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FAMILIARISATION PASSAGE

This familiarisation passage will be read to accustom the candidates to the recorded voices.
This is not the Listening Skills examination.

VIóN  B~O  T}NG  NGHó TTHHUUåT  GETTY

ViŸn b¿o tøng nøy {ıÔc g„i theo tên ngıÏi b· ti÷n ra thønh lŒp, Jean Paul Getty,
ngıÏi M˛ gÂc Anh. Paul Getty bƒt {Àu sıu tŒp {Ê cÁ vøo kho¿ng {Àu thŒp niên 1930.
[’n n√m 1954, ông cho gom t`t c¿ t¬i mÈt cÍ sÌ riêng t¬i Malibou (gÀn Los Angeles),
thi’t lŒp viŸn b¿o tøng tı l`y tên lø "B¿o tøng J. Paul Getty". Nhıng rÊi sÂ {Ê trıng
bøy ngøy cøng nhi÷u, cÍ ngÍi cfl s«n không {Ú chË. Getty li÷n b· ra mÈt sÂ ti÷n không
h¬n {finh {◊ xây mÈt viŸn b¿o tøng tÂi tân, t„a l¬c gÀn cÍ sÌ cÛ. CÍ sÌ mÎi nøy r`t {Ê
sÈ, n≈m ngay bên bÏ Thæi B¤nh DıÍng. Getty không ch‹ lø viŸn b¿o tøng {Ê sÈ nh`t
th’ k˝, mø c‡n lø mÈt công tr¤nh ki’n trc lÈng lÕy chıa t˜ng th`y. Getty không h÷
thua Louvre cÚa Paris, hay Metropolitan cÚa New York v÷ m»t træng lŸ. V÷ ph⁄ tÁn,
vÎi kinh ph⁄ mÈt t˝ rıÓi M˛ kim, Getty chi’m gi¿i quæn quân, không ph¿i ch‹ trong
th’ k˝ mø c‡n c¿ suÂt lfich s¯ b¿o tøng cÚa hønh tinh.

Toøn bÈ cÍ ngÍi cÚa viŸn b¿o tøng Getty chi’m tr„n 40 cây sÂ vuông; riêng
nh˘ng t‡a nhø cfl mÈt diŸn t⁄ch chung kho¿ng 10 cây sÂ vuông. [i÷u {Èc {æo cÚa viŸn
b¿o tøng nøy lø du khæch, ngoøi viŸc thıÌng lãm nh˘ng tæc phÃm nghŸ thuŒt trıng
bøy bên trong, c‡n cfl th◊ {i ra ngoøi {◊ ngƒm c¿nh thiên nhiên, v¤ khuôn viên cÚa cÍ
sÌ quæ rÈng, l¬i cfl nhi÷u khu r˜ng, nhi÷u vıÏn hoa. V÷ nÈi dung tri◊n lãm, Getty cfl
nh˘ng bˆc tranh vø tıÔng cao giæ nh`t th’ giÎi mø viŸn b¿o tøng khæc không cfl, nhı
bˆc tranh "Hoa Diên V›" cÚa Van Gogh, bˆc tıÔng Heracles b≈ng cÃm th¬ch... C‡n
nhi÷u lƒm, nh˘ng công tr¤nh nghŸ thuŒt mø nhân lo¬i ch‹ cfl mÈt cæi, vø ch‹ cfl Ì {ây.

Vø cfl l“ viŸn b¿o tøng Getty c‡n nhi÷u {i÷u {æng ca ngÔi n˘a. [i÷u khi’n m„i
ngıÏi ph¿i suy ngh› lø cæch dÒng ti÷n cÚa nh˘ng ngıÏi M˛ giøu cfl- mÈt khi {ã løm
giøu {Ú rÊi, h„ dÒng ti÷n vøo nh˘ng viŸc công ⁄ch cho quê hıÍng, cho nhân lo¬i.

SAMPLE

The following two questions and answers are related to the familiarisation passage and are
given as examples only.

1 Paul Getty xây d˙ng viŸn B¿o tøng M˛ thuŒt Getty mÎi v¤:

(A) th⁄ch sıu tŒp {Ê cÁ.

(B) cÍ sÌ cÛ không {Ú chË trıng bøy cÁ vŒt.

(C) th⁄ch tiêu ti÷n vøo thfi trıÏng {Ê cÁ.

(D) muÂn v˜a trıng bøy {Ê cÁ v˜a ngƒm c¿nh thiên nhiên.

2 ViŸn B¿o tøng Getty {Èc {æo v¤:

(a) ngıÏi {’n xem cfl th◊ v˜a ngƒm cæc tæc phÃm nghŸ thuŒt v˜a ngƒm
c¿nh thiên nhiên

(b) cfl nh˘ng bˆc tranh vø tıÔng cao giæ nh`t th’ giÎi

B
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3 Theo bøi {„c, ngıÏi M˛ {æng {ıÔc ca ngÔi Ì {i◊m nøo?

khi løm giøu {Ú rÊi, h„ dÒng ti÷n vøo nh˘ng viŸc công ⁄ch cho quê hıÍng,
cho nhân lo¬i.
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ITEM  1    Nên  hay  không?

Hai anh em Nam vø Thu {ang bøn t⁄nh v÷ mÈt v`n {÷ khfl x¯ trong gia {¤nh.

Nam : Thu ø, anh ngh› chƒc m¤nh ph¿i {ıa mæ vøo ViŸn DıÓng Lão thôi.

Thu: Nhıng t¬i sao vŒy anh Nam ? T¬i sao anh l¬i ngh› nhı vŒy?

Nam: Anh th`y lc sau nøy mæ cøng ngøy cøng y’u. 
Em không nhÎ tuÀn rÊi mæ bfi c¿m ph¿i n≈m mÈt chË h’t m`y ngøy {fl sao? 

Thu: M`y ngøy {fl em {i løm mø bÙng d¬ lc nøo cÛng lo không bi’t mæ Ì nhø
cfl sao không...

Nam: VŒy mø anh em m¤nh không cfl ai ngh‹ løm {ıÔc {◊ Ì nhø lo cho mæ. Công
viŸc Ì sÌ th¤ quæ bŒn m¤nh {âu cfl th◊ xin ngh‹ hoøi {ıÔc.

Thu: Nhıng anh không ngh› lø n’u m¤nh {ıa mæ vøo viŸn dıÓng lão mæ s“ tÚi
thân hay sao? HÍn n˘a, suÂt tuÀn trÍ tr„i mÈt m¤nh không ai tr‡ chuyŸn,
mæ l¬i ch‹ quen √n thˆc √n ViŸt nam, mæ s“ buÊn lƒm {fl.

Nam: N’u em lo mæ không cfl {Êng hıÍng {◊ tâm s˙ th¤ m¤nh gÌi mæ vøo viŸn
dıÓng lão cÚa cÈng {Êng ngıÏi ViŸt.

Thu: Mø anh cfl chƒc lø viŸn dıÓng lão cÚa ngıÏi ViŸt Nam {ıÔc trang bfi {Ày
{Ú nh˘ng phıÍng tiŸn y t’ {◊ s√n sflc ngıÏi giø không?

Nam: [i÷u nøy th¤ em kh·i lo. Ch⁄nh sæch cÚa nhø nıÎc Æc {Âi vÎi viŸc s√n sflc
nh˘ng ngıÏi cao niên th¤ Ì {âu cÛng vŒy thôi. [i÷u løm anh yên tâm nh`t
lø lc nøo cÛng cfl bæc s› vø y tæ thıÏng tr˙c. N’u lÓ cfl chuyŸn b`t ngÏ x¿y
ra th¤ cfl xe c`p cˆu {ıa mæ vøo nhø thıÍng kfip thÏi.

Thu: Nhıng em vÕn cˆ th`y løm sao {fl... Ba m`t sÎm, mæ Ì vŒy nuôi hai anh em
m¤nh khôn lÎn. Bây giÏ mæ giø y’u m¤nh l¬i không sÂng chung vÎi mæ {◊
phÙng dıÓng, bæo hi’u mæ. Ch‹ sÔ mæ hi◊u lÀm, cho lø mæ vô phıÎc! Anh
không nghe ngıÏi ta thıÏng nfli " tr— cŒy cha, giø cŒy con" sao? ViŸc {ıa
cha m” vøo viŸn dıÓng lão {Âi vÎi ngıÏi ViŸt m¤nh vÕn c‡n lø chuyŸn quæ
mÎi m—, không m`y ai ch`p nhŒn {âu.

Nam: µ, em nfli cÛng ph¿i. Thôi {◊ t˜ t˜ rÊi m¤nh t¤m cæch khæc.
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ITEM  2    Say  rıÔu  vø llæi  xe

C¿nh sæt NSW cho hay nh˘ng tai n¬n thıÍng vong do cæc tøi x’ uÂng rıÔu læi
xe gây ra hiŸn Ì mˆc r`t cao, c‡n cao hÍn nh˘ng tai n¬n do tøi x’ læi xe quæ tÂc {È gây
nên. Ngoøi ra, t⁄nh t˜ n√m 1984 {’n nay t‹ lŸ phÙ n˘ bfi c¿nh sæt tuÀn tra chŒn ph¬t tÈi
uÂng rıÔu læi xe cÛng t√ng tÎi mˆc g`p {ôi.

LuŒt lŸ cho phœp c¿nh sæt chŒn xe thÁi rıÔu {ıÔc ban hønh t˜ thŒp niên 80. Vøo
thÏi {i◊m trên ch‹ 15% tai n¬n giao thông lø do rıÔu gây ra. NhÏ nh˘ng chi’n dfich
vŒn {Èng liên tÙc cÚa ch⁄nh phÚ NSW, t‹ lŸ nøy {ã gi¿m {’n mˆc {æng k◊, ch‹ c‡n 4%
vøo n√m 1997. Nhıng t‹ lŸ nøy l¬i cfl chi÷u hıÎng gia t√ng. Ch‹ huy trıÌng c¿nh sæt
tuÀn tra giao thông cÛng xæc nhŒn lø trong n√m 1999 t‹ lŸ nh˘ng tai n¬n {Ùng xe tıÍng
t˙ cÛng ngøy mÈt gia t√ng. Nguyên do ch⁄nh lø bÌi tøi x’ không tuân theo cæc luŒt lŸ
læi xe an toøn do BÈ Giao Thông qui {finh. 

V¤ nh˘ng l˚ do trên, t¬i Victoria, ch⁄nh phÚ d˙ {finh s“ æp dÙng luŒt lŸ gƒt gao
{Âi vÎi nh˘ng tøi x’ nøo say rıÔu mø læi xe. Theo mÈt d˙ luŒt v˜a {ıÔc công bÂ, trong
tıÍng lai, nh˘ng tøi x’ nøo bfi ra t‡a lÀn thˆ nh¤ v÷ tÈi uÂng rıÔu læi xe s“ bfi buÈc ph¿i
gƒn mæy th¯ rıÔu trong xe. MuÂn {÷ mæy xe, tøi x’ ph¿i b¿o {¿m hoøn toøn không
cfl hÍi rıÔu theo qui {finh cÚa mæy lø 0.00. Chi ph⁄ thi’t k’ bÈ phŒn mæy th¯ rıÔu nøy
tÂn kho¿ng 300 {ô. Ngoøi ra, nh˘ng tøi x’ nøo bfi chŒn bƒt v÷ tÈi say ma ty mø læi xe
cfl th◊ bfi x¯ treo b≈ng læi {’n mÈt n√m.
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ITEM  3    Nhı ænh  nƒng  xuân

[ang m¿i mê t¤m sÂ nhø cÚa ngıÏi b¬n thân, Hoøi chÔt nghe ti’ng chøo

"Thıa, thÀy t¤m ai ¬?"

Hoøi ngo¿nh l¬i th`y Vân, cô h„c tr‡ trong lÎp Anh v√n buÁi tÁi cÚa m¤nh {ang {ˆng
tıÎi nıÎc trong vıÏn nhø k’ bên.

"} Vân, Vân Ì {ây hÌ?"

"D¬, ThÀy {ang t¤m nhø ai vŒy? N’u thÀy không bŒn, mÏi thÀy vøo nhø em ngh‹
chân uÂng nıÎc. TrÏi hôm nay nflng quæ."

"Cæm Ín Vân. TrÏi nflng th’ nøy mø cfl {ıÔc mÈt ly nıÎc l¬nh th¤ tuyŸt rÊi".

BıÎc vøo ph‡ng khæch nhø Vân, Hoøi c¿m th`y không kh⁄ `m cng l¬ thıÏng. Nh¤n
cæch trang hoøng Hoøi bi’t ngay Vân lø ngıÏi r`t cfl khi’u thÃm m˛. B¤nh hoa cc d¬i
møu vøng thŒt linh {Èng dıÎi ænh {–n. C√n ph‡ng nh·, {Ê {¬c sÍ søi nhıng x’p {»t
r`t dÿ thıÍng. Trên tıÏng, bˆc ¿nh Vân che nfln cıÏi thŒt tıÍi trong chi’c æo døi t⁄m
thÕm gi˘a mÈt r˜ng hoa vøng {ang ng¿ nghiêng trong gifl.

"H¤nh nhı Vân th⁄ch hoa vøng lƒm ph¿i không?"

Vân d¬ thŒt ngoan rÊi ti’p: "Nhıng ph¿i lø hoa d¬i trong r˜ng hay Ì nh˘ng bãi c·
hoang cÍ. Vân không th⁄ch nh˘ng bÙi hoa vøng trong nh˘ng khu vıÏn cƒt xœn cÃn
thŒn, ki◊u cæch. B¤nh hoa vøng nøy ThÀy cfl bi’t cƒt Ì {âu không? ´ bãi c· hoang gÀn
cao Âc chË ThÀy løm viŸc {fl."

Hoøi nh¤n Vân kinh ng¬c:

"Sao Vân l¬i bi’t c¿ chË tôi løm viŸc? Tôi nhÎ lø Vân ch‹ mÎi vøo h„c lÎp Anh
v√n cÚa tôi cfl vøi thæng thôi mø?"

Vân m‹m cıÏi:

"Vân c‡n bi’t ThÀy løm viŸc gi·i lƒm vø t˜ng {ıÔc khen thıÌng n˘a kia."

"Sao cæi g¤ v÷ tôi Vân cÛng bi’t h’t vŒy? Vân løm tôi sÔ rÊi {fl nhœ!"

"ThÀy sÔ Vân thŒt sao? Vân c‡n bi’t v÷ thÀy nhi÷u hÍn n˘a cÍ!"

Hoøi {i t˜ ng¬c nhiên nøy sang ng¬c nhiên khæc:

"Vân th¯ nfli xem Vân c‡n bi’t g¤ n˘a v÷ tôi nøo?"

Vân nh¤n Hoøi vÎi {ôi mƒt tinh nghfich:

"Vân c‡n bi’t lø d¬y h„c không ph¿i lø ngh÷ ch⁄nh cÚa thÀy. ThÀy {i d¬y ch‹ v¤
muÂn gip {Ó ngıÏi {Êng hıÍng. Vân c‡n nghe nhi÷u ngıÏi khen thÀy v˜a {”p
trai, v˜a dÿ thıÍng... {ng không nøo? Ch∆ng nh˘ng vŒy, thÀy hãy c‡n {Èc thân
n˘a kia... 

Vân v˜a nfli v˜a cıÏi trong khi Hoøi {· m»t v¤ s˙ tinh quæi cÚa cô h„c tr‡ xinh {”p.

[◊ ch˘a th”n, Hoøi h·i l¿ng sang chuyŸn khæc:

"Sao, Vân cfl tho¿i mæi vÎi cuÈc sÂng hiŸn nay không?"
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ITEM 3  (Continued)

D¬, th⁄ch lƒm chˆ ¬. Vân hiŸn {ang løm viŸc bæn thÏi t¬i thı viŸn {fia phıÍng
nên cÛng nhøn nhã. Vân cfl {ıÔc nhi÷u dfip g»p gÓ løm quen vÎi nhi÷u b¬n mÎi;
cfl phıÍng tiŸn h„c h·i thêm v÷ {Ïi sÂng t¬i Æc vø nh`t lø cfl cÍ hÈi trau dÊi thêm
ti’ng Anh. Trong tıÍng lai, khi Anh v√n cÚa Vân khæ hÍn, Vân s“ ghi tên h„c
khfla K’ Toæn t¬i trıÏng TAFE. Vân nghe nhi÷u ngıÏi nfli n’u cfl b≈ng c`p t¬i
Æc th¤ m¤nh s“ dÿ t¤m viŸc løm hÍn.

Hoøi gŒt gÒ {Êng ˚:

"[ng {`y, Vân t⁄nh r`t hay. [a sÂ nh˘ng ngıÏi di dân mÎi {’n Æc {÷u ph¿i
qua mÈt thÏi gian trau dÊi Anh ng˘, h„c h·i v÷ xã hÈi, v√n hfla Æc {◊ t¤m cho
m¤nh mÈt ngh÷ th⁄ch hÔp. Qua {fl, ngıÏi di dân mÎi cfl th◊ hÈi nhŒp vøo xã hÈi
Æc mÈt cæch dÿ døng.
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