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CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
Với sự tham gia của Tập đoàn Giáo dục Tyndale, Singapore, Tổ chức Edexcel 

và trường ĐHTH Sunderland, ĐHTH West of England, Vương quốc Anh

THÔNG TIN VỀ KỲ THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP 

 Đối tượng dự thi: các thí sinh đăng ký thi Kiến thức Tổng hợp (KTTH).

 Thời gian làm bài: 145 phút

 Cấu trúc đề thi:

Một đề thi hoàn chỉnh bao gồm 3 phần, mỗi phần 100 điểm, và được quy về thang điểm 10 để 

tính điểm tổng hợp. 

Cấu trúc cụ thể các phần như sau: 

PHẦN I: TOÁN - Thời gian 70 phút, tổng điểm 100. 

I. Câu hỏi trắc nghiệm: 25 câu, mỗi câu 3 điểm. 

II. Tự luận: 5 câu, mỗi câu 5 điểm.

PHẦN II: TƯ DUY LOGIC - Thời gian 25 phút, tổng điểm 100. 

Câu trắc nghiệm: 25 câu, mỗi câu 4 điểm. 

PHẦN III: TIẾNG VIỆT-  Thời gian 50 phút, tổng điểm 100. 

I. Tìm lỗi trong đoạn văn: 1 câu, 20 điểm. 

II. Câu hỏi trắc nghiệm: 40 câu, mỗi câu 2 điểm.

Chú ý: Thí sinh không được dùng bất kỳ loại máy tính nào trong  quá trình làm bài thi Toán và 

Tư duy logic. 

Dưới đây là một đề thi mẫu hoàn chỉnh để thí sinh tham khảo. 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ  

ĐỀ THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP 

MÔN THI: TOÁN (100 điểm) 
Thời gian làm bài: 70 phút 

Phần trắc nghiệm (mỗi câu 3 điểm) 

Câu 1 
Một số nguyên dương n là bội số của 5 và 9. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

I. n là một số nguyên dương lẻ 
II. n bằng 45
III. n là bội số của 15

A. Chỉ III 
B. Chỉ I và II 
C. Chỉ I và III 
D. Chỉ II và III 
E. I, II và III 

Câu 2 
Yến mạch xay, cám, bột hạt lanh và lúa mạch xay được trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ tương ứng 
10:6:2:2. Hỏi có bao nhiêu tấn cám trong 15 tấn hỗn hợp? 

A. 
15

5

r 

B. 
1

2
2

C. 3 

D. 
1

4
2

E. 
1

7
2

Câu 3 
Nếu a và b là những số nguyên và a – b = 6, thì a + b không thể: 
A. = 0 
B. < 6 
C. > 6 
D. Là một số chẵn 
E. Là một số lẻ  

Câu 4 
Cước gọi điện thoại từ thành phố X đến thành phố Y là 1 đô la cho 3 phút đầu và 0,2 đô la cho 
mỗi phút tiếp theo. Nếu r là một số nguyên lớn hơn 3, một cuộc gọi dài r phút sẽ có cước phí là 
bao nhiêu? 

A. 

3

5

r

SBD: 
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B. 

10

5

r 

C. 
3

5

r 

D. 
2

5

r 

E. 
15

5

r 

Câu 5 
Biểu thức [(P+Q) : (P-Q)] - [(P-Q) : (P+Q)] với P = x+y và Q =  x-y là: 

A. (x2 - y2) : (xy) 
B.  (x2 - y2) : (2xy) 
C. 1 
D. (x2 + y2) : (xy) 
E. (x2 + y2) : (2xy) 

Câu 6 
Cho hàm số y = f(x) có các giá trị tương ứng cho bởi bảng sau: 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 
f(x) -12 -8 -4 0 4 8 12 

Hàm số f có thể biểu diễn bởi biểu thức nào? 

A. f(x) = x 
B. f(x).x = 4x2  
C. f(x) = 2x
D. f(x) = 3x 
E. Cả 4 phương án trên đều sai 

Câu 7 
Số nào dưới đây là bội số chung của 7 và 13? 

A. 52 
B. 65 

C. 77 

D. 156 
E. 182 

Câu 8 
Trung bình của P số là x và trung bình của N số là y. Vậy trung bình của tất cả P + N số là: 

A. (x +y)/2 
B. x + y 

C. 
)( NPxy

NxPy
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D. 
NP

yx





E. 
NP

NyPx





Câu 9 
Hà Nội được tổ chức Hành tinh xanh xếp hạng thứ 59 từ trên xuống và cũng thứ hạng đó từ 
dưới lên về mức độ ô nhiễm tại thủ đô của một số nước trên thế giới. Hỏi có bao nhiêu thủ đô 
được tổ chức Hành tinh xanh lựa chọn cho việc đánh giá này? 

A. 121 
B. 115 
C. 118 
D. 116 
E. 117 

Câu 10  
Nếu 0 ≤ x ≤ y và (x + y)2 – (x – y)2 ≥ 25, giá trị bé nhất mà y có thể nhận được là bao nhiêu? 

A. 1,50 
B. 1,75 
C. 2,50 
D. 2,75 
E. 3,25 

Câu 11  
Hai đường tròn có thể giao nhau tại mấy điểm: 

A.  0 điểm 
B. 1 điểm
C. 2 điểm 
D. Vô số điểm 

E. Cả 3 đáp án trên 

Câu 12  
Cho tam giác ABC có AB = BC = CA và số đo góc A=53o + x, số đo góc B = 72o- y. Vậy x + 
y= 

A. 7 
B. 12 
C. 19 
D. 23 
E. 60 

Câu 13  
Tìm giá trị của a trong hình bên 

A. 

B. 
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C. 

D. 

E. 

Câu 14-15 
Lựa chọn câu trả lời đúng dựa vào đồ thị dưới đây: 

Doanh thu và lợi nhuận của công ty X giai đoạn 1993-2000 

Doanh thu

0
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Lợi nhuận
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ìn
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Câu 14  
Trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 1999, lượng doanh thu tăng cao nhất trong năm 
này so với năm sau đó là bao nhiêu? 

A. $5.000 
B. $10.000 
C. $12.000 
D. $30.000 
E. $80.000 

Câu 15  
Từ năm 1993 đến năm 1997, doanh thu trung bình (tính theo trung bình cộng) là bao nhiêu? 

A. $57.000 
B. $58.000 
C. $59.500 
D. $60.300 
E. $61.700 
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So sánh 2 đại lượng (từ câu 16 đến câu 24) 

Mỗi một câu hỏi trong phần dưới đây bao gồm 2 đại lượng A và B. Bạn sẽ phải so sánh hai 
đại lượng và lựa chọn: 
A. Nếu đại lượng A lớn hơn 
B. Nếu đại lượng B lớn hơn 
C. Nếu 2 đại lượng bằng nhau 
D. Nếu mối quan hệ giữa hai đại lượng không thể được xác định từ những thông tin đề bài 

cung cấp. 

Câu 16  
Tổng chiều dài 2 cạnh của một tam giác cân K bằng 7 đơn vị. K có chiều dài một cạnh bằng 4 
đơn vị.  

Đại lượng A: Đại lượng B: 
Chu vi của K 11 

Câu 17  
w và x là hai số bé hơn 5 và lớn hơn 2 
y và z là hai số bé hơn 2 và lớn hơn 1 

Đại lượng A: Đại lượng B: 
w+ x y + z 

Câu 18  
Sau khi 2 cô gái rời khỏi bữa tiệc, còn lại số chàng trai gấp đôi số cô gái. Sau đó 9 chàng trai rời 
bữa tiệc và số cô gái còn lại gấp đôi số chàng trai. 

Đại lượng A:  Đại lượng B: 
Tổng số người còn lại sau khi 9 chàng trai 
rời bữa tiệc 

8 

Câu 19 x % của 24 bằng 6,       y bằng 25% của 96 

Đại lượng A Đại lượng B 

x y 

Câu 20 

x = 1-y 

Đại lượng A Đại lượng B 

x2 + 2xy + y2 x + y
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Câu 21  
Giả sử phép nhân sau đúng 

414494

3974

4170

73

5678

y

x



Đại lượng A  Đại lượng B 
Giá trị của x  Giá trị của y 

Câu 22  
Cho -10 < r < -1 

Đại lượng A  Đại lượng B 

7

1

r 6

1

r

Câu 23  

PQRS là một hình bình hành 

Đại lượng A Đại lượng B 

x y 

Câu 24  
Tam giác bên với góc c = 80o 

Đại lượng A Đại lượng B 
Góc d 100o 

3x
0 

4y0

P 
S 

R Q 

 A 

 a   a 

 d 

B   b   b  c  C 
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LỰA CHỌN DỮ KIỆN 

Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm (1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả 
các câu như sau: 

(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ 
kiện (2) thì không đủ. 

(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ 
kiện (1) thì không đủ. 

(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện 
sẽ không trả lời được. 

(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu 
hỏi. 

(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi. 

Hãy lựa chọn phương án đúng (trong 5 phương án trên) cho mỗi câu hỏi dưới đây. 

Câu 25 Nếu │r│≠ 1, số nguyên r có phải là số chẵn? 
(1) r không phải là số dương 
(2) 2r  > -5 

Phần Tự luận (mỗi câu 5 điểm) 

Câu 26  
Để xác định một sinh viên may mắn duy nhất được tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại 
Anh trong mùa hè tới, chương trình IBD quyết định tổ chức một cuộc rút thăm đặc biệt. Có 100 
sinh viên năm cuối, 150 sinh viên năm thứ 2 và 200 sinh viên năm thứ nhất ghi tên vào danh 
sách rút thăm. Mỗi sinh viên năm cuối được ghi tên trên 3 phiếu rút thăm, mỗi sinh viên năm thứ 
2 được ghi tên trên 2 phiếu, và mỗi sinh viên năm thứ nhất được ghi tên trên một phiếu. Vậy xác 
suất một sinh viên năm cuối được chọn khi rút thăm là bao nhiêu? 

Câu 27  
Một ca nô đi xuôi dòng sông mất 3 giờ và đi ngược dòng sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng 
nước là 3 km/h. Tính chiều dài dòng sông. 

Câu 28  
Ginger và Leon dự định gặp nhau tại quán cà phê ở chính giữa khoảng cách nhà 2 người. Họ 
sống cách nhau 20 km. Ginger đi xe đạp với tốc độ 15 km/h và Leon đi xe máy với tốc độ 30 
km/h. Hỏi Ginger sẽ phải đi sớm hơn Leon là bao nhiêu lâu để có thể cùng gặp Leon tại quán cà 
phê? 
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Câu 29  
Tìm một số có bốn chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào đằng trước và đằng sau số đó thì 
ta được một số có sáu chữ số và lớn gấp 21 lần số ban đầu. 

Câu 30  
Cho hình vẽ dưới đây. Hãy tính diện tích của hình được bôi đậm. 

Chú thích: 9”= 9 inches (1 inch = 2,54 cm) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ 

ĐỀ THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP 

MÔN THI: LOGIC (100 điểm) 
Thời gian làm bài: 25 phút 

Câu 1 Điền số còn thiếu trong dãy số sau sao cho thích hợp: 
36 30 24 18 (…….) 

a. 10
b. 12
c. 20
d. 24

Câu 2  
Tìm số tiếp theo của dãy số sau:   2, 7, 17, 37, ... 

A, 62 
B, 57 
C, 88 
D,77 
E, 82 

Câu 3  
Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong hình vẽ sau: 

a. T
b. S
c. I
d. O

C X 

 E 

 I 
 V 

 U  G 
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Câu 4  
Điền những số còn thiếu trong dãy số sau sao cho thích hợp: 

25 15 18 8 (…….)  (…….) 
a. 19 và 9
b. 11 và 1
c. 16 và 6
d. 15 và 5

Câu 5  
Điền số thích hợp vào chỗ trống: (Dạng 4A) 

15 12 16 11 
13 10 18 13 
20 18 12 ? 

a. 4
b. 12
c. 36
d. 24

Câu 6  
Điền số còn thiếu vào chỗ trống trong hình vẽ sau: 

a. 236
b. 226
c. 186
d. 169

7 8 

 17 

 137 
 28 

 82  49 
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Câu 7  
Biết rằng: 

Tất cả hoa hồng dại đều nở vào tháng Tư. 
Tất cả những loại nở vào tháng Tư đều tỏa hương buổi sáng. 
Một số thực vật thảo nguyên có thể sống qua mùa đông trong tuyết. 
Tất cả những loại có thể sống qua mùa đông trong tuyết đều tỏa hương buổi sáng. 
Một số những loại nở vào tháng Tư là hoa mùa hè. 
Tất cả hoa hồng dại là thực vật thảo nguyên. 

Mệnh đề kết trong đoạn luận sau đúng hay sai? 
Vì vậy một số thực vật thảo nguyên là hoa mùa hè. 

A. Đúng 
B. Sai 
C. Không đủ dữ liệu để trả lời 

Câu 8  
Không phải bức tranh nào cũng hài hước. Không phải những thứ nào hài hước cũng đều làm cho 
bạn cười. Do đó, có thể kết luận rằng không có bức tranh nào làm cho bạn cười. 

A. đúng 
B. sai 

Câu 9  
Cánh diều bay cao nhất có màu vàng. Diều của Jack bay cao hơn diều của Sara. Diều của 
Melissa bay thấp hơn diều màu đỏ. Hỏi ai là chủ nhân của cánh diều màu vàng? 

A. Jack 
B. Sara 
C. Melissa 
D. Không có đủ thông tin để trả lời 

Câu 10 
Tìm hình thích hợp cho ô hỏi chấm: 
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A. Hình A 
B. Hình B 
C. Hình C 
D. Hình D 

Câu 11 
Tìm hình phù hợp nhất với 3 hình đầu tiên. 

Câu 12 Tìm hình thích hợp điền vào chỗ trống 

A  B  C 

D  E 



14

Câu 13 
Hình nào dưới đây khác với những hình còn lại? 

A, A 
B, B 
C, C 
D, D 
E, E 

Câu 14 
Số nào cần bị loại ra trong dãy số sau: 1, 4, 9, 15, 16, 25 

A. 1 
B. 4 
C. 9 
D. 15 
E. 16 

Câu 15 
Tìm từ có mẫu tự không có trong từ “Compliment” 

A. Mile 
B. Tonic 
C. Pint 
D. Clone 
E. Milk  

Câu 16 
Hình chiếu sau đây là của hình nào trong không gian ba chiều? 

A B C D E 
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Câu 17 
Nếu bạn chiếu hình sau vào gương, bạn sẽ được hình nào? 

A B C D E 

Câu 18 
Trong những câu sau hai câu nào có nghĩa gần nhau nhất? 

a. Thủy triều đang thay đổi phải không?
b. Sao anh cứ như ngậm hột thị thể?
c. Anh vất vả sớm hôm như vậy liệu có thành công không?
d. Sao anh cứ câm như hến thế.

a. a và c
b. a và b
c. b và d
d. c và d

Câu 19 
Có 60 khách du lịch đi thăm ít nhất 1 trong 2 thành phố: Hà Nội và Hồ Chí Minh. Biết ¼ trong 
số họ chỉ đi thăm Hà Nội, 1/6 đi thăm cả hai thành phố. Hỏi có bao nhiêu người chỉ đi thăm 
thành phố Hồ Chí Minh? 

A. 15 
B. 10 
C. 25 
D. 35 
E. 5 

Câu 20 
Loài nào trong 5 loài chim sau ít giống với bốn loài còn lại nhất: 

A. gà tây 
B. vịt 
C. gà 
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D. chim trĩ 
E. ngỗng 

Câu 21 
Cái gì so với những trang sách như nhân thịt so với bánh rán: 

A. câu chuyện 
B. từ ngữ  
C. nội dung  
D. phụ lục  
E. bìa sách  

Câu 22 

Doanh nghiệp: lợi nhuận giống như 
A. người lao động: tiền lương  
B. nhà quản lý: nhân viên 
C. người làm đêm: nợ nần 
D. người phân xử: lời phàn nàn 
E. nhà tài chính: các khoản vay 

Câu 23 
Sau khi làm bài kiểm tra, ba bạn A, B, C nói: 
A: Tôi được điểm 10 
B: Tôi không bị điểm 8 
C: Tôi không được điểm 10 
Biết 3 bạn đạt 3 điểm 8,9,10. Có 2 bạn nói sai. 

Trong các câu sau, câu nào sai: 
A. A được điểm 8 
B. B được điểm 9 
C. C được điểm 10 
D. A nói đúng  

Câu 24 
Có 3 bạn chạy thi với nhau, có 3 dự đoán sau: 
Dự đoán 1: A về nhất 
Dự đoán 2: B không về ba 
Dự đoán 3: C không về nhất 

3 người có 3 vị trí khác nhau và có 1 dự đóan là đúng. 

Đáp án nào dưới đây là đúng 
A. Dự đoán 1 và 2 là sai 
B. Dự đoán 2 và 3 là sai 
C. Dự đoán 1 và 3 là sai 
D. Dự đoán 1 là đúng 
E. Dự đoán 3 là đúng 
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Câu 25 
Ba bạn Bích, Cầm, Dung học lớp chuyên Nga, Anh, Pháp và thi vào các trường Sư phạm, Ngoại 
ngữ, Tổng hợp, Biết rằng: 

1. Cầm không thi Sư phạm, Bích không thi Ngoại ngữ
2. Bạn thi Sư phạm không học chuyên Pháp
3. Bạn thi Tổng hợp học chuyên Nga.
4. Bích không học chuyên Anh.

Đáp án nào dưới đây là sai 
A. Bích học chuyên Nga 
B. Cầm thi Ngoại ngữ 
C. Dung thi Sư phạm, 
D. Bích thi Ngoại ngữ  
E. Cầm học chuyên Pháp 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ 

ĐỀ THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP 

MÔN THI: TIẾNG VIỆT (100 điểm) 

Thời gian làm bài: 50 phút 

PHẦN 1: TÌM LỖI TRONG ĐOẠN VĂN 

Trên Phiếu trả lời câu hỏi, xác định vắn tắt lỗi bằng cách chỉ ra số dòng (Dòng số ...) 

và trích một vài từ chính để nhận biết lỗi. Sau đó, viết lại cách sửa lỗi (có thể không 

cần viết lại toàn bộ những phần giữ nguyên), và nên chọn cách ít phải thay đổi nhất 

có thể về mặt từ và đảm bảo tốt nhất về nghĩa của câu. 

Biên tập viên tờ Tạp chí Cộng sản nhận được bài báo sau từ một cộng tác viên về thời sự. 

Bạn hãy giúp biên tập viên tìm và sửa lại các lỗi trong bài viết này để bài báo có thể 

được in ra chính xác. 

MỸ RÚT QUÂN KHỎI I-RẮC SAU 6 NĂM CHIẾM ĐÓNG 

Dòng 

1 

5 

10 

15 

20 

Ngày 30-6-2009, các đơn vị chiến đấu của Mỹ rút khỏi các thành phố I-

rắc và trao lại quyền kiểm soát các căn cứ quân sự mà họ vừa rời khỏi cho các 

đơn vị quân đội và an ninh nước sở tại. Sự kiện này đã được hết thảy các đảng 

phái, giáo phái, các thế lực theo các xu hướng chính trị và tôn giáo, xã hội khác 

nhau ở I-rắc hân hoan đón nhận. Không khí tưng bừng bao chùm khắp đất nước 

I-rắc. Ngày 30-6-2009 được người dân I-rắc coi là “Ngày chủ quyền quốc gia”.  

Sau 6 năm Mỹ tiến hành cuộc chiến ở quốc gia này, những tổn thất mà 

người dân I-rắc phải gánh chịu thật nặng nề: trong số 28 triệu dân I-rắc có tới 5 

triệu trẻ mồ côi; 1 triệu phụ nữ rơi vào cảnh góa bụa; 70% dân chúng I-rắc thất 

nghiệp; 3.3 triệu nhân viên nhà nước nghỉ hưu cần được trả lương; 2 triệu người 

I-rắc không có nhà ở; 4 triệu người I-rắc phải chạy tị nạn sang các nước láng 

giềng; gần 1 triệu người I-rắc bị thiệt mạng trong 6 năm Mỹ chiếm đóng.  

Dù có dầu mỏ - nguồn vàng đen của đất nước, nhưng đã không thể vực 

dậy nền kinh tế. Bạo lực và mâu thuẫn chính trị đã kìm hãm những cơ sở lọc dầu 

cùng các hạ tầng khác của nền kinh tế. Mặc dù Chính phủ I-rắc đã mời các nhà 

đầu tư nước ngoài vào khai thác, nhưng những căng thẳng, xung đột, bạo lực 

triền miên đã làm các nhà đầu tư nản lòng, chùn bước.  

Đối với Mỹ, cuộc chiến tranh I-rắc là cuộc chiến tranh tốn kém nhất kể từ 

Chiến tranh thế giới lần thứ II và là cuộc xung đột ở nước ngoài lâu dài thứ hai 

trong lịch sử nước Mỹ, sau chiến tranh Việt Nam. 

Hơn sáu năm qua, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 700 tỉ đô-la, trong khi ban đầu, 
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25 

30 

cựu Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ chỉ dự tính hơn 70 tỉ đô-la cho cuộc chiến. Thực tế 

trên chiến trường đã buộc Mỹ hằng năm phải bổ xung kinh phí từ 40 đến 50 tỉ 

đô-la cho cuộc chiến này. Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế thế giới, nếu 

tính cả các khoản chi bí mật cho việc thay vũ khí và bồi thường cho các binh lính 

Mỹ, tổng đầu tư cho cuộc chiến tranh I-rắc sẽ vào khoảng 2-3 nghìn tỉ đô-la và 

những tác động đối với nền kinh tế sẽ kéo dài hơn nhiều so với thời gian xảy ra 

chiến tranh. Trong 6 năm qua, hơn 4.200 binh lính Mỹ đã bị thiệt mạng và sẽ có 

thêm nhiều thương vong hơn vì cuộc chiến tranh này chưa kết thúc, ít nhất là 

trong 18 tháng tới. 

Những hậu quả nặng nề sau 6 năm mà I-rắc phải gánh chịu đã lý giải vì 

sao khi “chia tay” với quân đội Mỹ, người dân của đất nước này lại vui như hội.  

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM 

Từ câu 1 đến câu 15: 

Dựa vào các quy tắc ngữ pháp và cảm thụ của bạn về nội dung được in nghiêng, hãy 

chọn một phương án trả lời thích hợp trong các phương án đã cho để điền vào chỗ 

trống. Tô tròn phương án được chọn tương ứng trong Phiếu trả lời. 

(Lưu ý: để tránh nhầm với dấu chấm lửng (...), các chỗ cần điền có nhiều hơn ba dấu 

chấm, và với những câu có nhiều hơn một chỗ cần điền, các vị trí ở câu mẫu được đánh 

số. Trong phần các lựa chọn, các từ/cụm từ được cách nhau bởi dấu chấm lửng và được 

đặt theo thứ tự đã đánh số.) 

C©u 1.  

Trầu xanh, cau trắng, chay (1).............., 

Vôi pha với nghĩa, thuốc (2)............. với duyên. 

A. nồng ... vừa 

B. hồng ... lồng 

C. nồng ... hồng 

D. hồng ... nồng 

C©u 2. 

(1)................ kén vợ chợ đông, 

(2)................ kén chồng giữa chốn ba quân. 

A. Trai khôn ... Gái ngoan 

B. Trai khôn ... Gái khôn 

C. Trai không ... Gái không 

D. Trai không ... Gái ngoan 
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C©u 3.  

Lên non mới biết non cao, 

Nuôi con mới biết ........... mẫu từ. 

A. ơn sao 

B. ơn bao 

C. công lao 

D. trời cao 

C©u 4.  

Chiều chiều trước bến Vân Lâu, 

Ai (1)..........., ai (2)..........., 

Ai (3)..........., ai (4)..........., 

Ai (5)..........., ai (6)..........., 

Ai (7)..........., ai (8)..........., 

Thuyền ai thấp thoáng bên sông, 

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non. 

A. ngồi … sầu … câu … cảm … thương … thảm … ngóng … trông 

B. đứng … trông … sầu … thảm … thương … cảm … nhớ … mong 

C. ngồi … câu … sầu … thảm … thương … cảm … nhớ … trông 

D. ngồi … câu … sầu … cảm … thương … ngóng … nhớ … mong 

C©u 5. 

Lạ gì bỉ sắc tư phong, 

(1)..................  quen thói (2).................. đánh ghen. 

Cảo thơm lần giở trước đèn, 

Phong tình cổ lục còn (3).................. sử xanh. 

A. Trời xanh ... má hồng ... truyền 

B. Trời cao ... quần hồng ... chuyền 

C. Trời xanh ... má hồng ... chuyền 

D. Trời cao ... má hồng ... truyền 

C©u 6. 

Quả cau nho nhỏ miếng (1)................. 

Này của Xuân Hương mới (2)..................... 

Có phải duyên nhau thì thắm lại, 

Đừng xanh như lá, (3)................. 

A. trầu tôi ... quệt rồi ... nhạt như vôi. 

B. trầu tôi ... quệt rồi ... bạc như vôi. 

C. trầu hôi ... quệt rồi ... bạc như vôi. 

D. trầu hôi ... quyệt rồi ... lạt như vôi. 
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C©u 7. 

................... mai trúc lại vầy, 

Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau. 

A. Nghĩ rằng 

B. Chắc rằng 

C. Tin rằng 

D. Bao giờ 

C©u 8. 

Người đáng nói với, mà mình không nói là phí (1)..............; người không đáng nói với, 

mà mình nói là phí (2).............. 

A. lời ... người 

B. người ... lời 

C. lòng ... người 

D. lời ... lòng 

C©u 9.  

Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu 

Như tháng mười (1)........... tháng năm (2)............... 

Em theo chim đi về tháng tám, 

Anh theo chim cùng với tháng ba qua. 

A. dài ... ngắn 

B. về ... đến 

C. hồng ... tím 

D. hồng ... nhãn 

C©u 10. 

Khi bờ tre (1)............ tiếng chim kêu, 

Khi mặt nước (2).............. con cá nhảy, 

Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy 

Bầy chim non bơi lội trên sông. 

A. ríu rít ... chập chờn 

B. díu dít ... chập chờn 

C. tíu tít ... dập dờn 

D. ríu rít ... trập trờn 

C©u 11. 

Bữa ấy mưa xuân (1)................ bay 

Hoa xoan (2)................ rụng vơi đầy. 

Hội chèo (3)................  đi qua ngõ, 

Mẹ bảo (4)................. hát tối nay. 

A. phấp phới ... lác đác ... làng Đặng ... thôn Đoài 

B. phơi phới ... lác đác ... làng Đặng ... thôn Đoài 
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C. phơi phới ... xao xác ... thôn Đặng ... làng Đoài 

D. phấp phới ... xao xác ... làng Đặng ... thôn Đoài 

C©u 12.  

Hãy xác định các phương châm hội thoại phù hợp với các mô tả sau: 

- Nói có căn cứ chắc chắn là (1)................ 

- Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm che giấu điều gì đó là (2)............... 

- Nói một cách hú hoạ, không có căn cứ là (3)................. 

- Nói nhảm nhí, vu vơ là (4)................. 

- Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, khoác lác cho vui là 

(5)................ 

A. nói có sách, mách có chứng ... nói dối ... nói trạng ... nói nhăng, nói cuội ... nói 

mò. 

B. nói có sách, mách có chứng ...  nói dối ... nói mò ... nói trạng ... nói nhăng, nói 

cuội. 

C. nói có sách, mách có chứng ... nói dối ... nói mò ... nói nhăng, nói cuội ... nói trạng. 

D. nói có sách, mách có chứng ... nói dối ... nói nhăng, nói cuội ... nói mò ... nói 

trạng. 

Từ câu 13 đến câu 15: Điền từ thích hợp vào các chỗ trống (có đánh số) trong đoạn 

văn sau bằng cách chọn một trong 4 phương án A, B, C, D cho mỗi chỗ trống: 

Trong một năm, không có mùa nào trăng lại sáng và đẹp như (13)............ . Từ 

thượng tuần tháng tám, nhìn lên cao, nhà thi sĩ thấy cả một bầu trời phẳng lì mà xanh 

ngắt, không có một đám mây làm vẩn đục làn ánh sáng mơ hồ của trăng toả ra khắp cả 

nội cỏ đồi cây, chân sim bóng đá, nhưng từ rằm trở đi thì ánh trăng mới thực 

(14).............. kì ảo [...]. Lắng tai nghe thật kĩ, đâu đây có cái gì rung động như cánh của 

những con bướm mới ra ràng. 

Mà ở đâu đây có cái hương thơm gì dìu dịu thế? À, đấy là hương lúa ba giăng, mà 

tiếng rung động nhè nhẹ kia chính là tiếng ân tình nhỏ bé của những bông thóc thơm 

thơm ngã vào lòng nhau để tìm sự (15)............... trước ngọn gió vàng hiu hắt. 
(Theo Vũ Bằng) 

C©u 13.  

A. trăng xuân B. trăng lu C. trăng thu D. trăng rằm 

C©u 14.  

A. lung linh B. lấp lóa C. long lanh D. lấp lánh 

C©u 15.  

A. bay bổng B. thân tình C. chăm sóc D. hồ hởi 
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Từ câu 16 đến câu 25: 

Hãy chọn một phương án trả lời hợp lý nhất trong các phương án đã cho và tô vào ô 

tròn tương ứng trong Phiếu trả lời: 

C©u 16.  

Ý nào nói đúng nhất tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn 

sau? “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như 

mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”. 
(Tôi đi học – Thanh Tịnh) 

A. Tô đậm cảm giác trong trẻo, tươi sáng của nhân vật “tôi” trong ngày đầu tiên đến 

trường. 

B. Nói lên nỗi nhớ thường trực của nhân vật “tôi” về ngày đến trường đầu tiên. 

C. Cho người đọc thấy những kỷ niệm trong buổi sáng đến trường đầu tiên luôn ám 

ảnh nhân vật “tôi”. 

D. Tô đậm vẻ đẹp của những cành hoa tươi nở giữa bầu trời quang đãng. 

C©u 17.  

Những ngôi sao thức ngoài kia, 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 

Trong câu thơ trên, nhà thơ Trần Quốc Minh đã sử dụng phép tu từ nào: 

A. Phép nhân hoá và so sánh 

B. Phép nhân hoá và hoán dụ 

C. Phép ẩn dụ 

D. Phép hoán dụ 

C©u 18.  

Biện pháp nói giảm nói tránh là gì? 

A. Là phương tiện tu từ làm tăng, làm mạnh lên một đặc trưng tích cực nào đó của 

một đối tượng được nói đến. 

B. Là một biện pháp tu từ trong đó người ta thay tên gọi một đối tượng bằng sự mô 

tả những dấu hiệu của nó. 

C. Là một biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện 

tượng. 

D. Là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển. 

C©u 19.  

Câu nghi vấn dưới đây được dùng để làm gì? 

Kìa non non, nước nước, mây mây 

“Đệ nhất động” hỏi là đây có phải? 

A. Biểu lộ tình cảm, cảm xúc 

B. Cầu khiến 

C. Phủ định 

D. Khẳng định 
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C©u 20.  

Từ Hán Việt ghép đẳng lập là từ nào trong các từ sau đây: 

A. ái quốc 

B. quốc kỳ 

C. quốc gia 

D. quốc thể 

C©u 21.  

“Vẽ hươu vẽ vượn” (nói những điều mới lạ để người nghe vui thích) là không tuân thủ: 

A. phương châm quan hệ 

B. phương châm cách thức 

C. phương châm về lượng 

D. phương châm về chất 

C©u 22.  

Gác kinh viện sách đôi nơi, 

Trong gang tấc lại gấp mười quan san. 

Biện pháp tu từ nào đã được Nguyễn Du sử dụng trong đoạn thơ trên? 

A. biện pháp nói quá  

B. biện pháp hoán dụ 

C. biện pháp ẩn dụ 

D. biện pháp so sánh 

Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ câu 23 đến câu 25 (3 câu): 

Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không 

tư tưởng, con người có thể nào còn là con người. Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng từ 

ngay cuộc sống hằng ngày nảy ra, và thấm trong tất cả cuộc sống. Tư tưởng của nghệ 

thuật không bao giờ là trí thức trừu tượng một mình trên cao. Một câu thơ, một trang 

truyện, một vở kịch, cho đến một bức tranh, một bản đàn, ngay khi làm chúng ta rung 

động trong cảm xúc, có bao giờ để trí óc chúng ta nằm lười yên một chỗ [...]. Cái tư 

tưởng trong nghệ thuật là một tư tưởng náu mình, yên lặng. Và cái yên lặng của một câu 

thơ lắng sâu xuống tư tưởng. Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ 

xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lẽ lật đi, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm 

hồn chúng ta đọc, không phải chỉ có trí thức. Và khác với cách đọc riêng bằng trí thức, 

lần đọc thứ hai chậm hơn, đòi hỏi nhiều cố gắng hơn, nhiều chỗ chúng ta dừng lại hơn. 

Cho đến một câu thơ kia, người đọc nghe thì thầm mãi trong lòng, mắt không rời trang 

giấy. 

C©u 23.  

Đoạn văn trên bàn về nội dung gì? 

A. Cái hay của một bài thơ. 

B. Cách đọc một bài thơ. 

C. Tư tưởng trong thơ. 

D. Tư tưởng trong nghệ thuật. 
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C©u 24.  

Câu văn nào sau đây nêu lên ý chủ đạo của đoạn văn? 

A. Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. 

B. Tư tưởng của nghệ thuật không bao giờ là trí thức trừu tượng một mình trên cao. 

C. Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng từ ngay cuộc sống hằng ngày nảy ra, và thấm 

trong tất cả cuộc sống. 

D. Cho đến một câu thơ kia, người đọc nghe thì thầm mãi trong lòng, mắt không rời 

trang giấy. 

C©u 25.  

Qua đoạn văn trên, tác giả đã nêu ra ý kiến, quan điểm gì? 

A. Nghệ thuật và tư tưởng luôn có mối quan hệ gắn bó với nhau. 

B. Tư tưởng của nghệ thuật nảy sinh từ cuộc sống và lắng sâu trong cảm xúc, rung 

động của người đọc. 

C. Nghệ thuật có những khả năng thật kì diệu đối với con người. 

D. Mỗi con người có một con đường riêng để đến với nghệ thuật. 

Từ câu 26 đến câu 40: 

Kiểm tra tính chính xác theo ngữ pháp tiếng Việt của các câu văn sau. Chọn “A. 

Đúng” nếu là câu văn hoàn chỉnh, chọn “B. Sai”  nếu câu văn mắc bất kỳ lỗi nào về 

chính tả, ngữ pháp, hay ngữ nghĩa... sau đó tô vào ô tròn tương ứng với lựa chọn đó 

trong Phiếu trả lời. 

C©u 26.  

Chúng em đã giúp đỡ các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều 

đồ dùng học tập khác. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 27.  

Cân nhắc những điều kiện của hợp đồng khiến Ban Giám đốc chọn phương án thứ nhất. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 28.  

Huế có những công trình kiến trúc nổi tiếng được Liên hiệp quốc xếp vào hàng di sản 

văn hoá thế giới. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 29.  

Vẻ đẹp của đầm sen Hồ Tây độ thu già là thứ vẻ đẹp đòi hỏi phải có sự thương yêu, gần 

gũi mới hòng cảm nhận được. 

A. Đúng 

B. Sai 
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C©u 30.  

Tuy trời mưa nhưng đường lầy lội. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 31.  

Non một năm dòng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một 

lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 32.  

Xe đạp là phương tiện giao thông giản tiện chuyển động nhờ sức người. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 33.  

Tác phẩm “Lão Hạc” làm em vô cùng xúc động trong xã hội cũ, biết bao nhiêu người 

nông dân đã sống nghèo khổ cơ cực như lão Hạc. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 34.  

Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi 

gần hết lá. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 35.  

Và rồi trong một buổi chiều nào lang thang cùng những vạt hoa cỏ may tím ngát triền 

đê, ta bắt gặp bước chân của mùa đông đang tiến lại từ phía chân trời. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 36.  

Ông bảo rằng: “Làng ông có giếng nước trong và ngọt nhất vùng.” 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 37.  

Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ 

trong lá sen. 

A. Đúng 

B. Sai 
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C©u 38.  

Trước sự áp đảo liên tiếp của các cầu thủ Bra-xin bằng các đường bóng phối hợp nhỏ 

bật tường khiến các cầu thủ Thuỵ Điển chống lại rất khó khăn. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 39.  

Muộn hơn chút nữa, lúc những cơn gió lạnh mùa đông tràn về, loài sen ủ cái hương tinh 

của mình trong lớp củ trắng ngà, dấu kỹ dưới làn sâu để rồi đến năm sau lại hiến cho 

đời một mùa sen mới. 

A. Đúng 

B. Sai 

C©u 40.  

Xe băng qua dòng suối róc rách chảy qua những cây tiêu huyền gió biển thổi lao xao, 

qua ngôi nhà bằng đá ong đã đổ nát có lẽ có từ thời cổ đại nằm trơ vơ, rồi leo lên đồi 

cao có mấy cụm xương rồng mọc hoang, sỏi đá lọc cọc. 

A. Đúng 

B. Sai 
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