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Phương pháp: 

Tạm dịch: 

Dinh Độc Lập 

Dinh Độc Lập, hay Dinh Thống Nhất, là một dinh thự đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cung điện có năm tầng 

với hơn 100 phòng. Có một tầng trệt, ba lầu chính và hai gác lửng. Có đường hầm, phòng chiến, phòng đánh 

bài, một sòng bạc và một trung tâm viễn thông. Có một sân bay trực thăng trên mái nhà để trực thăng có thể 

hạ cánh. Bên ngoài có những khu vườn xinh đẹp. Nó mở cửa hàng ngày từ 7:30 sáng, đến 4:00 chiều. Dinh 

thự gần chợ Bến Thành. Ở đó, mọi người có thể mua quà lưu niệm và thử các món ăn Việt Nam tuyệt vời. 

1. Dinh Độc Lập ở đâu? 

2. Nó có bao nhiêu tầng? 

3. Có gì trên mái nhà? 

4. Khi nào nó được mở? 
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Reading 

8. Read the text and answer the questions in your notebook. 

(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi vào vở bài tập.) 

Independence Palace 

Independence Palace, or Reunification Palace, is a beautiful palace in Ho Chi Minh City. The palace 

has got five levels with over 100 rooms. There is one ground floor, three main floors and two 

mezzanines. There are tunnels, a war room, a card-playing room. a casino and a telecommunications 

centre. There is a heliport on the roof where helicopters can land. Outside there are beautiful gardens. 

It is open every day from 7:30 am, until 4:00 pm. The palace is close to Bến Thành Market. There, 

people can buy souvenirs and try amazing Vietnamese dishes. 

1. Where is Independence Palace? 

2. How many levels has it got? 

3. What is there on the roof? 

4. When is it open? 

 

 



 

1. Independence Palace is in Ho Chi Minh City. 

(Dinh Độc Lập ở Thành phố Hồ Chí Minh.) 

2. It has got five levels. 

(Nó có năm tầng.) 

3. There is a heliport on the roof. 

(Có một sân bay trực thăng trên mái nhà.) 

4. It is open every day from 7:30 am, until 4:00 pm. 

(Nó mở cửa hàng ngày từ 7:30 sáng, đến 4:00 chiều.) 
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