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Reading 

Reading about three places. Choose the correct answer (A, B, or C). 

(Đọc về ba địa điểm. Chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C).) 

Beautiful Places in the World 

A. Lijiang is a city in the south of China. About 1.2 million people live there. It has many small 

canals and stone bridges. Many people visit Lijiang to see the dancing and singing show on 

Jade Dragon Snow Mountain. 

B. Austin is a city in the south of the USA. About 950 thousand people live there. There are 

lots of beautiful parks in Austin. People enjoy walking or cycling in the parks or along the 

river. 

C. Sydney is a city in the southeast of Australia. It is the largest city in the country. About 5.2 

million people live there. There are many nice beaches in Sydney. It is a great place to go 

swimming and surfing. 

Example:  

0. Which place has lots of stone bridges? => A 

(Nơi nào có nhiều cầu đá? => A. Lệ Giang) 

1. Which place has nice parks? 

(Nơi nào có nhiều công viên đẹp?) 

2. Which place has the most people? 

(Nơi nào có nhiều người nhất?) 

3. Which place is famous for a show? 

(Nơi nào nổi tiếng cho một chương trình?) 

4. Which place is good for taking a walk? 

(Nơi nào tốt để đi bộ?) 

5. Which place is by the sea? 

(Nơi nào gần biển?) 

Tạm dịch: 

Những địa điểm tuyệt đẹp trên thế giới 

A. Lệ Giang là một thành phố ở phía nam của Trung Quốc. Khoảng 1,2 triệu người sống ở đó. 

Nó có nhiều kênh đào nhỏ và cầu đá. Nhiều người đến Lệ Giang để xem chương trình ca múa 

nhạc trên núi Tuyết Ngọc Rồng. 



 

B. Austin là một thành phố ở phía nam của Hoa Kỳ. Khoảng 950 nghìn người sống ở đó. Có 

rất nhiều công viên đẹp ở Austin. Mọi người thích đi bộ hoặc đi xe đạp trong công viên hoặc 

dọc theo sông. 

C. Sydney là một thành phố ở phía đông nam của Úc. Nó là thành phố lớn nhất trong cả nước. 

Khoảng 5,2 triệu người sống ở đó. Có rất nhiều bãi biển đẹp ở Sydney. Đó là một nơi tuyệt vời 

để đi bơi và lướt sóng. 

Lời giải chi tiết: 

1. B 2. C 3. A 4. B 5. C 

1. Which place has nice parks? => B 

(Nơi nào có nhiều công viên đẹp? => Austin) 

2. Which place has the most people? => C 

(Nơi nào có nhiều người nhất? => Sydney) 

3. Which place is famous for a show? => A 

(Nơi nào nổi tiếng với một chương trình? => Lệ Giang) 

4. Which place is good for taking a walk? => B 

(Nơi nào tốt để đi bộ? => Austin) 

5. Which place is by the sea? => C 

(Nơi nào gần biển? => Sydney) 


