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Reading  

Read the text. Choose the correct answer (A, B, or C). 

(Đọc văn bản. Chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C).) 

I really like art, English, and literature. They're really interesting and can be fun. I don't like 

math, geography, or science. They're boring. My favorite subject at school is literature. I like 

learning about stories of people from different places and times. My favorite book is The Secret 

Garden. The author is Frances Hodgson Burnett. The girl in the novel, Mary Lennox, goes to 

live at her uncle's house and discovers a secret garden. She becomes friends with Dickon and 

her cousin Colin Craven. They often play together and take care of the garden. It's a very 

interesting story and I really love their friendship. 

Example: 0. What subjects does Simon like? 

(Ví dụ: 0. Simon thích môn học nào?) 

A. math, geography, and science  

(toán, địa lý, và khoa học) 

B. art, English, and literature 

(mỹ thuật, tiếng Anh, và ngữ văn) 

C. He likes all of them. 

(Anh ấy thích tất cả các môn.) 

1. Why does Simon like these subjects? 

A. They're interesting. 

B. He is good at them. 

C. They're exciting. 

2. What is Simon's favorite subject? 

A. English 

B. literature 

C. math 

3. Who's the author of Simon's favorite book? 

A. Mary Lennox 

B. Frances Hodgson Burnett 

C. Colin Craven 

4. Why does Simon like the novel? 



 

A. He likes mystery novels. 

B. It has many fun adventures. 

C. He likes the children's friendship. 

Tạm dịch: 

Tôi thực sự thích mỹ thuật, tiếng Anh và văn học. Chúng thực sự thú vị và có lẽ vui nhộn. Tôi 

không thích toán học, địa lý hay khoa học. Chúng thật nhàm chán. Môn học yêu thích của tôi 

ở trường là văn học. Tôi thích tìm hiểu về những câu chuyện của những người ở nhiều nơi và 

thời gian khác nhau. Cuốn sách yêu thích của tôi là The Secret Garden. Tác giả là Frances 

Hodgson Burnett. Cô gái trong tiểu thuyết, Mary Lennox, đến sống tại nhà người chú của mình 

và khám phá ra một khu vườn bí mật. Cô trở thành bạn của Dickon và em họ Colin Craven. 

Họ thường chơi cùng nhau và chăm sóc khu vườn. Đó là một câu chuyện rất thú vị và tôi thực 

sự yêu tình bạn của họ. 

1. Tại sao Simon lại thích những môn học này? 

A. Chúng thật thú vị. 

B. Anh ấy giỏi chúng. 

C. Chúng hào hứng. 

2. Môn học yêu thích của Simon là gì? 

A. Tiếng Anh 

B. văn học 

C. toán học 

3. Ai là tác giả của cuốn sách yêu thích của Simon? 

A. Mary Lennox 

B. Frances Hodgson Burnett 

C. Colin Craven 

4. Tại sao Simon thích cuốn tiểu thuyết? 

A. Anh ấy thích tiểu thuyết bí ẩn. 

B. Nó có nhiều cuộc phiêu lưu thú vị. 

C. Anh ấy thích tình bạn của bọn trẻ. 

Lời giải chi tiết:  

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

1. A: Tại sao Simon lại thích những môn học này? - Chúng thú vị. 

2. B: Môn học yêu thích của Simon là gì? – Văn học. 

3. B: Ai là tác giả của cuốn sách yêu thích của Simon? - Frances Hodgson Burnett 

4. Tại sao Simon thích cuốn tiểu thuyết? - Anh ấy thích tình bạn của bọn trẻ. 


