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DIRECTIONS TO CANDIDATES

• Attempt ALL Sections.
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Section I—Reading Skills (20 marks)

• Attempt ALL questions.

• Answers may be writen in EITHER Vietnamese OR English.

Section II—Writing Skills (20 marks)

• Attempt ONE question.

• Your answer MUST be written in VIETNAMESE.

Section III—The Arts and Literary Studies (20 marks)

• Part A—The Arts. Attempt ONE question.

• Part B—Literary Studies. Attempt BOTH questions.

• Start each question on a new page.

• Answers may be written in EITHER Vietnamese OR English.
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SECTION I—READING SKILLS

(20 Marks)

Attempt ALL questions.

Answer this Section in a SEPARATE Writing Booklet.

Answers may be written in EITHER Vietnamese OR English.

PASSAGE 1

Read the following passage, then answer the questions on page 3.

NùI TIìNG VIóT, CHA Më V} CON C|I

ChuyŸn nfli vø hi◊u {ıÔc ti’ng ViŸt cÚa con em ViŸt Nam không ch‹ lø chuyŸn hiŸn t¬i cÚa
chng ta mø ph¿i th`y {fl lø mÈt v`n {÷ tıÍng lai lâu døi cÚa c¿ mÈt cÈng {Êng ViŸt Nam
ngøy cøng {ông trên th’ giÎi. Th¯ ngh› {Ín gi¿n lø trong v‡ng 30 n√m tÎi, khi th’ hŸ cÚa
nh˘ng ngıÏi hiŸn nay cÓ 40, 50 tuÁi (rÏi ViŸt Nam khi {ã trıÌng thønh) không c‡n n˘a,
th’ hŸ ti’p nÂi (lÎn lên, trıÌng thønh hay sinh trıÌng t¬i h¿i ngo¬i) cfl ti’p tÙc s¯ dÙng vø
phæt tri◊n ti’ng ViŸt nhı chng ta løm hiŸn nay không?

MÈt trong nh˘ng sai lÀm {Àu tiên cÚa mÈt sÂ cha m” lø sÔ tr— em ViŸt lÕn lÈn gi˘a hai thˆ
ti’ng: ViŸt vø ngo¬i ng˘ (Anh, Phæp, [ˆc, H‡a Lan...), sÔ nfl s“ g»p khfl kh√n khi {’n
trıÏng, khfl gi·i ngôn ng˘ cÚa nÍi chng {ang sÂng. V¤ vŒy, ch⁄nh sÂ cha m” {fl chÚ trıÍng
ch‹ nfli ngo¬i ng˘ vÎi con cæi dÒ r≈ng b¿n thân h„ cÛng chıa nfli rønh cæc thˆ ti’ng {fl!

Nhi÷u bŒc cha m” hÈi nhŒp khfl kh√n nÍi xˆ l¬, phÀn lÎn do y’u ngo¬i ng˘ lc {Àu, dÀn
dÀn bfi m»c c¿m, cˆ tıÌng con em cÛng g»p khfl kh√n nhı m¤nh. [i÷u nøy sai v¤ tr— con h„c
ngo¬i ng˘ nhanh hÍn ngıÏi lÎn nhi÷u. [˜ng quên lø chng suÂt ngøy Ì trıÏng, dı {i÷u
kiŸn {◊ chng thông th¬o nfli vø vi’t thˆ ngôn ng˘ dÒng t¬i {fl.

T˜ {fl, chng ta cfl th◊ {»t mÈt câu h·i cÍ b¿n: cæc em h„c ti’ng g¤ cÛng {ıÔc, cÛng thông,
mø sao ti’ng m” {— cæc em không thông? [ng ra th¤ cha m” ph¿i sÔ cæc em dÀn quên ti’ng
ViŸt {i v¤ thÏi gian cæc em Ì trıÏng khæ nhi÷u. Tuy vŒy, sÂ cha m” nhŒn thˆc {ıÔc v`n {÷
nøy ngøy cøng {ông; b≈ng chˆng lø cfl phong trøo cho cæc em theo h„c cæc lÎp ti’ng ViŸt
tÁ chˆc vøo mËi thˆ B¿y.

Ta ph¿i quan niŸm ti’ng ViŸt {Âi vÎi tr— ViŸt, dÒ cfl em sinh trıÌng Ì h¿i ngo¬i, bao giÏ
cÛng lø ti’ng m” {—. MÈt bø m” ViŸt Nam cfl bao giÏ nfli nh˘ng câu ngo¬i ng˘ vÎi {ˆa con
m¤nh khi nfl bƒt {Àu bŒp b” tŒp nfli? Nfli nh˘ng câu ti’ng ViŸt {Àu {Ïi mang mÈt ˚ ngh›a
thiêng liêng mø không mÈt ngo¬i ng˘ nøo thay th’ {ıÔc. Th˙c t’ cho th`y tr— em cÀn cfl
c√n b¿n v˘ng trong ti’ng m” {— trıÎc khi h„c mÈt ngo¬i ng˘: {i÷u nøy løm t√ng cıÏng l‡ng
t˙ tin trong {ˆa tr— khi ti’p cŒn vÎi n÷n v√n hfla mÎi. Nfli khæc {i, v˘ng ti’ng m” {— cfl
ngh›a lø c‡n gi˘ b¿n sƒc v√n hfla cÚa dân m¤nh {◊ mø tÊn t¬i lâu døi. 

Khi ta không c‡n gi˘ {ıÔc g¤ lø b¿n sƒc cÚa riêng ta (ti’ng nfli, tŒp tÙc, {¬o {ˆc, n’p sÂng,
lÿ l¬c...) th¤ hŒu qu¿ ta th`y lø mÈt sÂ tr— ViŸt không c‡n nfli vø hi◊u ti’ng ViŸt, bÍ vÍ trong
cÈng {Êng ViŸt Nam, bÍ vÍ ngay ch⁄nh trong xã hÈi mÎi, m»c c¿m trıÎc {æm {ông... [ˆa
tr— t˜ t˜ lÎn lên, dÀn dÀn nhŒn thˆc {ıÔc cæi thi’u sflt lÎn {fl mø khfl thay {Ái g¤ {ıÔc, mÈt
phÀn {Ïi sÂng cÚa em s“ thi’u {i, phÀn {Ïi {fl {æng l“ ph¿i cfl liên hŸ {’n mÈt n÷n n’p v√n
hfla vø {¬o l˚ phıÍng [ông vÂn r`t phong ph.

CHáU LONG
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PASSAGE 1  (Continued)

1 (a) Theo tæc gi¿, mÈt sÂ cha m” trong cÈng {Êng ngıÏi ViŸt Ì h¿i ngo¬i
{ã cfl suy ngh› g¤ không {ng? 

(b) T¬i sao suy ngh› nøy không {ng?

2 Theo tæc gi¿, tr— em ti’p xc vÎi ti’ng m” {— lÀn {Àu tiên b≈ng cæch nøo?

3 Tæc gi¿ {ã nêu nhŒn xœt {Âi vÎi viŸc cha m” cho tr— em ViŸt Nam h„c
ti’ng ViŸt vø ngo¬i ng˘ Ì h¿i ngo¬i. Hãy tr¤nh bøy v÷ nhŒn xœt nøy.

4 Theo tæc gi¿, {ˆa tr— ViŸt Nam  h„c ti’ng m” {— trıÎc khi h„c ngo¬i ng˘
s“ cfl nh˘ng lÔi ⁄ch g¤? 

Please turn over
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PASSAGE 2

Read the following poem, then answer the questions that follow.

Më T¢I

Khi ti’ng gø eo flc gæy ngoøi xa
[êm c‡n {„ng t˜ng gi„t sıÍng trên læ,
M” l»ng l“ bÍi xuÊng ra phÂ chÔ
B’n mênh mông heo ht mÈt con {‡.

Gifl d¬t døo, t˜ng ng„n sflng nh`p nhô
Nhı {Ïi m” nh˘ng th√ng trÀm dâu b◊.
ThuÌ løm dâu, m” nh„c nh≈n vô k◊
BuÊn rıng rıng khi chim vfit kêu chi÷u.

C¿ mÈt {Ïi, m” ch√m cht thıÍng yêu
Con khôn lÎn trong suÂi nguÊn ng„t lfim.
Ba mfit mÒ xa, m” âm thÀm l»ng chfiu
Quên {Ïi m¤nh hiu hƒt, xanh rêu...

Xin mÈt lÀn vÎi t`t c¿ k⁄nh yêu
Dâng t»ng m” mÈt v‡ng hoa cc t⁄m!

SAO BÅNG

5 ThÏi gian vø không gian nøo {ıÔc nhƒc {’n trong {o¬n 1 cÚa bøi thÍ.

6 NgıÏi m” trong bøi thÍ cfl mÈt cuÈc sÂng ra sao? DÕn chˆng b≈ng nh˘ng
chi ti’t th⁄ch hÔp trong bøi.

7 Tæc gi¿ {ã th◊ hiŸn l‡ng m” yêu thıÍng con nhı th’ nøo?
DÕn chˆng b≈ng nh˘ng chi ti’t trong bøi.

8 Theo em, m” tæc gi¿ c‡n sÂng hay {ã qua {Ïi? Chˆng minh câu tr¿ lÏi
cÚa em b≈ng chi ti’t trong bøi.

9 Cho bi’t tâm tr¬ng cÚa tæc gi¿ qua bøi thÍ. 2
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SECTION II—WRITING SKILLS

(20 Marks)

Attempt ONE question.

Answer the question in a SEPARATE Writing Booklet.

Answer in about 100–150 words.

Your answer MUST be written in VIETNAMESE.

EITHER

QUESTION 10

Em th⁄ch {i du lfich trong nıÎc Æc. B¬n em l¬i th⁄ch {i du lfich Ì nıÎc ngoøi. 
Hãy ghi l¬i cuÈc tranh luŒn gi˘a em vø b¬n. 
(DÒng A, B {◊ ch‹ em vø b¬n.)

OR

QUESTION 11

Em hãy vi’t mÈt bˆc thı cho HÈi [Êng Thønh PhÂ nÍi em Ì {◊ yêu cÀu HÈi [Êng
phæt {Èng trÌ l¬i phong trøo "B· Ræc [ng ChË". 

Please turn over
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SECTION III—THE ARTS AND LITERARY STUDIES

(20 Marks)

Answer this Section in a SEPARATE Writing Booklet.

Start each question on a new page.

Answers may be written in EITHER Vietnamese OR English.

PART A—THE ARTS

(5 Marks)

Attempt ONE question.

Start your answer on a new page.

Answer in approximately 100 words.

EITHER

QUESTION 12

Hãy tr¤nh bøy nh˘ng hi◊u bi’t cÚa em v÷ mÈt {iŸu vÛ/ma dân gian ViŸt Nam mø
em th⁄ch.

OR

QUESTION 13

Hãy dÒng hai bˆc tranh [ông HÊ mø em bi’t {◊ tr¤nh bøy v÷ nh˘ng {÷ tøi, vŒt liŸu,
møu sƒc {ıÔc s¯ dÙng trong lo¬i tranh nøy.

OR

QUESTION 14

Hãy tr¤nh bøy ¿nh hıÌng cÚa ki’n trc Trung Hoa trong viŸc xây d˙ng nhø c¯a, {¤nh,
chÒa Ì ViŸt Nam ngøy xıa.
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PART B—LITERARY STUDIES

(15 Marks)

Attempt BOTH questions.

Start each question on a new page.

QUESTION 15  Prose (8 marks)

Read the following passage, then answer the questions on page 9.

Ti’ng tr¬ng sı im b»t. DÛng nh¤n thoæng th`y Th¿o ngÊi c¬nh Lâm {ıÍng {ıa kh√n lên
th`m nıÎc mƒt.[’n lc ông chænh æn h·i bfi cæo nhân cfl muÂn nfli g¤ thêm không, Loan
l¬nh lÒng {ˆng dŒy ra vfin vøo vønh mflng ng˙a vø thong th¿ nfli:

-- Tr¬ng sı {ã nfli thay cho tôi. Nh˘ng ˚ tıÌng v÷ mÎi cÛ tr¬ng sı v˜a phân bøy r`t {ng
vÎi t¤nh c¿nh b„n chfi em gæi mÎi chng tôi. Tôi ti’c r≈ng ch⁄nh tôi lø ngıÏi Ì trong
c¿nh mø không cfl gi„ng hÒng hÊn {◊ nfli cho m„i ngıÏi c¿m th`y rõ nh˘ng nËi thÂng
khÁ mø chng tôi {ã ph¿i chfiu. Không ph¿i ˚ tôi cÂt {◊ t‡a rÚ l‡ng thıÍng riêng {’n
mÈt m¤nh tôi, v¤ tôi {ã {ønh cam chfiu l`y h’t cæc thˆ h¤nh ph¬t mø xã hÈi bƒt tôi ph¿i
chfiu. Tôi nfli cÂt {◊ chfi em gæi mÎi {’n {ây nghe, bi’t r≈ng n’u cæc chfi muÂn {ıÔc
hıÌng h¬nh phc vÎi chÊng con, th¤ {i÷u trıÎc nh`t, cæc chfi ph¿i t¤m cæch sÂng mÈt
{Ïi riêng, mÈt {Ïi t˙ lŒp, trænh s˙ chung sÂng vÎi bÂ m”, h„ høng nhø chÊng th¤ mÎi
mong gia {¤nh {ıÔc h‡a thuŒn.

RÊi Loan quay l¬i ph⁄a bø Phæn:

-- Tôi xin lËi bø vø r`t hÂi hŒn r≈ng v¤ tôi mø con bø {ã thiŸt m¬ng oan. [’n bây giÏ, tôi
không c‡n lø con dâu bø n˘a, tôi cfl th◊ nfli ra mÈt cæch chân thŒt c¿m tıÌng cÚa tôi {Âi
vÎi bø trong bao lâu. Bø vÎi tôi lø hai ngıÏi không th◊ hi◊u nhau, không th◊ nøo yêu
nhau {ıÔc. [ã nhı th’ mø ph¿i Ì vÎi nhau, t`t không sao trænh {ıÔc s˙ xung {Èt. LËi
{fl không ph¿i Ì ai c¿. Bi’t vŒy nên dÕu cfl bfi tÒ tÈi ch√ng n˘a, tôi cÛng không oæn hÏn
ai cht nøo; c‡n nhı bø, n’u bø vÕn coi tôi nhı mÈt k— thÒ {fl lø quy÷n riêng cÚa bø.
Tôi l¬i xin lËi cô Hai v¤ tôi mø gfla bÙa, trên tay c‡n {ˆa con thÍ mÊ côi cha sÎm. Tôi
xin h’t c¿ nh˘ng ngıÏi trong h„ chÊng tôi ngh› l¬i vø n’u không hi◊u {ıÔc tôi ch√ng
n˘a, th¤ cÛng khoan dung mø bi’t cho r≈ng trong h’t th¿y nh˘ng ngıÏi b`y lâu ph¿i
xô xæt nhau, v¤ không hi◊u nhau, tôi lø ngıÏi {ã chfiu nhi÷u {au {În nh`t, lø ngıÏi
{æng thıÍng nh`t.

Loan ci {Àu yên l»ng. ¢ng chænh æn ân cÀn h·i:

-- Cô c‡n muÂn nfli g¤ n˘a không?

Loan {æp:

-- Tôi nfli th’ {ã {Ú rÊi.

RÊi Loan l¬i thong th¿ v÷ ngÊi chË cÛ.
NHàT LINH

([o¬n TuyŸt)
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QUESTION 15  (Continued)

(a) Qua {o¬n tr⁄ch trên, cho bi’t thæi {È cÚa Loan trıÎc t‡a. Chˆng minh.

(b) Tr¤nh bøy quan niŸm cÚa Loan v÷ ch’ {È gia {¤nh mÎi. Em ngh› th’ nøo
v÷ quan niŸm nøy?

(c) Hãy gi¿i th⁄ch t¬i sao Loan cho r≈ng cô lø "ngıÏi chfiu nhi÷u {au {În
nh`t, lø ngıÏi {æng thıÍng nh`t."

Please turn over
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QUESTION 16  Poetry (7 marks)

Read the following poem, then answer the questions on page 11.

|O L≤A H} [¢NG

Nƒng Søig‡n anh {i mø chÔt mæt
BÌi v¤ em m»c æo lu¬ Hø [ông
Anh vÕn yêu møu æo `y vô cÒng
ThÍ cÚa anh vÕn c‡n nguyên lÙa trƒng

Anh vÕn nhÎ em ngÊi {ây, tflc ngƒn
Mø mÒa thu døi lƒm Ì chung quanh
Linh hÊn anh vÈi vã v“ chân dung
Bøy vÈi vã vøo trong hÊn mÌ c¯a

G»p mÈt b˘a anh {ã m˜ng mÈt b˘a
G»p hai hôm thønh nhfi h˝ cÚa tâm hÊn
ThÍ h„c tr‡ anh ch`t l¬i thønh non
Vø {ôi mƒt ng`t ngây thønh ch`t rıÔu

Em không nfli {ã nghe l˜ng giai {iŸu
Em chıa nh¤n mø {ã rÈng trÏi xanh
Anh {ã trông lên b≈ng {ôi mƒt chung t¤nh
VÎi tay trƒng em vøo thÍ diÿm tuyŸt

Em chÔt {’n, chÔt {i, anh vÕn bi’t
TrÏi chÔt mıa, chÔt nƒng ch∆ng v¤ {âu
Nhıng sao {i mø không b¿o g¤ nhau
[◊ anh g„i, ti’ng thÍ buÊn v„ng l¬i

[◊ anh giŒn mƒt anh nh¤n vÙng d¬i
GiŒn thÍ anh {ã nfli ch∆ng nên lÏi
Em {i rÊi, sæm hÂi ch¬y trên môi
Nh˘ng ngøy thæng trên vai buÊn bËng n»ng

Em Ì {âu, hÓi mÒa thu tflc ngƒn
Gi˘ hÈ anh møu æo lÙa Hø [ông
Anh vÕn yêu møu æo `y vô cÒng
Gi˘ hÈ anh bøi thÍ t¤nh lÙa trƒng

NGUYíN SA
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QUESTION 16  (Continued)

(a) Qua cæc {o¬n thÍ 2, 3, 4, t¤nh c¿m nhø thÍ {Âi vÎi cô gæi m»c æo lÙa Hø
[ông {ã {ıÔc diÿn t¿ nhı th’ nøo? Chˆng minh.

(b) Cho bi’t tâm tr¬ng cÚa nhø thÍ trong khÁ thÍ thˆ 6: 

[◊ anh giŒn mƒt anh nh¤n vÙng d¬i

GiŒn thÍ anh {ã nfli ch∆ng nên lÏi

Em {i rÊi, sæm hÂi ch¬y trên môi

Nh˘ng ngøy thæng trên vai buÊn bËng n»ng

(c) MÂi t¤nh {ıÔc nhø thÍ nhƒc {’n trong bøi {ã diÿn ti’n nhı th’ nøo?

(d) T¤m m˛ t˜ phæp {iŸp ng˘ {ã {ıÔc s¯ dÙng trong bøi thÍ.

End of paper
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