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BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
Câu 1:
Làm thêm trong thời sinh viên không chỉ giúp bạn có thêm thu nhập mà còn giúp bạn chuẩn bị
hành trang cho cuộc sống khi ra trường. (A) Ngoài ra, sự va chạm trong công việc giúp cho bạn
trưởng thành hơn và tự tin hơn. (B)
(C) Công việc làm thêm dành cho sinh viên rất nhiều, nhưng tôi khuyên bạn nên cố gắng tìm công
việc nào tiệm cận với ngành học của mình càng nhiều càng tốt, để vừa làm vừa tích luỹ kinh
nghiệm cho mình khi ra trường. (D)
Where is the suitable place to insert this sentence?
“Đó là những kỹ năng về giao tiếp, ứng xử.”

Câu 2:
RA MẮT DỰ ÁN PHOENIX CITY
Công ty Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt vừa triển khai dự án The Phoenix City nằm ngay cạnh
trung tâm hành chính mới của TP Nha Trang. Nơi đây có môi trường sống trong lành, hiện đại và
thuận tiện. (A)
Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, The Phoenix City nằm ngay trung tâm trục đường nối liền
Nha Trang đi sân bay quốc tế Cam Ranh, (B) gần trung tâm hành chính, các khu nghỉ dưỡng, sát
Chợ Đầm và cách khu du lịch sinh thái tắm bùn Trăm Trứng 500m. (C)
The Phoenix City có tổng diện tích 60.062m2, mật độ xây dựng chỉ 43%. Không gian còn lại là cây
xanh, đường xá và công viên thoáng mát. Dự án gồm một trung tâm thương mại dịch vụ 18 tầng
với cơ sở hạ tầng đáp ứng tối đa nhu cầu của khu dân cư từ phòng tập gym, spa, khu ăn uống,
mua sắm và phòng giao dịch các ngân hàng. (D)

Where is the suitable place to insert this sentence?
“The Phoenix City còn triển khai 264 nền nhà phố diện tích từ 74,8m2 đến 105m2, giá từ 6,4
triệu đồng một m2, người mua đất nền sẽ được cấp sổ đỏ. Khách hàng được tự xây nhà theo
mẫu một trệt hai lầu.”
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Câu 3:
Một website thương mại điện tử uy tín phải hiện thị đầy đủ các thông tin về người bán, sản phẩm,
quy trình mua hàng, thanh toán và vận chuyển hàng hóa rõ ràng. Đây là những thông tin đầu tiên
mà người mua hàng cần tiếp cận và tìm hiểu khi có ý định giao dịch trực tuyến. (A) Vecita cho
biết, hiện nay có nhiều website kinh doanh thương mại điện tử không cung cấp đầy đủ các thông
tin, khiến cho thị trường trở nên mù mờ và rất khó kiểm soát.
"Điển hình là việc đăng hình quảng cáo và sản phẩm thật hoàn toàn khác nhau về mẫu mã và chất
lượng. Do đó, người mua hàng cần tỉnh táo, tìm hiểu đầy đủ thông tin để tránh tình trạng mua
phải sản phẩm không như mong đợi", Vecita khuyến cáo. (B)
Thứ hai, người mua có quyền được đảm bảo thông qua chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và
giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Hiện nay, đa phần các website chưa chú trọng nhiều đến những
nguyên tắc này. (C)
"Nhiều đơn vị sau khi có được thông tin của khách hàng đã bán lại hoặc để mất vào tay các đối
tượng phạm pháp, gây ra nhiều vụ mất cắp tài khoản ngân hàng", Vecita nhận định. (D)
Where is the suitable place to insert this sentence?
“Do đó, một website thương mại điện tử uy tín phải có chính sách bảo mật thông tin và khiếu
nại hợp lý.”

ANSWER
1. A
2. D
3. C
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