4. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Tháng Tư.
b) Tháng Bốn.
c) Bốn tháng.
5. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Chị đi thẳng đường này, sau đó quẹo phải.
b) Gần thôi. Chị đi bộ mất khoảng mười phút.
c) Chợ Bến Thành ở ngay trung tâm thành phố.
6. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Dạ, phải. Xin mời chị mặc thử.
b) Dạ, vâng. Xin mời chị mặc thử.
c) Dạ, được chứ. Xin mời chị mặc thử.
7. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Tôi thấy cô ấy rất tốt bụng.
b) Tôi thấy cô ấy đẹp và có duyên.
c) Tôi thấy cô ấy đàn và hát rất hay.
8. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Tôi thích mùa thu hơn.
b) Tôi thích hơn mùa thu.
c) Tôi thích mùa thu nhất.
9. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Rồi, tôi sắp ăn tối rồi.
b) Có, tôi sắp ăn tối rồi.
c) Chưa, tôi sắp ăn tối rồi.
10. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Dạ, anh ấy rất hiền và tốt bụng.
b) Dạ, anh ấy học tiếng Anh rất chăm.
c) Dạ, anh ấy vừa đàn hay vừa hát giỏi.
11. Bạn sẽ trả lời thế nào?
a) Bạn thân.
b) Đồng hương.
c) Đồng nghiệp.
d) Hàng xóm.
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12. Câu ấy nghĩa là gì?
a) Nếu đi châu Âu thì tôi sẽ trúng số.
b) Tôi sẽ đi châu Âu kẻo tôi trúng số.
c) Nếu trúng số thì tôi sẽ đi du lịch châu Âu.
13. Câu ấy nghĩa là gì?
a) Nhà hàng nào cũng có món ăn rất ngon.
b) Ở nhà hàng này, món ăn nào cũng ngon.
c) Ở nhà hàng này, không có món ăn nào ngon.
14. Câu ấy nghĩa là gì?
a) Cô ấy thường đi học đúng giờ.
b) Cô ấy luôn luôn đi học đúng giờ.
c) Cô ấy chưa bao giờ đi học đúng giờ.
15. Câu ấy nghĩa là gì?
a) Không ai thích nấu ăn bằng mẹ tôi.
b) Không ai nấu ăn ngon bằng mẹ tôi.
c) Không ai không nấu ăn ngon như mẹ tôi.
PHẦN 2. Các câu hỏi từ 16-30
Trong phần 2, các bạn sẽ nghe 2 đoạn hội thoại ngắn, 4 tình huống giao tiếp và 4 đoạn
đọc ngắn (nghe 1 lần) và chọn câu trả lời đúng nhất.
Hội thoại 1
16. Người đàn ông không hài lòng về điều gì trong chuyến du lịch vừa rồi?
a) Món ăn.
b) Thời tiết.
c) Khách sạn.
d) Giá dịch vụ.
Hội thoại 2
17. Bác sỹ nói hiện nay cô ấy bị bệnh gì?
a) Bị sốt cao.
b) Bị đau răng.
c) Bị viêm họng.
d) Bị viêm xoang.
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Hội thoại 2
18. Ý của người phụ nữ là gì?
a) Không biết làm thế nào để giảm cân.
b) Ở quán cơm chay toàn là đồ chiên xào.
c) Người đàn ông không thể giảm cân được.
d) Người đàn ông nên ăn đồ chiên xào nhiều.
19. Tình huống 1:
a) Đắt quá! Chị bớt đi!
b) Đắt quá! Chị trả giá đi!
c) Đắt quá! Chị giảm giá đi!
d) Đắt quá! Chị nói thách đi!
20. Tình huống 2:
a) Alô. Khoa Việt Nam học xin nghe.
b) Alô. Xin lỗi, có phải khoa Việt Nam học đấy không ạ?
c) Alô. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Khoa Việt Nam học.
d) Alô. Làm ơn nhắn với Khoa Việt Nam là tôi muốn học tiếng Việt.
21. Tình huống 3
a) Hãy giúp tôi sửa cái máy lạnh trong phòng nhé!
b) Tôi sẽ để anh sửa cái máy lạnh trong phòng tôi.
c) Nhờ anh sửa cái máy lạnh trong phòng giúp tôi.
d) Làm ơn giúp tôi sửa cái máy lạnh trong phòng.
22. Tình huống 4:
a) Phim nào tôi cũng thích xem, trừ phim kinh dị.
b) Phim nào tôi cũng thích xem, kể cả phim kinh dị.
d) Trừ phim kinh dị, không loại phim nào tôi thích xem cả.
c) Ngoài phim kinh dị, tôi còn thích tất cả các loại phim khác.
Bài nghe cho câu 23 và 24
23. Sầu riêng có thể chữa được bệnh gì?
a) Khó thở.
b) Đau đầu.
c) Cao huyết áp.
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d) Nghiện rượu.
24. Ở Indonesia, sầu riêng được dùng để chế biến món gì?
a) Kem sầu riêng.
b) Xôi sầu riêng.
c) Chè sầu riêng.
d) Mứt sầu riêng.
Bài nghe cho câu 25 và 26
25. Loại vitamin nào giúp phòng và chữa bệnh ung thư máu?
a) Vitamin A.
b) Vitamin C.
c) Vitamin D.
d) Vitamin E.
26. Cách tốt nhất để giảm bớt căng thẳng là gì?
a) Đọc sách.
b) Sống chậm.
c) Nghe nhạc.
d) Đi nghỉ dưỡng.
Bài nghe cho câu 27 và 28
27. Vì sao đọc sách giúp ngăn chặn bệnh giảm trí nhớ?
a) Vì giúp chúng ta dễ dàng ngủ ngon.
b) Vì có thể ngăn chặn bệnh ung thư não.
c) Vì buộc não phải nhớ nội dung sách đã đọc.
d) Vì giúp tế bào não hoạt động và tăng trưởng.
28. Nội dung chính của bài nghe là gì?
a) Đọc sách có lợi cho sức khỏe.
b) Đọc sách giúp bổ sung kiến thức.
c) Ích lợi của truyện khoa học viễn tưởng.
d) Đọc sách giúp phòng tránh bệnh tâm thần.
Bài nghe cho câu 29 và 30
29. Nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung là khoảng bao nhiêu độ C?
a) 10 - 30 độ C.
b) Dưới 20 độ C.
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c) 25 - 27 độ C.
d) 22 - 25 độ C.
30. Do ảnh hưởng của điều gì mà khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa?
a) Thay đổi thời tiết.
b) Hoạt động ngoài trời.
c) Áp thấp nhiệt đới.
d) Gió đông bắc cấp 2-3.
PHẦN 3. Các câu hỏi từ 31-40
Trong phần 3, các bạn sẽ nghe 3 đoạn hội thoại và 2 đoạn đọc (nghe 1 lần) và chọn
câu trả lời đúng nhất.
Đoạn hội thoại cho câu hỏi 31 – 32
31. Vận động viên Việt Nam đã đoạt huy chương vàng môn nào?
a) Môn cử tạ.
b) Môn bơi lội.
c) Môn bóng đá.
d) Môn vật tự do.
32. Môn cầu lông đoạt huy chương đồng đã gây điều gì cho người hâm mộ?
a) Hy vọng.
b) Tiếc nuối.
c) Thất vọng.
d) Hạnh phúc.
Đoạn hội thoại cho câu hỏi 33 – 34
33. Toà án mới xử án vụ gì?
a) Tội phạm ma túy.
b) Tội phạm rửa tiền.
c) Cướp tiền ở ngân hàng.
d) Tội phạm công nghệ cao.
34. Theo người phụ nữ, bọn tin tặc thường đánh cắp gì của các thư điện tử, tài khoản
giao dịch mua bán?
a) Mật khẩu.
b) Thẻ tín dụng.
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c) Thông tin cá nhân.
d) Tên người sử dụng.
Đoạn hội thoại cho câu hỏi 35 – 36
35. Theo người đàn ông, nguyên nhân chính gây ra tình trạng túi ni lông vẫn được sử
dụng phổ biến là gì?
a) Nhận thức của người dân.
b) Tính tiện lợi của túi ni lông.
c) Túi ni lông được phát miễn phí.
d) Túi ni lông chưa bị cấm sản xuất.
36. Vì sao các doanh nghiệp sản xuất túi tự hủy lại khó duy trì việc sản xuất lâu dài?
a) Vì quy mô sản xuất khiêm tốn.
b) Vì mức tiêu thụ sản phẩm quá ít.
c) Vì chi phí sản xuất sản phẩm cao.
d) Vì đóng thuế bảo vệ môi trường cao.
Bài nghe cho câu hỏi 37 -38
37. Tại sao chè xanh có tác dụng giảm cân?
a) Vì giúp cơ thể đốt chất béo.
b) Vì giúp việc ăn kiêng hiệu quả.
c) Vì kích thích việc tập thể dục.
d) Vì có thể phòng chống ung thư.
38. Tại sao không nên uống chè xanh sau khi ăn no?
a) Vì gây ra tình trạng say chè.
b) Vì làm giảm tác dụng của thuốc.
c) Vì gây chóng mặt, tim đập nhanh.
d) Vì cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng.
Bài đọc cho câu hỏi 39 – 40
39. Nguyên nhân chính làm cho trẻ em có bố mẹ ly hôn dễ bị bệnh là gì?
a) Bị stress kéo dài và trầm trọng.
b) Không được bố mẹ yêu thương.
c) Thiếu sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ.
d) Không được sống trong môi trường an toàn.
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40. Vì sao trẻ em có cha mẹ ly dị thường có kỹ năng giao tiếp xã hội kém?
a) Vì dễ bị đau bệnh.
b) Vì thường bỏ học sớm.
c) Vì thích sống hướng ngoại.
d) Vì cảm thấy tự ti và sống khép kín.
PHẦN 4. Câu hỏi từ 41-50
Trong phần 4, các bạn sẽ nghe 6 bài đọc (nghe 1 lần) và chọn câu trả lời đúng nhất
Bài nghe cho câu hỏi 41- 42
41. Vì sao các cửa hàng thức ăn nhanh nước ngoài thường dễ thu hút khách hàng?
a) Vì giá cả hợp lý.
d) Vì hợp khẩu vị.
c) Vì địa điểm đẹp.
d) Vì phục vụ tốt.
42. Vì sao một số bạn trẻ thích đến ăn uống tại các cửa hàng tiệm thức ăn nhanh nước
ngoài?
a) Vì muốn thưởng thức món ăn.
b) Vì muốn thể hiện sự sành điệu.
c) Vì không muốn trò chuyện ồn ào.
d) Vì muốn được nghỉ ngơi, thư giãn.
Bài nghe cho câu hỏi 43-44
43. Bánh chưng tượng trưng cho điều gì của con cái đối với cha mẹ, ông bà?
a) Sự thờ cúng.
b) Lòng hiếu thảo.
c) Văn hóa ẩm thực.
d) Những lời chúc tết.
44. Vào lúc đón giao thừa, nhiều gia đình người Việt thường làm gì?
a) Cúng lễ.
b) Đốt pháo.
c) Bắn pháo hoa.
d) Đi chùa hoặc nhà thờ.
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Bài nghe cho câu hỏi 45–46
45. Tại sao việc trồng cây biến đổi gien sẽ làm ô nhiễm nguồn gien tự nhiên và khủng
hoảng sinh thái?
a) Vì cây biến đổi gien có các gien kháng sâu bệnh.
b) Vì cây biến đổi gien gây dị ứng và ngộ độc thực phẩm.
c) Vì cây biến đổi gien làm môi trường tự nhiên bị ô nhiễm.
d) Vì cây biến đổi gien lây lan gien sang các loại thực vật khác.
46. Quy định nào KHÔNG được các cơ quan chức năng nói tới khi bán sản phẩm biến
đổi gien?
a) Ghi rõ những thành phần biến đổi gien.
b) Ghi rõ thời gian và công ty sản xuất sản phẩm.
c) Dán nhãn “thực phẩm biến đổi gien” trên bao bì.
d) Có giấy chứng nhận an toàn cho sức khoẻ con người.
Bài nghe cho câu hỏi 47-48
47. Từ khoảng năm 1989, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gì?
a) Hàng tiêu dùng.
b) Quần áo và giày dép.
c) Hải sản đông lạnh.
d) Gạo và dầu thô.
48. Vì sao giai đoạn 1991-2001, Việt Nam được ví như "con hổ" kinh tế trong tương lai
gần?
a) Vì lãng phí, thất thoát vốn và tài sản công.
b) Vì nền kinh tế Việt Nam có tín hiệu phục hồi sau khủng hoảng.
c) Vì kinh tế tăng trưởng nhanh và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.
d) Vì lạm phát được kiềm chế dần dần và có nhiều dự án đầu tư nước ngoài.
Bài nghe cho câu hỏi 49-50
49. Vì sao không nên dùng điện thoại khi điện thoại của bạn sắp hết pin?
a) Vì có hại cho não bộ.
c) Vì gây giảm thính giác.
b) Vì làm giảm sóng điện từ.
d) Vì sóng điện thoại tăng mạnh.
50. Muốn chặn tin nhắn rác và quét các mã độc, điện thoại cần phải làm gì?
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a) Cài phần mềm an ninh.
b) Cài phần mềm nghe lén.
c) Không nên tải các phần mềm.
d) Cài mật khẩu cho màn hình khóa.

-----HẾT----
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