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NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN TIẾNG TRUNG 

( HỌC KÌ III HỆ VLVH ) 

第一题 Đề 1 

A/ 学生陈述 Học sinh trần thuật : 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 

Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 

wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 

 

Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừ học vừa đi làm. 

2/ 请你介绍一下儿你的家乡 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ de jiā xiāng 

 Mời bạn giới thiệu một chút về quê hương của bạn  

我的家乡在海防 ( tên quê hương )，海防有山有水风景很美丽。在海防有很多

名胜古迹， 每年都有很多旅客来旅行。海防离河内不太远，大概有 100 公里， 

从河内到海防坐车三个小时就到了。海防有很长的海边，有图山海滩。我家
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乡在美德县离海防城市 50 公里。我现在在警察学院学习，每次放假我都自

己开车回家乡， 每次回家乡，我的心情很高兴。我结婚了，我们有一个女孩，

今年她六岁。在河内学习，除了想家乡以外，我还很想我的家庭。回了家乡，

回了家， 我常带我老婆和我的女孩去玩儿。海防人很好客。到海防你们可以

去吃各种各样的小吃菜，它们的口味很好吃。我很爱我的家乡。 

wǒ de jiā xiāng zài hǎi fáng ( tên quê hương )，hǎi fáng yǒu shān yǒu shuǐ fēng 

jǐng hěn měi lì。zài hǎi fáng yǒu hěn duō míng shèng gǔ jì，  měi nián dōu yǒu 

hěn duō lǚ kè lái lǚ xíng。hǎi fáng lí hé nèi bù tài yuǎn，dà gài yǒu100 gōng lǐ，  

cóng hé nèi dào hǎi fáng zuò chē sān gè xiǎo shí jiù dào le。hǎi fáng yǒu hěn 

cháng de hǎi biān，yǒu tú shān hǎi tān。wǒ jiā xiāng zài měi dé xiàn lí hǎi fáng 

chéng shì 50 gōng lǐ。wǒ xiàn zài zài jǐng chá xué yuàn xué xí，měi cì fàng jiǎ wǒ 

dōu zì jǐ kāi chē huí jiā xiāng，  měi cì huí jiā xiāng，wǒ de xīn qíng hěn gāo 

xìng。，wǒ jié hūn le，  wǒ men yǒu yī gè nǚ hái，jīn nián tā liù suì。zài hé nèi 

xué xí，chú le xiǎng jiā xiāng yǐ wài，wǒ hái hěn xiǎng wǒ de jiā tíng。huí le jiā 

xiāng，huí le jiā，  wǒ cháng dài wǒ lǎo pó hé wǒ de nǚ hái qù wán ér。hǎi fáng 

rén hěn hào kè。dào hǎi fáng nǐ men kě yǐ qù chī gè zhòng gè yàng de xiǎo chī cài，

tā men de kǒu wèi hěn hǎo chī。wǒ hěn ài wǒ de jiā xiāng。 

 

Quê tôi ở Hải Phòng , Hải Phòng có núi có sông phong cảnh rất đẹp. Ở Hải Phòng 

có rất nhiều danh lam thắng cảnh, mỗi năm đều có rất nhiều du khách đến đây du 

lich, Hải Phòng  cách Hà Nội không xa, khoảng chừng 100 km, từ Hà Nội đến Hải 

Phòng đi xe khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Hải Phòng có đường bờ biển dài, có 

bãi biển Đồ sơn. Quê hương tôi ở Mỹ Đức cách Hải Phòng khoảng chừng 50 km. 

Tôi đang học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Mỗi lần được nghỉ hè tôi thường tự 

mình lái xe về quê, mỗi lần về tới quê, trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Tôi đã kết 

hôn, chúng tôi có 1 bé gái, năm nay cô ấy 6 tuổi. Học tại Hà Nội, ngoài nhớ quê 

hương, tôi còn rất nhớ gia đình tôi. Về tới quê, về tới nhà, tôi thường đưa vợ và 

con gái đi chơi. Người Hải Phòng rất hiếu khách. Đến Hải Phòng các bạn có thể đi 

ăn các loại món nhẹ, khẩu vị rất ngon. Tôi rất yêu quê hương tôi. 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你的家乡在哪儿？ 
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nǐ de jiā xiāng zài nǎr ? 

Quê của bạn ở đâu ? 

我的家乡在海防  

wǒ de jiā xiāng zài hǎi fáng 

Quê của tôi ở Hải Phòng 

你的家乡离这儿远不远 ？ 

nǐ de jia xiāng lí zhè r yuǎn bù yuǎn ? 

Quê của bạn cách đây có xa không ? 

海防离河内不太远，大概有 100 公里， 从河内到海防坐车三个小时就到了 

hǎi fáng lí hé nèi bù tài yuǎn，dà gài yǒu100 gōng lǐ，  cóng hé nèi dào hǎi fáng 

zuò chē sān gè xiǎo shí jiù dào le 

Hải Phòng  cách Hà Nội không xa, khoảng chừng 100 km, từ Hà Nội đến Hải 

Phòng đi xe khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ 

你现在在哪儿学习 ？ 

nǐ xiàn zài zài nǎr xué xí? 

Bạn bây giờ học ở đâu ? 

我现在在警察学院学习 

wǒ xiàn zài zài jǐng chá xué yuàn xué xí 

Tôi bây giờ học tại Học viện Cảnh sát. 

在你的家乡有什么风景 ？ 

zài nǐ de jiā xiāng yǒu shén me fēng jǐng ? 

Ở quê hương các bạn có phong cảnh gì ? 

海防有很长的海边，有图山海滩。 
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hǎi fáng yǒu hěn cháng de hǎi biān，yǒu tú shān hǎi tān 

Hải Phòng có đường bở biển dài, có bãi bãi biển Đồ Sơn 

 

 

第二题 Đề 2 

A/ 学生陈述 Học sinh trần thuật 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 

Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 

wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 

 

Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừ học vừa đi làm. 

2/ 请你介绍一下儿你理想的恋人 

qíng  nǐ jiè shào yí xià r nǐ lǐ xiǎng de  liàn rén 

Mời bạn giới thiệu một chút về người yêu lý tưởng của bạn 
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我的理想恋人很一般, 只是两个人相爱就好。我现在有一个女朋友， 她今年

二十五岁，她家在河内， 她是人民警察， 在河内工作。她家有四口人： 爸

爸，妈妈，姐姐，和她。她爸爸妈妈也是警察，现在他们都退休了。她对我

很关心，很喜欢照顾我。她身高一米六，眼睛大大的，黑头发，身材苗条，

她每天都很喜欢去体育馆锻炼身体，她常跟我说锻炼身体不尽对身体很有好

处而且可以让精神明润。她的性格很温和，对谁都很好。周末我们常出外旅

游，去参观美丽的风景。我们都很喜欢划船，在湖上划着船，享受新鲜的空

气很有意思。我们常在西湖划船。她的笑容很美，我最爱的是她的笑容。每

次看见她的笑容，我觉得全部的愁闷都散去。我们两个人还喜欢手拉着手逛

街，逛商店。我们在一起的时候总是很幸福，充满了爱情。我爱我的女朋友 

不尽爱她美丽而且还爱她的性格。我们也预定了两年后我们就结婚。 

wǒ de lǐ xiǎng liàn rén hěn yī bān, zhī shì liǎng gè rén xiāng ài jiù hǎo。wǒ xiàn 

zài yǒu yī gè nǚ péng yǒu，  tā jīn nián èr shí wǔ suì，tā jiā zài hé nèi，  tā shì rén 

mín jǐng chá，  zài hé nèi gōng zuò。tā jiā yǒu sì kǒu rén：  bà bà，mā mā，jiě 

jiě，hé tā。tā bà bà mā mā yě shì jǐng chá，xiàn zài tā men dōu tuì xiū le。tā duì 

wǒ hěn guān xīn，hěn xǐ huān zhào gù wǒ。tā shēn gāo yī mǐ liù，yǎn jīng dà dà 

de，hēi tóu fā，shēn cái miáo tiáo，tā měi tiān dōu hěn xǐ huān qù tǐ yù guǎn 

duàn liàn shēn tǐ，tā cháng gēn wǒ shuō duàn liàn shēn tǐ bù jìn duì shēn tǐ hěn 

yǒu hǎo chù ér qiě kě yǐ ràng jīng shén míng rùn。tā de xìng gé hěn wēn hé，duì 

shéi dōu hěn hǎo。zhōu mò wǒ men cháng chū wài lǚ yóu，qù cān guān měi lì de 

fēng jǐng。wǒ men dōu hěn xǐ huān huá chuán，zài hú shàng huá zhe chuán，

xiǎng shòu xīn xiān de kōng qì hěn yǒu yì sī。wǒ men cháng zài xī hú huá chuán。

tā de xiào róng hěn měi，wǒ zuì ài de shì tā de xiào róng。měi cì kàn jiàn tā de 

xiào róng，wǒ jué de quán bù de chóu mèn dōu sǎn qù。wǒ men liǎng gè rén 

huán xǐ huān shǒu lā zhuó shǒu guàng jiē，guàng shāng diàn。wǒ men zài yī qǐ de 

shí hòu zǒng shì hěn xìng fú，chōng mǎn le ài qíng。wǒ ài wǒ de nǚ péng yǒu  bù 

jìn ài tā měi lì ér qiě hái ài tā de xìng gé。wǒ men yě yù dìng le liǎng nián hòu wǒ 

men jiù jié hūn。 

 

Người yêu lí tưởng của tôi rất bình thường, chỉ là hai người yêu thương nhau. Tôi 

bây giờ có một bạn gái, cô ấy năm nay 25 tuổi, nhà cô ấy ở Hà Nội, cô ấy là cảnh 

sát nhân dân, làm việc tại Hà Nội. Nhà cô ấy co bốn người : bố, mẹ , chị gái và cô 
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ấy. Bố mẹ cô ấy cũng là cảnh sát, hiện nay các bác đã nghỉ hưu rồi. Cô ấy rất quan 

tâm đến tôi, rất thích chăm sóc tôi. Cô ấy cao một mét 6, đôi mắt to, mái tóc đen, 

dáng người yểu điệu. Cô ấy hàng ngày đều thích đi nhà thi đấu tập thể dục, cô ấy 

thường nói với tôi tập thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể làm chi 

tinh thần minh mẫn. Tính tình cô ấy rất ôn hòa, đối với ai cũng tốt. Cuối tuần 

chúng tôi thường đi ra ngoài du lịch, đi thăm quan cảnh đẹp. Chúng tôi đều thích 

chèo thuyền, chèo thuyền trên hồ , hưởng thụ không khí trong lành, rất hay. Chúng 

tôi thường chèo thuyền trên hồ Tầy. Nụ cười của cô ấy rất đẹp, tôi yêu nhất là nụ 

cười của cô ấy. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi cảm thấy mọi sầu muộn 

như tan biến. Hai người chúng tôi thích tay trong tay đi dạo phố, đi shopping. 

Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, tràn đầy tình yêu. Tôi yêu bạn  gái của tôi, 

không chỉ yêu nét đẹp của cô ấy mà còn yêu tính cách của cô ấy. Chúng tôi cũng 

dự định hai năm sau sẽ kết hôn . 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你的女朋友怎么样？ 

nǐ de nǚ péng you zěn me yàng? 

Người yêu của bạn như thế nào ? 

她身高一米六，眼睛大大的，黑头发，身材苗条 

tā shēn gāo yī mǐ liù，yǎn jīng dà dà de，hēi tóu fā，shēn cái miáo tiáo 

Cô ấy cao một mét 6, đôi mắt to, mái tóc đen, dáng người yểu điệu 

你的女朋友性格怎么样 ？ 

nǐ de nǚ péng you xìng gé zén me yàng ? 

Tính cách của bạn gái của bạn thế nào ? 

她的性格很温和，对谁都很好 

tā de xìng gé hěn wēn hé，duì shéi dōu hěn hǎo 

Tính tình cô ấy rất ôn hòa, đối với ai cũng tốt 
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你们常喜欢去哪儿？ 

nǐ men cháng xǐ huān qù nǎr ? 

Các bạn thường thích đi đâu ? 

我们都很喜欢划船，在湖上划着船，享受新鲜的空气很有意思 

wǒ men dōu hěn xǐ huān huá chuán，zài hú shàng huá zhe chuán，xiǎng shòu xīn 

xiān de kōng qì hěn yǒu yì sī 

Chúng tôi đều thích chèo thuyền, chèo thuyền trên hồ , hưởng thụ không khí trong 

lành, rất hay 

第三题 dì sān tí Đề 3 

A/ 学生陈述 xué shēng chén shù Học sinh trần thuật 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 

Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 

wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 

 

Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừ học vừa đi làm. 
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2/ 请你介绍一下儿你的一天 

qǐng nǐ jiè shào yí xiàr nǐ de yì tiān 

Giời thiệu một chút về một ngày của bạn  

我的一天很忙，每天早上我五点起床， 起床后我锻炼身体，刷牙，洗脸 然

后去吃早饭。我结婚了，有两个孩子，一男一女。每天早上我都带两个孩子

上课。他们七点上课。我八点上班。我工作从八点到十一点才休息。中午我

在机关吃午饭，我在机关食堂吃午饭。吃完午饭我回家休息一个小时。我家

离机关不太远，大概是两个公里。我只要用十分钟开车就回家了。下午一点

我继续上班，到五点我下班。下了班我马上去接我的两个孩子，他们五点也

下课。有时候我还带他们去公园玩儿。我的男孩今年 10 岁，女孩是 8 岁，所

以他们很喜欢在公园玩儿。如果我照顾孩子，我爱人会去市场买菜做饭。我

爱人做的菜很好吃。到 7 点我们吃晚饭。晚上我们常常在一起看电视。十一

点我 们睡觉。我的一天很忙但是我觉得很幸福， 因为我有家庭在身边。 

wǒ de yī tiān hěn máng，měi tiān zǎo shàng wǒ wǔ diǎn qǐ chuáng，  qǐ chuáng 

hòu wǒ duàn liàn shēn tǐ，shuā yá，xǐ liǎn  rán hòu qù chī zǎo fàn。wǒ jié hūn le，

yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ。měi tiān zǎo shàng wǒ dōu dài liǎng gè hái zǐ 

shàng kè。tā men qī diǎn shàng kè。wǒ bā diǎn shàng bān。wǒ gōng zuò cóng bā 

diǎn dào shí yī diǎn cái xiū xī。zhōng wǔ wǒ zài jī guān chī wǔ fàn，wǒ zài jī 

guān shí táng chī wǔ fàn。chī wán wǔ fàn wǒ huí jiā xiū xī yī gè xiǎo shí。wǒ jiā 

lí jī guān bù tài yuǎn，dà gài shì liǎng gè gōng lǐ。wǒ zhī yào yòng shí fēn zhōng 

kāi chē jiù huí jiā le。xià wǔ yī diǎn wǒ jì xù shàng bān，dào wǔ diǎn wǒ xià bān。

xià le bān wǒ mǎ shàng qù jiē wǒ de liǎng gè hái zǐ，tā men wǔ diǎn yě xià kè。

yǒu shí hòu wǒ huán dài tā men qù gōng yuán wán ér。wǒ de nán hái jīn nián10 

suì，nǚ hái shì8 suì，suǒ yǐ tā men hěn xǐ huān zài gōng yuán wán ér。rú guǒ wǒ 

zhào gù hái zǐ，wǒ ài rén huì qù shì cháng mǎi cài zuò fàn。wǒ ài rén zuò de cài 

hěn hǎo chī。dào7 diǎn wǒ men chī wǎn fàn。wǎn shàng wǒ men cháng cháng zài 

yī qǐ kàn diàn shì。shí yī diǎn wǒ  men shuì jiào。wǒ de yī tiān hěn máng dàn shì 

wǒ jué de hěn xìng fú，  yīn wéi wǒ yǒu jiā tíng zài shēn biān。 
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Một ngày của tôi rất bận, buổi sáng hàng ngày tôi 5 giờ thức dậy, sau khi thức dậy 

tôi tập thể dục, đánh răng, rửa mặt sau đó đi ăn sáng. Tôi đã kết hôn, có hai đứa 

con, một nam một nữ. Mỗi buổi sáng hàng ngày tôi đều đưa hai đứa con đi học. 

Chúng 7 giờ lên lớp, tôi 8 giờ thì vào giờ làm. Tôi làm việc từ 8 giờ đến 11 giời. 

Buổi trưa tôi ăn trưa tại cơ quan, tôi ăn trưa tại nhà ăn của cơ quan. Ăn xong cơm 

trưa tôi về nhà nghỉ ngơi một  tiếng. Nhà tôi cách cơ quan không xa lắm, đại khái 

là 2 km. Tôi chỉ cần lái xe 10 phút là đã về tới nhà. Buổi chiều 1 giờ tôi bắt đầu 

làm việc, đến 5 giờ thì tan ca. Tan ca một cái là tôi lập tức đi đón 2 đứa con. Chúng 

5 giờ cũng tan học. Có lúc tôi đưa chúng đi công viên chơi. Đứa con trai của tôi 

năm nay 10 tuổi, đứa con gái 8 tuổi, nên chúng rất thích chơi ở công viên. Nếu như 

tôi trông bọn trẻ thì vợ tôi sẽ đi chợ mua đồ để nấu cơm. Cơm vợ tôi nấu rất ngon. 

Đến 7 giờ chúng tôi ăn cơm tối. Buổi tối chúng tôi thường xem tivi cùng nhau. 11 

giờ chúng tôi đi ngủ .Một ngày của tôi rất bận nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, 

bởi vì tôi có gia đình tôi ở bên 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你每天几点起床？ 

nǐ měi tiān jǐ diǎn qǐ chuáng ? 

Bạn hàng ngày mấy giờ thức dậy  

每天早上我五点起床 

měi tiān zǎo shàng wǒ wǔ diǎn qǐ chuáng 

Mỗi buổi sáng hàng ngày tôi 5 giờ thức dậy 

你几点上班，工作到几点 ？ 

nǐ jǐ diǎn shàng bān, gōng zuò dào jǐ diǎn ? 

Bạn mấy giờ đi làm, làm việc đến mấy giờ ? 

我八点上班。我工作从八点到十一点才休息 

wǒ bā diǎn shàng bān, wǒ gōng zuò cóng bā diǎn dào shí yī diǎn cái xiū xi . 

Tôi 8 giờ vào làm việc, tôi làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ mới nghỉ 
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几点你睡觉？ 

jǐ diǎn nǐ shuì jiào ? 

Mấy giờ bạn ngủ 

十一点我 们睡觉 

shí yī diǎn wǒ shuì jiào 

Mười một giờ chúng tôi ngủ 

第四题 dì sì tí Đề 4 

A/ 学生陈述 xué shēng chén shù Học sinh trần thuật 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 

Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 

wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 

 

Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừa học vừa đi 

làm. 

2/ 请你说一说你学习情况 
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qīng nǐ shuō yǐ shuō nǐ xué xí qíng kuàng 

我在警察学院学习， 我是在职班的大学生，在学校我们都早上七点上课，十

一点下课，下午一点上课，下午五点下课。上午和下午我们都有四节课。我

们学校的图书馆很大， 有 10 层楼。有空的时候，我们学生都去图书馆看书，

或者自己学习。在图书馆里有很多书和杂志， 警察杂志，有科学书，有毕业

论文， 有硕士论文，法律书，外语书。图书馆的条件也很好，夏天天气很热，

我们可以使用空调。我们学校有两百多个教室，每个教室都很大。在学校里

还有一个很大的食堂，中午我们可以去食堂吃午饭。食堂的饭菜很好吃，我

们都很喜欢。学校有四个宿舍楼，每个宿舍楼也很大，有一个宿舍是女学生

的。学校有一个很大的体育馆，在体育馆里有一个很大的游泳池，我们可以

在那儿学武术，学游泳，参加一些体育活动。在体育馆和教室楼的中间是一

个大广场。我很爱我的警察学院。谢谢老师的关注。 

wǒ zài jǐng chá xué yuàn xué xí，  wǒ shì zài zhí bān de dà xué shēng，zài xué 

xiào wǒ men dōu zǎo shàng qī diǎn shàng kè，shí yī diǎn xià kè，xià wǔ yī diǎn 

shàng kè，xià wǔ wǔ diǎn xià kè。shàng wǔ hé xià wǔ wǒ men dōu yǒu sì jié kè。

wǒ men xué xiào de tú shū guǎn hěn dà，  yǒu10 céng lóu。yǒu kōng de shí hòu，

wǒ men xué shēng dōu qù tú shū guǎn kàn shū，huò zhě zì jǐ xué xí。zài tú shū 

guǎn lǐ yǒu hěn duō shū hé zá zhì，  jǐng chá zá zhì，yǒu kē xué shū，yǒu bì yè 

lùn wén，  yǒu shuò shì lùn wén，fǎ lǜ shū，wài yǔ shū。tú shū guǎn de tiáo jiàn 

yě hěn hǎo，xià tiān tiān qì hěn rè，wǒ men kě yǐ shǐ yòng kōng tiáo。wǒ men 

xué xiào yǒu liǎng bǎi duō gè jiào shì，měi gè jiào shì dōu hěn dà。zài xué xiào lǐ 

hái yǒu yī gè hěn dà de shí táng，zhōng wǔ wǒ men kě yǐ qù shí táng chī wǔ fàn。

shí táng de fàn cài hěn hǎo chī，wǒ men dōu hěn xǐ huān。xué xiào yǒu sì gè sù 

shě lóu，měi gè sù shě lóu yě hěn dà，yǒu yī gè sù shě shì nǚ xué shēng de。xué 

xiào yǒu yī gè hěn dà de tǐ yù guǎn，zài tǐ yù guǎn lǐ yǒu yī gè hěn dà de yóu yǒng 

chí，wǒ men kě yǐ zài nà ér xué wǔ shù，xué yóu yǒng，cān jiā yī xiē tǐ yù huó 

dòng。zài tǐ yù guǎn hé jiào shì lóu de zhōng jiān shì yī gè dà guǎng cháng。wǒ 

hěn ài wǒ de jǐng chá xué yuàn。xiè xiè lǎo shī de guān zhù。 

 

Tôi học tại Học viện cảnh sát, tôi là sinh viên hệ tại chức, ở trường chúng tôi đều 7 

giờ lên lớp, mười một giờ tan học. chiều một giờ lên lớp, 5 giờ chiều tan học . 

Sáng và chiều chúng tôi đều có 4 tiết học. Trường chúng tôi có một thư viện rất 
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lớn,có 10 tầng. Khi rảnh rỗi, học sinh đều đi thư viện đọc sách hoặc tự học . Tại 

thư viện có rất nhiều sách và tạp chí, có tạp chí cảnh sát, có sách khoa học, luận 

văn tốt nghiệp, sách pháp luật, sách ngoại ngữ Điều kiện của thư việ rất tốt, mùa hè 

thời tiết rất nóng, chúng tôi có thể sử dụng điều hòa. Trường chúng tôi có có hơn 

200 phòng học, mỗi phòng học đều rất to. Trong trường còn có một nhà ăn rất to, 

buổi trưa chúng tôi có thể đi nhà ăn ăn cơm trưa. Cơm và đồ ăn của nhà ăn rất 

ngon, chúng tôi đều rất thích. Trường có 4 lầu kí túc xá, mỗi lầu kí túc xá đều rất to, 

có một lầu kí túc xá là của nữ. Trường còn có một nhà thì đấu rất lớn, trong nhà thi 

đấu có một bể bơi rất lớn, chúng tôi có thể đến đó để học võ, học bơi, tham gia một 

số hoạt động thể thao. Ở giưa nhà thi đấu và khu lớp học còn có một quảng trường. 

Tôi rất yêu Học viện cảnh sát của tôi. Cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô. 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你在哪个学校学习？ 

nǐ zài nǎ ge xué xiào xué xí? 

Bạn học ở trường nào ? 

我在警察学院学习。 

wǒ zài jíng chá xué yuàn xué xí 

Tôi học tại Học viện cảnh sát 

你早上几点上课，几点下课 ？ 

nǐ zǎo shàng jǐ diǎn shàng kè, jǐ diǎn xià kè ? 

Bạn buổi sáng mấy giờ lên lớp, mấy giờ tan học 

我早上七点上课十一点下课 

wǒ zǎo shàng qī diǎn shàng kè shí yī diǎn xià kè 

Tôi buổi sáng 7 giờ lên lớp, 11 giờ tan học 

每天你有几节课 ？ 

měi tiān nǐ yǒu jǐ jié kè 
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Hàng ngày bạn có mấy tiết học ? 

我每天有八节课，上午和下午都有四节课 

wǒ měi tiān yǒu bā jié kè, shàng wǔ hé xià wǔ dōu yǒu sì jié kè 

Tôi hàng ngày đều có 8 tiết,sáng và chiều đều có 4 tiết 

你的学习生活怎么样？ 

nǐ de xué xí shēng huó zěn me yàng ? 

Cuộc sống học tập của bạn như thế nào ? 

我的学习生活很幸苦，可是我觉得不累， 因为我有很多知识 

wǒ de xué xí shéng huó hěn xǐn kǔ, kè shì wǒ jué de bú lèi, yīn wèi wǒ yǒu hěn 

duō zhī shì 

Cuộc sống học tập của tôi rất vất vả, nhưng tôi cảm thấy không mệt, bởi vì tôi có 

rất nhiều tri thức. 

第五题 dì sì tí Đề 5 

A/ 学生陈述 xué shēng chén shù Học sinh trần thuật 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 

Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 

wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 
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Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừa học vừa đi 

làm. 

2/ 请你说一说你现在的生活 

qǐng nǐ shuō yì shuō nǐ xiàn zài de shēng huó 

Mời bạn nói một chút về cuộc sống hiện nay của bạn 

我在警察学院学习， 我是在职班的大学生，在学校我们都早上七点上课，十

一点下课，下午一点上课，下午五点下课。上午和下午我们都有四节课。我

们学校的图书馆很大， 有 10 层楼。有空的时候，我们学生都去图书馆看书，

或者自己学习。在图书馆里有很多书和杂志， 警察杂志，有科学书，有毕业

论文， 有硕士论文，法律书，外语书。图书馆的条件也很好，夏天天气很热，

我们可以使用空调。我们学校有两百多个教室，每个教室都很大。在学校里

还有一个很大的食堂，中午我们可以去食堂吃午饭。食堂的饭菜很好吃，我

们都很喜欢。学校有四个宿舍楼，每个宿舍楼也很大，有一个宿舍是女学生

的。学校有一个很大的体育馆，在体育馆里有一个很大的游泳池，我们可以

在那儿学武术，学游泳，参加一些体育活动。在体育馆和教室楼的中间是一

个大广场。我很爱我的警察学院。谢谢老师的关注。 

wǒ zài jǐng chá xué yuàn xué xí，  wǒ shì zài zhí bān de dà xué shēng，zài xué 

xiào wǒ men dōu zǎo shàng qī diǎn shàng kè，shí yī diǎn xià kè，xià wǔ yī diǎn 

shàng kè，xià wǔ wǔ diǎn xià kè。shàng wǔ hé xià wǔ wǒ men dōu yǒu sì jié kè。

wǒ men xué xiào de tú shū guǎn hěn dà，  yǒu10 céng lóu。yǒu kōng de shí hòu，

wǒ men xué shēng dōu qù tú shū guǎn kàn shū，huò zhě zì jǐ xué xí。zài tú shū 

guǎn lǐ yǒu hěn duō shū hé zá zhì，  jǐng chá zá zhì，yǒu kē xué shū，yǒu bì yè 

lùn wén，  yǒu shuò shì lùn wén，fǎ lǜ shū，wài yǔ shū。tú shū guǎn de tiáo jiàn 

yě hěn hǎo，xià tiān tiān qì hěn rè，wǒ men kě yǐ shǐ yòng kōng tiáo。wǒ men 

xué xiào yǒu liǎng bǎi duō gè jiào shì，měi gè jiào shì dōu hěn dà。zài xué xiào lǐ 

hái yǒu yī gè hěn dà de shí táng，zhōng wǔ wǒ men kě yǐ qù shí táng chī wǔ fàn。
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shí táng de fàn cài hěn hǎo chī，wǒ men dōu hěn xǐ huān。xué xiào yǒu sì gè sù 

shě lóu，měi gè sù shě lóu yě hěn dà，yǒu yī gè sù shě shì nǚ xué shēng de。xué 

xiào yǒu yī gè hěn dà de tǐ yù guǎn，zài tǐ yù guǎn lǐ yǒu yī gè hěn dà de yóu yǒng 

chí，wǒ men kě yǐ zài nà ér xué wǔ shù，xué yóu yǒng，cān jiā yī xiē tǐ yù huó 

dòng。zài tǐ yù guǎn hé jiào shì lóu de zhōng jiān shì yī gè dà guǎng cháng。wǒ 

hěn ài wǒ de jǐng chá xué yuàn。xiè xiè lǎo shī de guān zhù。 

 

Tôi học tại Học viện cảnh sát, tôi là sinh viên hệ tại chức, ở trường chúng tôi đều 7 

giờ lên lớp, mười một giờ tan học. chiều một giờ lên lớp, 5 giờ chiều tan học . 

Sáng và chiều chúng tôi đều có 4 tiết học. Trường chúng tôi có một thư viện rất 

lớn,có 10 tầng. Khi rảnh rỗi, học sinh đều đi thư viện đọc sách hoặc tự học . Tại 

thư viện có rất nhiều sách và tạp chí, có tạp chí cảnh sát, có sách khoa học, luận 

văn tốt nghiệp, sách pháp luật, sách ngoại ngữ Điều kiện của thư việ rất tốt, mùa hè 

thời tiết rất nóng, chúng tôi có thể sử dụng điều hòa. Trường chúng tôi có có hơn 

200 phòng học, mỗi phòng học đều rất to. Trong trường còn có một nhà ăn rất to, 

buổi trưa chúng tôi có thể đi nhà ăn ăn cơm trưa. Cơm và đồ ăn của nhà ăn rất 

ngon, chúng tôi đều rất thích. Trường có 4 lầu kí túc xá, mỗi lầu kí túc xá đều rất to, 

có một lầu kí túc xá là của nữ. Trường còn có một nhà thì đấu rất lớn, trong nhà thi 

đấu có một bể bơi rất lớn, chúng tôi có thể đến đó để học võ, học bơi, tham gia một 

số hoạt động thể thao. Ở giưa nhà thi đấu và khu lớp học còn có một quảng trường. 

Tôi rất yêu Học viện cảnh sát của tôi. Cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô. 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你在哪个学校学习？ 

nǐ zài nǎ ge xué xiào xué xí? 

Bạn học ở trường nào ? 

我在警察学院学习。 

wǒ zài jíng chá xué yuàn xué xí 

Tôi học tại Học viện cảnh sát 

你早上几点上课，几点下课 ？ 
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nǐ zǎo shàng jǐ diǎn shàng kè, jǐ diǎn xià kè ? 

Bạn buổi sáng mấy giờ lên lớp, mấy giờ tan học 

我早上七点上课十一点下课 

wǒ zǎo shàng qī diǎn shàng kè shí yī diǎn xià kè 

Tôi buổi sáng 7 giờ lên lớp, 11 giờ tan học 

每天你有几节课 ？ 

měi tiān nǐ yǒu jǐ jié kè 

Hàng ngày bạn có mấy tiết học ? 

我每天有八节课，上午和下午都有四节课 

wǒ měi tiān yǒu bā jié kè, shàng wǔ hé xià wǔ dōu yǒu sì jié kè 

Tôi hàng ngày đều có 8 tiết,sáng và chiều đều có 4 tiết 

你的学习生活怎么样？ 

nǐ de xué xí shēng huó zěn me yàng ? 

Cuộc sống học tập của bạn như thế nào ? 

我的学习生活很幸苦，可是我觉得不累， 因为我有很多知识 

wǒ de xué xí shéng huó hěn xǐn kǔ, kè shì wǒ jué de bú lèi, yīn wèi wǒ yǒu hěn 

duō zhī shì 

Cuộc sống học tập của tôi rất vất vả, nhưng tôi cảm thấy không mệt, bởi vì tôi có 

rất nhiều tri thức. 

第六题 dì liù tí Đề 6 

A/ 学生陈述 xué shēng chén shù Học sinh trần thuật 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 
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Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 

wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 

 

Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừa học vừa đi 

làm. 

2/ 请你介绍一下儿你家乡的天气 

qǐng nǐ jiè shào yí xiàr nǐ jiā xiāng de tiān qì 

我家乡的天气有四个季节是春天，夏天， 秋天，冬天。春夏秋冬四个季节很

特别，每个季节都不一样。夏天都很热，温度常是三十度以上，冬天就特别

冷，都是五度到十渡，可是冬天就不下雪。秋天和春天就比较温和，不冷也

不热，大部分人家都喜欢秋天和春天。夏天因为天气太热所以我们可以放暑

假，放暑假人家特别喜欢去避暑，去旅游，所以在这个季节每个旅游区的人

都很多，特别是海滩。冬天出门人家都要穿很多衣服，不然就会感冒，风刮

得很大，带着冷气，冻手冻脚。如果冬天有一辆汽车就很方便， 只要进了车

就不冷了，可是大部分人家都骑摩托车所以要穿大外衣才受得了那么冷的天

气。冬天来了，家家都要去买暖气机， 暖气机使房间里的空气变暖， 如果

没有暖气机，我们可以使用空调。春节空气还有点冷但是没有冬天那么冷，

衣服也穿少了一些，大家都喜欢春天，春天有春节， 很热闹，爸爸妈妈 都

给小孩买了新衣服。春节来了，大家见了面都很高兴，谁见面都说： 新年好，
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新年好 ，小孩还有红包，他们都很高兴。我本身也喜欢春天。秋天也很有意

思，天气很好， 有点热可是不冷，我们可以穿很多模特的衣服，人家都喜欢

去商店买衣服，可以用摩托车逛街而不怕太阳，不怕冷气。 

wǒ jiā xiāng de tiān qì yǒu sì gè jì jié shì chūn tiān，xià tiān，  qiū tiān，dōng 

tiān。chūn xià qiū dōng sì gè jì jié hěn tè bié，měi gè jì jié dōu bù yī yàng。xià 

tiān dōu hěn rè，wēn dù cháng shì sān shí dù yǐ shàng，dōng tiān jiù tè bié lěng，

dōu shì wú dù dào shí dù，kě shì dōng tiān jiù bù xià xuě。qiū tiān hé chūn tiān 

jiù bǐ jiào wēn hé，bù lěng yě bù rè，dà bù fēn rén jiā dōu xǐ huān qiū tiān hé 

chūn tiān。xià tiān yīn wéi tiān qì tài rè suǒ yǐ wǒ men kě yǐ fàng shǔ jiǎ，fàng 

shǔ jiǎ rén jiā tè bié xǐ huān qù bì shǔ，qù lǚ yóu，suǒ yǐ zài zhè gè jì jié měi gè 

lǚ yóu qū de rén dōu hěn duō，tè bié shì hǎi tān。dōng tiān chū mén rén jiā dōu 

yào chuān hěn duō yī fú，bù rán jiù huì gǎn mào，fēng guā de hěn dà，dài zhe 

lěng qì，dòng shǒu dòng jiǎo。rú guǒ dōng tiān yǒu yī liàng qì chē jiù hěn fāng 

biàn，  zhī yào jìn le chē jiù bù lěng le，kě shì dà bù fēn rén jiā dōu qí mó tuō chē 

suǒ yǐ yào chuān dà wài yī cái shòu de le nà mo lěng de tiān qì。dōng tiān lái le，

jiā jiā dōu yào qù mǎi nuǎn qì jī，  nuǎn qì jī shǐ fáng jiān lǐ de kōng qì biàn nuǎn，  

rú guǒ méi yǒu nuǎn qì jī，wǒ men kě yǐ shǐ yòng kōng tiáo。chūn jié kōng qì hái 

yǒu diǎn lěng dàn shì méi yǒu dōng tiān nà mo lěng，yī fú yě chuān shǎo le yī xiē，

dà jiā dōu xǐ huān chūn tiān，chūn tiān yǒu chūn jié，  hěn rè nào，bà bà mā mā  

dōu gěi xiǎo hái mǎi le xīn yī fú。chūn jié lái le，dà jiā jiàn le miàn dōu hěn gāo 

xìng，shéi jiàn miàn dōu shuō：  xīn nián hǎo，xīn nián hǎo ，xiǎo hái hái yǒu 

hóng bāo，tā men dōu hěn gāo xìng。wǒ běn shēn yě xǐ huān chūn tiān。qiū tiān 

yě hěn yǒu yì sī，tiān qì hěn hǎo，  yǒu diǎn rè kě shì bù lěng，wǒ men kě yǐ 

chuān hěn duō mó tè de yī fú，rén jiā dōu xǐ huān qù shāng diàn mǎi yī fú，kě yǐ 

yòng mó tuō chē guàng jiē ér bù pà tài yáng，bù pà lěng qì。 

 

Thời tiết ở quê hương tôi có 4 mùa là mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Bốn 

mùa xuân hạ thu đông rất đặc biệt, mỗi mùa đều không giông nhau. Mùa hè rất 

nóng, nhiệt độ thường là trên 30 độ, mùa đông thì đặc biệt lạnh đều là từ 5 độ đến 

10 độ, nhưng mùa đông không có tuyết rơi. Mùa thu và mùa xuân thi tương đối ấm 

áp, không lạnh cung không nóng, đại bộ phận mọi người đều thích mùa thu và mùa 

xuân . Mùa hè bởi vì thời tiết quá nóng nên chúng tôi được nghỉ hè, nghỉ hè mọi 

đều thích đi nghỉ mát, đi du lịch, thế nên người ở các khu du lịch vào mùa này đều 

rất đông, đặc biệt là bãi biển. Mùa đông ra khỏi của mọi người đều phải mặc rất 
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nhiều áo, nếu không thì sẽ bị cảm lạnh, gió thổi rất to, mang theo khí lạnh, cóng 

chân cóng tay. Nếu mùa đông mà có một chiếc oto thì rất tiện lợi, chỉ cần vào xe là 

không lạnh nữa, nhưng  đại bộ phận mọi người đều đi xe máy thế nên phải mặc áo 

khoác ngoài lớn mới chịu được thời tiết lạnh đến như vậy. Mùa đông đến rồi, nhà 

nhà đều phải đi mua máy sưởi, máy sưởi làm cho không khí trong phòng trở nên 

ấm áp, nếu như không có máy sưởi, chúng tôi có thể sử dụng điều hòa. Mùa xuân 

thì không khí hơi lạnh nhưng cũng không lạnh như mùa đông, quần áo có thể mặc 

ít đi một chút. Mọi người đều thích mùa xuân, mùa xuân có tết, rất náo nhiệt, bố 

mẹ đều mua quần áo mới cho con. Tết đến rồi, mọi người gặp nhau đều rất vui .Ai 

gặp nhau cũng đều nói : năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, trẻ nhỏ còn có lì xì, chún 

đều rất vui. Bản thân tôi cũng thích mùa xuân. Mùa thu cũng rất có ý nghĩ, thời tiết 

cũng rất tốt, hơi nóng nhưng không lạnh, chúng tôi có thể mặc rất nhiều quần áo 

thời trang, mọi người đều thích đi cửa hàng mua quần áo, có thể dùng xe máy để đi 

dạo phố mà không sợ nắng, không sợ lạnh. 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你的家乡有几个季节 ？ 

nǐ de jiā xiāng yǒu jǐ ge jì jié ? 

Quê hương của bạn có mấy mùa ? 

我的家乡有四个季节： 春夏秋冬 

wǒ de jiā xiāng yǒu sì ge jì jié: chūn xiǎ qiū dōng 

Quê tôi có 4 mùa: xuân, hạ , thu , đông 

夏天怎么样？ 

xià tiān zěn me yàng ? 

Mùa hè như thế nào ? 

夏天就很热 

xià tiān jiù hěn rè 

Mùa hè thì rất nóng 
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冬天怎么样？ 

dōng tiān zěn me yàng ? 

Mùa đông thì như thế nào ? 

冬天很冷 

dōng tiān hěn lěng 

Mùa đông rất lạnh 

春天有什么节日 ？ 

chūn tiān yǒu shén me jié rì ? 

Mùa xuân thì có ngày lễ nào ? 

春天有春节 

chūn tiān yǒu chūn jié 

Mùa xuân có tết âm 

 

 

第七题 dì qī tí Đề 7 

A/ 学生陈述 xué shēng chén shù Học sinh trần thuật 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 

Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 
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wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 

 

Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừa học vừa đi 

làm. 

2/ 请你介绍一下儿你的学校 

qǐng nǐ jiè shào yí xiàr nǐ de xué xiào 

Mời bạn giới thiệu một chút về trường của bạn 

我的学校是警察学院，我的学校很大， 也很漂亮。在学校我们都早上七点上

课，十一点下课，下午一点上课，下午五点下课。上午和下午我们都有四节

课。我们学校的图书馆很大， 有 10 层楼。有空的时候，我们学生都去图书

馆看书，或者自己学习。在图书馆里有很多书和杂志， 警察杂志，有科学书，

有毕业论文， 有硕士论文，法律书，外语书。图书馆的条件也很好，夏天天

气很热，我们可以使用空调。我们学校有两百多个教室，每个教室都很大。

在学校里还有一个很大的食堂，中午我们可以去食堂吃午饭。食堂的饭菜很

好吃，我们都很喜欢。学校有四个宿舍楼，每个宿舍楼也很大，有一个宿舍

是女学生的。学校有一个很大的体育馆，在体育馆里有一个很大的游泳池，

我们可以在那儿学武术，学游泳，参加一些体育活动。在体育馆和教室楼的

中间是一个大广场。我很爱我的警察学院。谢谢老师的关注。 

wǒ de xué xiào shì jǐng chá xué yuàn，wǒ de xué xiào hěn dà，  yě hěn piāo liàng。

zài xué xiào wǒ men dōu zǎo shàng qī diǎn shàng kè，shí yī diǎn xià kè，xià wǔ 

yī diǎn shàng kè，xià wǔ wǔ diǎn xià kè。shàng wǔ hé xià wǔ wǒ men dōu yǒu sì 

jié kè。wǒ men xué xiào de tú shū guǎn hěn dà，  yǒu10 céng lóu。yǒu kōng de 

shí hòu，wǒ men xué shēng dōu qù tú shū guǎn kàn shū，huò zhě zì jǐ xué xí。zài 
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tú shū guǎn lǐ yǒu hěn duō shū hé zá zhì，  jǐng chá zá zhì，yǒu kē xué shū，yǒu 

bì yè lùn wén，  yǒu shuò shì lùn wén，fǎ lǜ shū，wài yǔ shū。tú shū guǎn de 

tiáo jiàn yě hěn hǎo，xià tiān tiān qì hěn rè，wǒ men kě yǐ shǐ yòng kōng tiáo。

wǒ men xué xiào yǒu liǎng bǎi duō gè jiào shì，měi gè jiào shì dōu hěn dà。zài 

xué xiào lǐ hái yǒu yī gè hěn dà de shí táng，zhōng wǔ wǒ men kě yǐ qù shí táng 

chī wǔ fàn。shí táng de fàn cài hěn hǎo chī，wǒ men dōu hěn xǐ huān。xué xiào 

yǒu sì gè sù shě lóu，měi gè sù shě lóu yě hěn dà，yǒu yī gè sù shě shì nǚ xué 

shēng de。xué xiào yǒu yī gè hěn dà de tǐ yù guǎn，zài tǐ yù guǎn lǐ yǒu yī gè hěn 

dà de yóu yǒng chí，wǒ men kě yǐ zài nà ér xué wǔ shù，xué yóu yǒng，cān jiā 

yī xiē tǐ yù huó dòng。zài tǐ yù guǎn hé jiào shì lóu de zhōng jiān shì yī gè dà 

guǎng cháng。wǒ hěn ài wǒ de jǐng chá xué yuàn。xiè xiè lǎo shī de guān zhù。 

 

 

Trường của tôi là học viện cảnh sát, trường của tôi rất lớn, cũn rất đẹp.ở trường 

chúng tôi đều 7 giờ lên lớp, mười một giờ tan học. chiều một giờ lên lớp, 5 giờ 

chiều tan học . Sáng và chiều chúng tôi đều có 4 tiết học. Trường chúng tôi có một 

thư viện rất lớn,có 10 tầng. Khi rảnh rỗi, học sinh đều đi thư viện đọc sách hoặc tự 

học . Tại thư viện có rất nhiều sách và tạp chí, có tạp chí cảnh sát, có sách khoa 

học, luận văn tốt nghiệp, sách pháp luật, sách ngoại ngữ Điều kiện của thư việ rất 

tốt, mùa hè thời tiết rất nóng, chúng tôi có thể sử dụng điều hòa. Trường chúng tôi 

có có hơn 200 phòng học, mỗi phòng học đều rất to. Trong trường còn có một nhà 

ăn rất to, buổi trưa chúng tôi có thể đi nhà ăn ăn cơm trưa. Cơm và đồ ăn của nhà 

ăn rất ngon, chúng tôi đều rất thích. Trường có 4 lầu kí túc xá, mỗi lầu kí túc xá 

đều rất to, có một lầu kí túc xá là của nữ. Trường còn có một nhà thì đấu rất lớn, 

trong nhà thi đấu có một bể bơi rất lớn, chúng tôi có thể đến đó để học võ, học bơi, 

tham gia một số hoạt động thể thao. Ở giưa nhà thi đấu và khu lớp học còn có một 

quảng trường. Tôi rất yêu Học viện cảnh sát của tôi. Cảm ơn sự quan tâm của các 

thầy cô. 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你在哪个学校学习？ 

nǐ zài nǎ ge xué xiào xué xí? 

Bạn học ở trường nào ? 
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我在警察学院学习。 

wǒ zài jíng chá xué yuàn xué xí 

Tôi học tại Học viện cảnh sát 

你早上几点上课，几点下课 ？ 

nǐ zǎo shàng jǐ diǎn shàng kè, jǐ diǎn xià kè ? 

Bạn buổi sáng mấy giờ lên lớp, mấy giờ tan học 

我早上七点上课十一点下课 

wǒ zǎo shàng qī diǎn shàng kè shí yī diǎn xià kè 

Tôi buổi sáng 7 giờ lên lớp, 11 giờ tan học 

每天你有几节课 ？ 

měi tiān nǐ yǒu jǐ jié kè 

Hàng ngày bạn có mấy tiết học ? 

我每天有八节课，上午和下午都有四节课 

wǒ měi tiān yǒu bā jié kè, shàng wǔ hé xià wǔ dōu yǒu sì jié kè 

Tôi hàng ngày đều có 8 tiết,sáng và chiều đều có 4 tiết 

你的学习生活怎么样？ 

nǐ de xué xí shēng huó zěn me yàng ? 

Cuộc sống học tập của bạn như thế nào ? 

我的学习生活很幸苦，可是我觉得不累， 因为我有很多知识 

wǒ de xué xí shéng huó hěn xǐn kǔ, kè shì wǒ jué de bú lèi, yīn wèi wǒ yǒu hěn 

duō zhī shì 

Cuộc sống học tập của tôi rất vất vả, nhưng tôi cảm thấy không mệt, bởi vì tôi có 

rất nhiều tri thức. 
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第八题 dì qī tí Đề 8 

A/ 学生陈述 xué shēng chén shù Học sinh trần thuật 

1/ 请你介绍一下儿你自己 

qǐng nǐ jiè shào yí xià nǐ zì jǐ 

Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân  

我叫.......( điền tên của mình ) , 我今年 三十 （ 30 ）岁， 我是人民警察，我结

婚了，每天我都很忙，可是很愉快. 我的爱人也是警察. 我们有两个孩子，一

男一女，很可爱，我爱我家. 现在我在人民警察学习. 我们一边工作一边学习。 

wǒ jiào.......(  điền tên của mình) ,  wǒ jīn nián  sān shí （ 30 ）suì，  wǒ shì rén 

mín jǐng chá，wǒ jié hūn le，měi tiān wǒ dōu hěn máng，kě shì hěn yú kuài.  wǒ 

de ài rén yě shì jǐng chá.  wǒ men yǒu liǎng gè hái zǐ，yī nán yī nǚ，hěn kě ài，
wǒ ài wǒ jiā.  xiàn zài wǒ zài rén mín jǐng chá xué xí.  wǒ men yī biān gōng zuò yī 

biān xué xí。 

 

Tôi tên là ....( điền tên của mình ), tôi năm nay ba mươi tuổi ( 30 ), tôi là sĩ quan 

cảnh sát nhân dân, tôi kết hôn rồi, hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng rât vui. Vợ/ 

chồng tôi cũng là cảnh sát. Chúng tôi có hai đứa con, một nam một nữ, tôi yêu gia 

đình tôi. Hiện nay tôi đang học tại Học viện Cảnh sát. Chúng tôi vừa học vừa đi 

làm. 

2/ 请你说一说你的爱好 

qǐng nǐ shuō yì shuō nǐ de ài ào 

Bạn hãy nói một chút về sở thích của bản thân 

我的爱好是踢足球， 我常常跟朋友踢足球和看足球，下午如果我早下班， 

没有工作，我会叫几个朋友去足球场踢足球，我有九个好朋友， 我们组成了

一队足球，常跟其他他足球队踢球，很有意思。如果哪个球队输了会请赢得

足球队吃一顿饭，所以谁都用全心全力来踢球。有时我们踢足球也有很多朋

友来鼓动， 有男有女所以他们鼓动的气氛很热闹，他们常大声地说：加油，
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加油，加油。在球场上踢球你好像是一个英雄，使用自己的力量来造成绩，

每次球进网大家都跳起来，大声地说： 赢了， 赢了， 赢了。球队的球员也

很兴奋地跳起来。 我们的球队的队员谁都有高有大，我们都高一米八以上，

重七八十公斤。除了踢足球我们还锻炼其他的运动， 如： 跑步，游泳等等。

我们也很喜欢看足球比赛， 看他们踢足球我们可以积累经验。我喜欢各个英

国足球俱乐部。 

 

wǒ de ài hào shì tī zú qiú，  wǒ cháng cháng gēn péng yǒu tī zú qiú hé kàn zú qiú，

xià wǔ rú guǒ wǒ zǎo xià bān，  méi yǒu gōng zuò，wǒ huì jiào jǐ gè péng yǒu qù 

zú qiú cháng tī zú qiú，wǒ yǒu jiǔ gè hǎo péng yǒu，  wǒ men zǔ chéng le yī duì 

zú qiú，cháng gēn qí tā tā zú qiú duì tī qiú，hěn yǒu yì sī。rú guǒ nǎ gè qiú duì 

shū le huì qǐng yíng de zú qiú duì chī yī dùn fàn，suǒ yǐ shéi dōu yòng quán xīn 

quán lì lái tī qiú。yǒu shí wǒ men tī zú qiú yě yǒu hěn duō péng yǒu lái gǔ dòng，  

yǒu nán yǒu nǚ suǒ yǐ tā men gǔ dòng de qì fēn hěn rè nào，tā men cháng dà 

shēng dì shuō：jiā yóu，jiā yóu，jiā yóu。zài qiú cháng shàng tī qiú nǐ hǎo xiàng 

shì yī gè yīng xióng，shǐ yòng zì jǐ de lì liàng lái zào chéng jì，měi cì qiú jìn 

wǎng dà jiā dōu tiào qǐ lái，dà shēng dì shuō：  yíng le，  yíng le，  yíng le。qiú 

duì de qiú yuán yě hěn xīng fèn dī tiào qǐ lái。  wǒ men de qiú duì de duì yuán shéi 

dōu yǒu gāo yǒu dà，wǒ men dōu gāo yī mǐ bā yǐ shàng，zhòng qī bā shí gōng jīn。

chú le tī zú qiú wǒ men huán duàn liàn qí tā de yùn dòng，  rú：  pǎo bù，yóu 

yǒng děng děng。wǒ men yě hěn xǐ huān kàn zú qiú bǐ sài，  kàn tā men tī zú qiú 

wǒ men kě yǐ jī lèi jīng yàn。wǒ xǐ huān gè gè yīng guó zú qiú jù lè bù。 

 

Sở thích của tôi là đá bóng, tôi thường cùng bạn bè đi đá bóng và xem đá bóng, 

buổi chiều nếu tôi tan ca sơm, không có công việc, tôi sẽ gọi vài người bạn đi sân 

vận động đá bóng, toi có 9 người bạn thân, chung tôi tập trung thanh một đội bóng, 

thương cùng các đội bóng khác thi đấu, rất hay. Nếu như đội nào thua thì sẽ mời 

đội thắng ăn một bữa, thế nên ai cũng đều dùng toàn tâm toàn lực để đá bóng. Có 

lúc. Có lúc chúng tôi đá bóng cũng có rất nhiều bạn bè đến cổ động, có nam có nứ 

nên không khí cổ vũ của hị rất nhiệt tình, họ thường hét lớn : cố lên, cố lên, cố lên. 

Trên sân bóng đá bóng bạn giống như một anh hùng, dùng toàn bộ sức mạnh để 

ghi điểm, mỗi lần bóng vào lưới mọi người đều nhảy lên, hét lớn: thắng rôi, thắng 

rồi, thắng rồi. Các thành viên của đội bóng cũng hưng phấn nhảy lên. Đội bóng của 
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chúng tôi ai cũng cao to, chúng tôi đều cao trên 1m 8, nặng 70 80 cân. Ngoài đá 

bóng chúng tôi còn tập thêm các môn thể thao khác, như : chạy bộ, bơi vân vân. 

Chúng tôi cũng thích xem thi đấu bóng đa, xem họ đá bóng chúng tôi có thể tích 

lũy kinh nghiệm .Tôi thích các câu lạc bộ bóng đá của Anh 

 

B/ 师生对话：shī shēng duì huà Giáo viên đối thoại với học sinh 

你的爱好是什么？ 

nǐ de ài hǎo shǐ shén me ? 

Sở thích của bạn là gì ? 

我的爱好是踢足球  

wǒ de ài hào shì tī zú qiú 

Sở thích của tôi là đá bóng 

你常跟谁踢足球？ 

nǐ cháng gēn shuítī zú qiú ? 

Bạn thường đá bóng cùng ai ? 

我常跟朋友踢足球 

wǒ cháng gēn péng you tī zú qiú 

Tôi thường đá bóng cùng bạn  bè 

你们常在哪儿踢足球？ 

nǐ men cháng zài nǎ tī zú qiú 

Các bạn thường đá bóng ở đâu ? 

我们常在球场踢足球场踢足球 

wǒ men cháng zài qiú chǎng tī zú qiú 
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Chúng tôi thường đá bóng tại sân bóng 

请说一说你一次去水果店买水果 

Giới thiệu một lần bạn đi mua hoa quả 

一天我去水果店买水果， 水果店里有很多水果， 有橘子，有苹果， 有草莓， 

有香蕉， 有西瓜， 有黄瓜， 有苦瓜..... 等等. 我买一些水果， 我买苹果， 买

香蕉，我买两斤苹果， 一斤香蕉. 我爸爸妈妈很喜欢吃苹果， 在这儿苹果很

好吃， 我喜欢吃香蕉。在水果店里有很多人来买水果，水果店也很大。水果

店离我家不太远，所以买水果很方便。我的 朋友也常来这儿买水果，谁都很

喜欢。 

yī tiān wǒ qù shuǐ guǒ diàn mǎi shuǐ guǒ,  shuǐ guǒ diàn lǐ yǒu hěn duō shuǐ guǒ,  

yǒu jú zǐ, yǒu píng guǒ,  yǒu cǎo méi,  yǒu xiāng jiāo,  yǒu xī guā,  yǒu huáng guā,  

yǒu kǔ guā ....     děng děng.  wǒ mǎi yī xiē shuǐ guǒ,  wǒ mǎi píng guǒ, mǎi xiāng 

jiāo,  wǒ mǎi liǎng jīn píng guǒ,  yī jīn xiāng jiāo.  wǒ bà bà mā mā hěn xǐ huān chī 

píng guǒ,  zài zhè ér píng guǒ hěn hǎo chī, wǒ xǐ huān chī xiāng jiāo.  zài shuǐ guǒ 

diàn lǐ yǒu hěn duō rén lái mǎi shuǐ guǒ,  shuǐ guǒ diàn yě hěn dà.  shuǐ guǒ diàn lí 

wǒ jiā bù tài yuǎn,  suǒ yǐ mǎi shuǐ guǒ hěn fāng biàn.  wǒ de péng yǒu yě cháng 

lái zhè ér mǎi shuǐ guǒ,  shéi dōu hěn xǐ huān. 

 

Một hôm tôi đi cửa hàng hoa quả mua hoa quả, trong cửa hàng hoa quả có rất 

nhiều hoa quả, có quýt, có táo, có dâu, , có chuối, có dưa hấu, có dưa chuột, có 

mướp đắng,.... vân vân. Tôi mua một ít hoa quả, tôi mua táo, mua chuối, tôi mua 2 

cân táo, 1 cân chuối. Bố mẹ tôi rất thích ăn táo, táo ở đây rất ngon, tôi thích ăn 

chuối. Trong cửa hàng hoa quả có rất nhiều người mua hoa quả, cửa hàng hoa quả 

rất lớn. Cửa hàng hoa quả cách nhà tôi không xa lắm, cho nên mua hoa quả rất 

thuận tiện. Bạn của tôi cũng thường tới đây mua hoa quả, ai cũng đều rất thích. 
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