bà. 

C. Với chồng.   

D. Với con gái. 

Câu 35. Điều gì sau đây làm người phụ nữ băn khoăn? 

A. Không biết có sống được với con cháu không. 

B. Không biết sống ở nước ngoài thế nào. 

C. Không biết có được chết ở quê hương không. 

D. Không biết chừng nào mới có thể về thăm quê. 

Câu 36. Lý do nào người phụ nữ chịu sống với con gái? 

A. Không có người chăm sóc lúc ốm đau, và không muốn con cái lo lắng. 

B. Không muốn sống với con rể ở nước ngoài. 

C. Không muốn con cái trách là không chăm sóc cho chúng nó. 

D. Không muốn lo lắng cho cuộc sống tương lai nữa. 

Câu 37. Ở đoạn (3), tại sao người phụ nữ bị con cái trách? 

A. Vì hai vợ chồng bà luôn ốm đau. 

B. Vì bố chúng mất mà bà không báo với chúng. 

C. Vì bố chúng đi bệnh viện mà bà không báo với chúng. 

D. Vì bà cảm thấy hụt hẫng mà không dám nói với chúng.  

Câu 38. Ở đoạn (5), người phụ nữ muốn gì khi “trăm tuổi”? 

A. Muốn được ở gần con cháu. 

B. Muốn được chôn ở đất khách quê người. 

C. Muốn được chôn ở quê nhà. 

D. Muốn được chết ở nhà mình. 



Câu 39. Từ nào sau đây có thể miêu tả tâm trạng của người phụ nữ trước chuyến đi 

xa? 

A. Lo nghĩ. 

B. Vui mừng. 

C. Cô đơn. 

D. Phân vân. 

Câu 40. Ở câu cuối cùng của bài viết “cả hai” được dùng để chỉ ai? 

A. Hai vợ chồng người phụ nữ. 

B. Hai vợ chồng người phụ nữ và con họ. 

C. Người phụ nữ và con gái. 

D. Hai đứa con của người phụ nữ. 



ĐỀ THI 

KỸ NĂNG VIẾT  

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Phần I: Chính tả (2 điểm)                       

Chọn những từ ngữ đúng điền vào chỗ trống sau đây: 

Có người cho rằng, sức khỏe là cái mà chúng ta (1)................ có trong cuộc sống của 

mình. (2)................ là chúng ta có thể mất (3)................, tiền bạc, (4)..............., và vẫn có 

thể sống được. Nhưng nếu mất sức khỏe thì chúng ta sẽ chết. Chính vì điều đó mà 

(5)................ người phải cố gắng ăn uống (6)................, chơi thể thao (7)............... và 

(8)............... đời sống tinh thần (9)................ 

Quả thật, (10)............... đã chứng minh những (11)............... vừa nói là (12)............... 

để có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, đôi khi có sự hiểu nhầm. (13)................, như người ta 

(14)................ cần phải tránh xa thịt cá, dầu mỡ; cần phải chơi bóng đá, (15)..............., quần 

vợt; cần phải vui chơi (16)................ Thực tế không hoàn toàn như vậy: ăn uống hợp lý 

nghĩa là ăn uống (17)................ và cân đối các loại (18)...............; vận động tay chân 

(19)................ thì cũng có lợi không khác gì chơi thể thao; và các mối quan hệ gia đình, 

bạn bè, đồng nghiệp tốt đẹp mới có thể giúp tinh thần thoải mái lâu dài. 

Nghĩa là sức khỏe không ở đâu xa, nó ở ngay trong (20)................ chúng ta. 

(1) a. thục sụ b. tức sự c. thực sự d. thuộc sự 

(2) a. Ly do b. Lý do c. Ly đó d. Lũy đổ 

(3) a. đồ đạc b. do dac c. đổ đạt d. đố đã 

(4) a. nha cua b. ngà của c. nhà của d. nhà cửa 

(5) a. bảo nhiều b. bao nhiều c. bao nhiêu d. báo nhiều 

(6) a. lãng mạn b. lành mạnh c. làng mạng d. lan man 

(7) a. thường xuyên b. thuồng xuên c. tường xuyền d. thướng xuyền 

(8) a. đi trì b. duy chí c. đui trí d. duy trì 

(9) a. lắc quan b. loạt quên c. lạc quan d. lát quen 

(10) a. khoa học b. khóa học c. khô hóc d. khô học 

(11) a. yếu tố b. ý tổ c. yêu tổ d. yêu tô 

(12) a. diều khiến b. điều khiến c. đều khiến d. điều kiện 

(13) a. Chăng hàn b. Chẵn hàng c. Chẳng hạn d. Chăng hành 

(14) a. thướng b. tưởng c. thưởng d. tượng 

(15) a. bơi lội b. bởi lỗi c. bơi lồi d. bời lựi 

(16) a. dai trí b. giãi chì c. gải trí d. giải trí 

(17) a. đấy đu b. đây đu c. đầy đủ d. đậy đù 

(18) a. thực phẩm b. thức phảm c. thức phẫm d. thực phần 

(19) a. diều đạn b. điều đặn c. đều đằn d. đều đặn 

(20) a. tám tay b. tấm tây c. tầm tay d. tám tai 



 

Phần II: Viết tương tác (3 điểm) 

Dưới đây là đoạn trích một bức thư của Lan (ở Bombay - Ấn Độ) gửi cho một chị 

bạn tên là Kim (ở Thành phố Hồ Chí Minh). 

Bombay, ngày 20 tháng 6 năm 2020 

Chị Kim thân mến, 

Chị và gia đình vẫn khỏe chứ? Công việc của chị dạo này thế nào? Có gì vui 

không, kể em nghe với!  

(…) Khoảng đầu tháng 8 em được về nước nghỉ hè. Thăm gia đình xong, em muốn 

đi chơi ở đâu đó thật đặc biệt để giải tỏa căng thẳng. Chị có thể giới thiệu cho em 

một chỗ nào đó thú vị mà chị đã từng đi, được không? Nếu ở Việt Nam thì càng tốt. 

Chị đã đi rất nhiều nơi rồi, đúng không? Hai chị em mình cùng đi thì tuyệt vời!! 

(…) 

Chúc chị và gia đình mạnh khỏe. 

 Em 

Lan 

Anh/Chị trong vai chị Kim hãy viết một bức thư (ít nhất 200 chữ) trả lời Lan. 

 

Phần III: Viết học thuật (5 điểm) 

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta tranh cãi rất 

nhiều về việc cấm xe máy lưu thông trong Thành phố Hồ Chí Minh, trước hết là ở khu vực 

trung tâm. Có người nói nên, có người nói không nên; có người nói sẽ thành công, có người 

nói sẽ không thành công. 

Anh/Chị hãy viết (ít nhất 300 chữ) trình bày ý kiến của mình về vấn đề nóng hổi này. 
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