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Sách không có phÀn hÜ§ng dÅn bài giäi . 
 
PhÜÖng pháp h†c hay nhÃt là Ç¶ng não, t¿ suy luÆn 
và th¿c hành Ç‹ rút kinh nghiŒm së tæng ki‰n thÙc 
hi‹u bi‰t m‡i ngày m¶t ti‰n b¶ . 

ñ‡ ÇÙc Ng†c 
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Måch bŒnh v§i tång phû 
ª ba b¶ vÎ : 

 

 
 
Tay tä là Måch Nhân Nghinh thu¶c huy‰t : 
Tä thÓn : chÌ måch cûa Ti‹u trÜ©ng và Tâm. 
Tä quan : chÌ måch cûa ñªm và Can. 
Tä xích : chÌ måch cûa Bàng quang và ThÆn. 
 
Tay h»u là Måch Khí khÄu thu¶c khí : 
H»u thÓn : chÌ måch cûa ñåi trÜ©ng và Ph‰. 
H»u quan : chÌ måch cûa VÎ và Tÿ. 
H»u xích : chÌ måch cûa Tam tiêu và MŒnh môn. 
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a-måch âm, måch dÜÖng : 
 
 Câu 1 : 
Måch sinh ª xích b¶, Ç¶ng ª thÓn b¶ theo chiŠu 
chåy ra phía ngón tay g†i là måch gì ? 
 
a-Måch dÜÖng   b-Måch âm 
 
Câu 2 : 
Måch sinh ª thÓn b¶, Ç¶ng ª xích b¶ theo chiŠu 
chåy hÜ§ng vŠ cùi chÕ g†i là måch gì ? 
 
a-Måch dÜÖng   b-Måch âm 
 
Câu 3 ; 
Hai måch âm dÜÖng qua låi giao nhau ª b¶ nào ? 
 
a-ThÓn b¶    b-Quan b¶  c-Xích b¶ 
 
Câu 4 : 
Trong 4 måch sau Çây, phù, trì, trÀm, sác, måch nào 
thu¶c dÜÖng måch, måch nào thu¶c âm måch ? 
 
a-DÜÖng måch :---------------b-Âm måch :------------- 
 
Câu 5 ; 
BŒnh thu¶c thÜ®ng tiêu tØ ng¿c lên ÇÀu, m¥t ,m¡t, 
mÛi, miŒng ,tay, thu¶c måch nào ? 
 
a-Måch âm    b-Måch dÜÖng 
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Câu 6 : 
BŒnh thu¶c hå tiêu tØ rÓn xuÓng lÜng Çùi chân, 
thu¶c måch nào ? 
 
a-Måch âm    b-Måch dÜÖng 
 
Câu 7 : 
BŒnh thu¶c trung tiêu vùng bøng trên, sÜ©n, gan tÿ, 
vÎ, thu¶c b¶ vÎ nào ? 
 
a-B¶ thÓn  b-B¶ quan  c-B¶ xích 
 
Câu 8 : 
Khi b¡t måch chÌ nghe thÃy måch dÜÖng ª thÓn, 
måch âm ª xích, ª b¶ quan không nghe thÃy måch 
ÇÆp, g†i là måch gì ? 
 
a-Måch tuyŒt  
b-Måch âm dÜÖng bÃt giao  
c-Måch tán 
 
Câu 9 : 
MuÓn bi‰t ngoåi tà løc dâm thÎnh suy nghe måch ª 
b¶ nào ? 
 
a-B¶ quan bên trái  b-B¶ quan bên phäi 
 
Câu 10 : 
DÜÖng sinh ª âm thu¶c bi‹u, chiŠu måch chåy th‰ 
nào ? 
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a-Måch lên tØ xích Ç‰n thÓn   
b-Måch xuÓng tØ thÓn Ç‰n xích 
 
Câu 11 : 
Âm sinh ª dÜÖng thu¶c lš, chiŠu måch chåy th‰ nào  
 
a-Måch lên tØ xích Ç‰n thÓn   
b-Måch xuÓng tØ thÓn Ç‰n xích 
 
Câu 12 : 
BŒnh nguy nhÜng thÆn khí còn,có th‹ ch»a ÇÜ®c thì 
måch nghe nhÜ th‰ nào ? 
 
a-Xích là gÓc có måch, thÓn là ng†n không måch. 
b-ThÓn có måch, xích không måch. 
 
Câu 13 : 
Kinh måch suy kém, hai måch xích  thÓn th‰ nào ? 
 
a-ThÓn : sác, xúc . Xích : hoãn   
b-ThÓn: phù Çåi.  Xích: không có måch. 
c-ThÓn: không có måch. Xích: phù Çåi. 
 
Câu 14 : 
Âm thÎnh hÖn dÜÖng, chân lånh, nhÙc mÕi. Hai 
måch th‰ nào ? 
 
a-ThÓn : sác, xúc . Xích : hoãn   
b-ThÓn: phù Çåi. Xích: không có måch. 
c-ThÓn: không có måch.  Xích: phù Çåi. 
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Câu 15 : 
DÜÖng thÎnh hÖn âm, nhiŠu mÒ hôi, bøng dÜ§i ÇÀy 
Çau, Çåi ti‹u tiŒn Çau, khó Çi. Hai måch th‰ nào ? 
 
a-ThÓn : sác, xúc .Xích : hoãn   
b-ThÓn: phù Çåi. Xích: không có måch. 
c-ThÓn: không có måch. Xích: phù Çåi. 
 
Câu 16 : 
Âm dÜÖng xâm phåm nhau làm b‰ t¡c s¿ tuÀn hoàn 
cûa khí huy‰t ,Hai måch th‰ nào ? 
 
a-Xích: trÀm trÜ©ng . Quan b¶: không có måch. 
b-Xích và thÓn: không có måch. Quan: có måch. 
 
Câu 17 : 
Âm khí rút vào gi»a, måch nghe th‰ nào ? 
 
a-Xích: trÀm trÜ©ng . Quan b¶: không có måch. 
b-Xích và thÓn: không có måch. Quan: có måch. 
 
Câu 18 : 
Tà khí th¡ng chính khí, khó ch»a, måch nghe th‰ nào  
 
a-ThÓn: có måch, Xích: không måch. 
b-Xích: có måch, ThÓn: không måch. 
 
Câu 19 : 
BŒnh còn ª bi‹u và chân tay, måch nghe nhÜ th‰ 
nào ? 
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a-Ba b¶ ª nhân nghinh không ÇiŠu hòa. 
b-Ba b¶ ª khí khÄu không ÇiŠu hòa. 
 
Câu 20 : 
BŒnh thu¶c lš, måch nghe nhÜ th‰ nào ? 
 
a-Ba b¶ ª nhân nghinh không ÇiŠu hòa. 
b-Ba b¶ ª khí khÄu không ÇiŠu hòa. 
 
Câu 21 : 
Måch thuÆn cûa ngÜ©I nam khác v§i ngÜ©I n» th‰ 
nào là tÓt ? 
 
a-Måch nhân nghinh månh, khí khÄu hoãn. 
b-Måch khí khÄu månh, nhân nghinh hoãn. 
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b-måch ba b¶ giÓng nhau : 
 
Câu 22 : 
Ph°i bÎ phong tà làm cäm sÓt, chäy nÜ§c m¡t mÛi, 
s® gió, ba b¶ måch giÓng nhau là måch gì ? 
 
a-Ba b¶ ÇŠu phù   
b-Ba b¶ ÇŠu trÀm trì   
c-Ba b¶ ÇŠu hoãn 
 
Câu 23 : 
ThÆn bÎ hàn tà làm mÃt chính khí không thông ra tam 
tiêu làm da dÈ khô khan, ba b¶ måch giÓng nhau là 
måch gì ? 
 
a-Ba b¶ ÇŠu phù   
b-Ba b¶ ÇŠu trÀm trì   
c-Ba b¶ ÇŠu hoãn 
 
Câu 24 : 
Tÿ nóng làm hôi miŒng, mºa ra thÙc æn, môi miŒng 
lÜ«i m†c møn lª loét Çau, ba b¶ måch giÓng nhau là 
måch gì ? 
 
a-Ba b¶ ÇŠu phù   
b-Ba b¶ ÇŠu trÀm trì   
c-Ba b¶ ÇŠu hoãn 
 
Câu 25 : 
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Gan nóng làm Çau ÇÕ m¡t, m¡t m©, m¡t kéo mây, 
chäy nÜ§c m¡t, ho¥c nóng phát møn nh†t, ung thÜ, 
ba b¶ måch giÓng nhau là måch gì ? 
 
a-Ba b¶ ÇŠu huyŠn   
b-Ba b¶ ÇŠu sác   
c-Ba b¶ ÇŠu hoåt vi 
 
Câu 26 ; 
Tim nóng sinh lª miŒng lÜ«i, môi khô cæng nÙt nÈ, 
ba b¶ måch giÓng nhau là måch gì ? 
 
a-Ba b¶ ÇŠu huyŠn   
b-Ba b¶ ÇŠu sác   
c-Ba b¶ ÇŠu hoåt vi 
 
Câu 27: 
BŒnh ª ph°i, ba b¶ måch giÓng nhaulà måch gì ? 
 
a-Ba b¶ hoåt vi   
b-Ba b¶ trÜ©ng huyŠn  
c-Ba b¶ Çåi khÄn 
 
Câu 28 : 
BŒnh ª gan, ba b¶ måch giÓng nhau là måch gì ? 
 
a-Ba b¶ hoåt vi   
b-Ba b¶ trÜ©ng huyŠn  
c-Ba b¶ Çåi khÄn 
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Câu 29 : 
BŒnh ª thÆn, ba b¶ måch giÓng nhau là måch gì ? 
 
a-Ba b¶ hoåt vi   
b-Ba b¶ trÜ©ng huyŠn  
c-Ba b¶ Çåi khÄn 
 
Câu 30 ; 
Bao tº nóng dÍ bÎ loét, ba b¶ måch giÓng nhau là 
måch gì ? 
 
a-Ba b¶ hoãn hoåt   
b-Ba b¶ trì hoãn s¡c    
c-Ba b¶ th¿c khÄn hoåt 
 
Câu 31 : 
Bao tº k‰t hàn thành cøc khÓi, ba b¶ måch giÓng 
nhau là måch gì ? 
 
a-Ba b¶ hoãn hoåt   
b-Ba b¶ trì hoãn s¡c    
c-Ba b¶ th¿c khÄn hoåt 
 
Câu 32 : 
ñåi trÜ©ng nhiÍm phong hàn, æn vào thì Çau, bŒnh 
n¥ng bÎ són ra phân luôn, ba b¶ måch giÓng nhau là 
måch gì ? 
 
a-Ba b¶ hoãn hoåt   
b-Ba b¶ trì hoãn s¡c    
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c-Ba b¶ th¿c khÄn hoåt 
 
Câu 33 : 
BŒnh còn ª kinh låc, ba b¶ måch giÓng nhau là måch 
gì ? 
 
a-Ba b¶ Çåi hÒng   
b-Ba b¶ trì hoãn s¡c   
c-Ba b¶ Çåi khÄn 
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c-måch bŒnh riêng ª m‡i b¶. 
 
Måch ª Tâm b¶ : 
 
Câu 34 : Tim không bÎ bŒnh có måch gì ? 
 
a-Phù Çåi tán        b-HÒng         c-Phù sác 
 
Câu 35 : 
Tà khí m§i truyŠn vào bi‹u thu¶c ti‹u trÜ©ng, có 
måch gì ? 
 
a-Phù Çåi tán       b-HÒng         c-Phù sác 
 
Câu 36 : 
Ngoåi tà ª bi‹u : M¥t ÇÕ, nóng sÓt, nhÙc ÇÀu.  
Ngoåi tà nhÆp lš : ñau các ÇÓt xÜÖng, có khi tim 
cÛng Çau. Có måch gì ? 
 
a-Phù Çåi tán       b-HÒng         c-Phù sác 
 
Câu 37 ; 
Hàn tà làm Çau bøng dÜ§i, có måch gì ? 
 
a-Phù trì      b-Phù hÜ         c-Phù huyŠn 
 
Câu 38 : 
ñau m¶t bên tai ho¥c Çau nºa ÇÀu, có måch gì ? 
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a-Phù trì      b-Phù hÜ       c-Phù huyŠn 
 
Câu 39 : 
Trong bøng có nhiŠu giun sán làm Çau, có måch gì ? 
 
a-Phù trì     b-Phù hÜ       c-Phù huyŠn 
 
Câu 40 : 
ñåi ti‹u tiŒn bí ho¥c Çi ti‹u r¡t bí, có måch gì ? 
 
a-Phù khÄn hoåt  b-Phù hÒng    c-Phù Çåi trÜ©ng 
 
Câu 41 : 
ñ©m hÕa tích tø cånh sÜ©n làm Çau lÒng ng¿c, có 
måch gì ? 
 
a-Phù khÄn hoåt   b-Phù hÒng    c-Phù Çåi trÜ©ng 
 
Câu 42 : 
Trúng phong Ç¶c vào tång phû håi kinh tâm phát 
Çiên cuÒng ngây dåi, có måch gì ? 
 
a-Phù khÄn hoåt   b-Phù hÒng    c-Phù Çåi trÜ©ng 
 
Câu 43 ; 
S¡c m¥t ÇÕ nóng phØng phØng , có måch gì ? 
 
a-Phù th¿c       b-Phù nhu       c-Phù khâu 
 
Câu 44 : 
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Næm tång ÇŠu hÜ nên có mÒ hôi chân, có måch gì ? 
 
a-Phù th¿c     b-Phù nhu       c-Phù khâu 
 
Câu 45 : 
BÎ Ù huy‰t trong ng¿c, khó thª, khí ÇÄy lên thành 
th° huy‰t máu cam, khí ÇÄy xuÓng thành Çåi tiên ra 
máu, có måch gì ? 
 
a-Phù th¿c     b-Phù nhu       c-Phù khâu 
 
Câu 46 : 
Các ÇÓt xÜÖng Çau nhÙc, m¥t ÇÕ, tâm phiŠn, b¿c 
b¶i, có måch gì ? 
 
a-Phù tØ tâm b¶ Ç‰n quan b¶  
b-Phù tuyŒt    
c-TrÀm 
 
Câu 47 : 
Bøng dÜ§i rÓn Çau do tÿ lånh thành ung thÜ, có 
måch gì ? 
 
a-Phù tØ tâm b¶ Ç‰n quan b¶  
b-Phù tuyŒt    
c-TrÀm 
 
Câu 48 : 
Nói mê säng ho¥c lÜ«i cÙng ng†ng không nói ÇÜ®c, 
có måch gì ? 
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a-TrÀm sác th¿c hoåt    
b-TrÀm trì    
c-TrÀm 
 
Câu 49 : 
Huy‰t hÜ ,tâm thÀn suy do thÜ®ng tiêu lånh, có 
måch gì ? 
 
a-TrÀm sác th¿c hoåt    
b-TrÀm trì    
c-TrÀm 
 
Câu 50 : 
BÎ bŒnh khí uÃt, có måch gì ? 
 
a-TrÀm sác th¿c hoåt    
b-TrÀm trì    
c-TrÀm 
 
Câu 51 : 
Khí uÃt lên ÇÀu, Çêm ngû không ÇÜ®c , uÃt lên m¡t 
làm nhÙc m¡t, khí uÃt chåy xuÓng làm bæng lÆu 
huy‰t, có måch gì ? 
 
a-TrÀm       b-TrÀm vi         c-TrÀm hoãn 
 
Câu 52 : 
Huy‰t suy, hÜ hÕa bÓc lên, bøng ÇÀy sÜ©n Çau tÙc, 
có måch gì ? 
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a-TrÀm      b-TrÀm vi        c-TrÀm hoãn 
 
Câu 53 : 
Gân co rút làm Çau cÙng lÜng, c° gáy, không xoay 
trª ÇÜ®c, có måch gì ? 
 
a-TrÀm      b-TrÀm vi        c-TrÀm hoãn 
 
Câu 54 : 
ñ©m và hÕa khí bÓc lên làm øa mºa kinh s®, có 
måch gì ? 
 
a-TrÀm hoåt    
b-TrÀm t‰ hoåt   
c-HuyŠn s¡c 
 
Câu 55 : 
Thûy kh¡c tâm hÕa, bŒnh khó ch»a, có måch gì ? 
 
a-TrÀm hoåt    
b-TrÀm t‰ hoåt   
c-HuyŠn s¡c 
 
Câu 56 : 
Tâm khí hÜ, huy‰t thi‰u, m¥t mÃt máu, tinh thÀn suy 
nhÜ®c, nói không ra hÖi, thân th‹ Çau, Tâm hÕa suy 
không nuôi con nên không có vÎ khí Ç‹ phøc hÒi,có 
måch gì ? 
 
a-TrÀm hoåt    
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b-TrÀm t‰ hoåt   
c-HuyŠn s¡c 
 
Câu 57 : 
ThÆn thûy có tà khí tràn lên kh¡c tâm hÕa làm Çáy 
tim nª l§n sinh Çau tim, có måch gì ? 
 
a-TrÀm khÄn    
b-TrÀm phøc    
c-TrÀm huyŠn 
 
Câu 58 : 
Do lo nghï uÃt Ùc khí tích tø ª tâm ph‰ làm bí t¡c 
lÒng ng¿c, do dÜ«ng trÃp hóa Ç©m ch¥n dÜ§i tim, 
làm tÙc ng¿c khó thª, có måch gì ? 
 
a-TrÀm khÄn    
b-TrÀm phøc    
c-TrÀm huyŠn 
 
Câu 59 : 
Tà khí ª can lÃn tâm làm cho lúc Çói d», lúc no anh 
ách, có måch gì ? 
 
a-TrÀm khÄn    
b-TrÀm phøc    
c-TrÀm huyŠn 
 
Câu 60 ; 
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DÜÖng khí hÜ sinh s® hãi hÓt hoäng, t¿ hãn, có måch 
gì ? 
 
a-TrÀm nhÜ®c         b-TrÀm tuyŒt          c-HÜ 
 
Câu 61 : 
Hay øa mºa, lª miŒng, lòng bàn tay nóng d», Çau 
dÜ§I tim, có måch gì ? 
 
a-TrÀm nhÜ®c         b-TrÀm tuyŒt          c-HÜ 
 
Câu 62 : 
NgÜ©I gai sÓt,chân tay giá lånh, Çåi tiŒn ra huy‰t, 
tâm và ti‹u trÜ©ng ÇŠu hÜ, Ãn n¥ng tay nhe tay 
måch ÇŠu nghe giÓng nhau, có måch gì ?  
 
a-HÜ   b-Th¿c           c-TrÀm 
      
Câu 63 : 
Tâm và ti‹u trÜ©ng ÇŠu th¿c, dÜ§i tim và cách mô 
cæng ÇÀy khó chÎu, Çåi ti‹u tiŒn bí, có måch gì ? 
 
a-HÜ   b-Th¿c   c-TrÀm 
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Måch ª Can b¶ : 
 
Câu 64 : 
Måch cûa gan có vÎ khí, ngÜ©i khÕe tÓt không bŒnh 
có måch gì ? 
 
a-HuyŠn hoãn     b-Vi huyŠn     c-HuyŠn sác 
 
Câu 65 : 
ChÙng vàng da, chân tay m¥t mÛi, nÜ§c ti‹u ÇŠu 
vàng do túi mÆt bÎ tà khí xâm phåm, có måch gì ? 
 
a-HuyŠn hoãn      b-Vi huyŠn     c-HuyŠn sác 
 
Câu 66 : 
Phong nhiŒt phåm gan, hÕa thiêu cân, bÎ sÓt rét, 
chân tay gân måch bÎ co rút, có måch gì ? 
 
a-HuyŠn hoãn       b-Vi huyŠn      c-HuyŠn sác 
 
Câu 67 : 
Gai gai rét, s® lånh, phát sÓt, chäy nÜ§c m¡t, có 
måch gì ? 
 
a-Phù trì         b-Phù t‰       c-Phù nhÜ®c 
 
Câu 68 : 
ñªm khí y‰u sinh rùng mình, chân tay run lÄy bÄy, ra 
mÒ hôi tr¶m ban Çêm, có måch gì ? 
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a-Phù trì         b-Phù t‰              c-Phù nhÜ®c 
 
Câu 69 : 
Ph‰ khí kh¡c can làm hoa m¡t nÄy Çom Çóm nhìn 
không rõ, có måch gì ? 
 
a-Phù vi tán         b-Phù khâu    c-Phù Çåi 
 
Câu 70 : 
Huy‰t hÜ thi‰u không Çû nuôi gân thÎt làm tê båi 
chân tay, có måch gì ? 
 
a-Phù vi tán          b-Phù khâu      c-Phù Çåi 
 
Câu 71 : 
Tê liŒt bán thân bÃt toåi, Çåi tiŒn ra huy‰t, có måch 
gì ? 
 
a-Phù vi tán          b-Phù khâu            c-Phù Çåi 
 
Câu 72 : 
Tâm khí lÃn can sinh nóng huy‰t, sÜng Çau ÇÀu, c° 
h†ng, m¡t m©, bŒnh lÆu, có måch gì ? 
 
a-Phù Çåi hoåt th¿c    b-HuyŠn      c-Phù sác 
 
Câu 73 : 
BŒnh cao áp huy‰t ÇÀu n¥ng, nhÙc ÇÀu chóng m¥t, 
gân måch cÙng Çau buÓt, có måch gì ? 
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a-HuyŠn lên Ç‰n thÓn  
b-Phù s¡c    
c-Phù s¡c Çoän 
 
Câu 74 : 
Huy‰t hÜ thi‰u sinh nôn †e, hÜ thi‰u nhiŠu làm hai 
cånh sÜ©n Çau ÇÀy tÙc, khí huy‰t trŒ kinh nguyŒt 
không thông, có måch gì ? 
 
a-HuyŠn lên Ç‰n thÓn  
b-Phù s¡c    
c-Phù s¡c Çoän 
 
Câu 75 : 
Gan bÎ tà khí làm t°n thÜÖng cÖ sª, có måch gì ? 
 
a-HuyŠn lên Ç‰n thÓn  
b-Phù s¡c    
c-Phù s¡c Çoän 
 
Câu 76 : 
MiŒng Ç¡ng, hoäng s®, chân tay Çùi gÓi Çau nhÙc, 
có måch gì ? 
 
a-Phù       b-TrÀm trì            c-TrÀm sác 
 
Câu 77 : 
Huy‰t lånh sinh sán lãi quÃy phá ban Çêm không 
ngû ÇÜ®c, có måch gì ? 
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a-Phù      b-TrÀm trì  c-TrÀm sác 
 
Câu 78 : 
GiÆn d» sinh uÃt khí tích tø lâu ngày ª gan làm viêm 
ho¥c ung thÜ gan, có måch gì ? 
 
a-Phù       b-TrÀm trì  c-TrÀm sác 
 
Câu 79 : 
ThÆn khí không Çû nuôi can m¶c làm gan bÎ khí tø låi 
sinh Çau cånh sÜ©n phäi, có måch gì ? 
 
a-TrÀm huyŠn khÄn th¿c.  
b-TrÀm th¿c    
c-TrÀm vi 
 
Câu 80 : 
Da thÎt Çau nhÙc, gân co rút, có måch gì ? 
 
a-TrÀm huyŠn khÄn th¿c.  
b-TrÀm th¿c    
c-TrÀm vi 
 
Câu 81 : 
Can khí hÜ làm m© m¡t, kéo mây, Çi Çåi tiŒn nhiŠu, 
có måch gì ? 
 
a-TrÀm huyŠn khÄn th¿c.  
b-TrÀm th¿c    
c-TrÀm vi 
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Câu 82 : 
Huy‰t hÜ không nuôi gan, gan không nuôi gân , gân 
khô bÎ co rút ng¡n låi làm cong gù lÜng, Çàn bà sau 
khi sinh cÛng có triŒu chÙng này, có måch gì ? 
 
a-TrÀm hoãn    
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm phøc 
 
Câu 83 : 
ˆn không tiêu thÙc æn dÜ thØa trong bao tº bÓc hÖi 
Ç¶c lên ng¿c làm Çau nhÜ dùi Çâm ho¥c k‰t khí 
thành cøc ª bøng làm Çau, có måch gì ? 
 
a-TrÀm hoãn    
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm phøc 
 
Câu 84 : 
Khí lånh nhÆp huy‰t làm tuÀn hoàn huy‰t không ra 
Ç‰n ÇÀu ngón tay chân nên khó cº Ç¶ng co du‡i 
chân tay, có måch gì ? 
 
a-TrÀm hoãn    
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm phøc 
 
Câu 85 : 
Chính khí ph‰ mÃt , thÀn cûa ph‰ là phách không 
ch‡ d¿a sinh hoäng s®, hå tiêu mÃt khí vinh vŒ nên 
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chân Çùi khó cÃt nh¡c cº Ç¶ng, có måch gì ? 
 
a-TrÀm nhu          b-TrÀm tuyŒt   c-Th¿c 
 
Câu 86 : 
Can khí mÃt ngÜ©i mê man, Çái són, bŒnh n¥ng khó 
ch»a, có måch gì ? 
 
a-TrÀm nhu          b-TrÀm tuyŒt             c-Th¿c 
 
Câu 87 : 
ƒn xuÓng nhÃc lên måch giÓng nhau ª b¶ can Çªm. 
ˆn vào không tiêu bÎ ói ra ngay, có måch gì ? 
 
a-TrÀm tuyŒt           b-Th¿c             c-HÜ 
 
Câu 88 : 
ƒn xuÓng nhÃc lên måch giÓng nhau ª b¶ can Çªm. 
Tính tình cau có buÒn vui không chØng m¿c, chân 
tay lånh, có måch gì ? 
 
a-TrÀm tuyŒt  b-Th¿c         c-HÜ 
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Måch ª ThÆn b¶ : 
 
 
Câu 89 : 
NgÜ©i khÕe månh không bŒnh có måch gì ? 
 
a-TrÀm, th¿c ,hoåt.   
b-Vi rÒi trÀm    
c-Phù s¡c 
 
Câu 90 : 
BŒnh ª Bàng quang trÜ§c sau m§i änh hÜªng Ç‰n 
thÆn, có måch gì ? 
 
a-TrÀm, th¿c ,hoåt.   
b-Vi rÒi trÀm    
c-Phù s¡c 
 
Câu 91 : 
ThÆn nª to do khí lånh, Çàn ông thì sÜng dái làm di 
m¶ng tinh, có måch gì ? 
 
a-TrÀm, th¿c ,hoåt.   
b-Vi rÒi trÀm    
c-Phù s¡c 
 
Câu 92 : 
Bàng quang nhiŒt do làm vÃt vä qúa Ç¶, hai Çùi mÕi 
Çau, ti‹u ÇÕ Çøc, có måch gì ? 
 



 27 

a-Phù sác    
b-Phù trì    
c-Phù hoåt th¿c Çåi 
 
Câu 93 : 
Tinh huy‰t hÜ sinh huy‰t tr¡ng, nÜ§c ti‹u Çøc nhÜ 
nÜ§c gåo thÓi, n‰u Ç‹ lâu không ch»a làm ù tai, Çi‰c 
tai, có måch gì ? 
 
a-Phù sác    
b-Phù trì    
c-Phù hoåt th¿c Çåi 
 
Câu 94: 
NhiŒt tà ª Tâm håi ThÆn làm ti‹u tiŒn Çau buÓt 
không thông, có måch gì ? 
 
a-Phù sác    
b-Phù trì    
c-Phù hoåt th¿c Çåi 
 
Câu 95 : 
Hàn thÃm vào ti‹u trÜ©ng làm ra chÙng sa Çì, xŒ âm 
nang, nÜ§c ti‹u có mùi kh¡m, có måch gì ? 
 
a-Phù Çåi    
b-Phù khÄn    
c-Phù hÜ 
 
Câu 96 : 
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ThÆn bÎ phong tà làm ù Çi‰c tai, có måch gì ? 
 
a-Phù Çåi    
b-Phù khÄn    
c-Phù hÜ 
 
Câu 97 : 
Phong và hàn lÃn nhau sinh Çau ræng, chäy máu 
chân ræng, mÕi xÜÖng sÓng lÜng, n¥ng hÖn thì chân 
tay có nhiŠu møn nh†t, có måch gì ? 
 
a-Phù Çåi    
b-Phù khÄn    
c-Phù hÜ 
 
Câu 98 : 
Tång thÆn bÎ håi hÜ sinh bŒnh Çi ti‹u ta máu, Çàn bà 
con gái sinh bŒnh lÆu huy‰t, có måch gì ? 
 
a-Phù hoãn    
b-Phù khâu    
c-Phù th¿c 
 
Câu 99 : 
Phong tà vào Bàng quang kinh thành cäm phong Çi 
ti‹u luôn, có måch gì ? 
 
a-Phù hoãn    
b-Phù khâu    
c-Phù th¿c 
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Câu 100 : 
NhiŒt Tâm truyŠn xuÓng Ti‹u trÜ©ng làm ÇÀy trÜ§ng 
tÙc ª ru¶t non gây ra Çái són, có måch gì ? 
 
a-Phù hoãn    
b-Phù khâu    
c-Phù th¿c 
 
Câu 101 : 
ThÆn âm hÜ tø thûy khí ª rÓn làm lånh Çau, có måch 
gì ? 
 
a-Phù     
b-Phù hoåt    
c-Phù hÒng 
 
Câu 102 : 
HÕa Çè thûy, âm Çåo nóng sÜng, suy t°n, có måch 
gì  ? 
 
Câu 103 : 
 
a-Phù     
b-Phù hoåt    
c-Phù hÒng 
 
Câu 104 : 
ñàn ông di tinh m¶ng tinh. ñàn bà Çau t¡c kinh 
nguyŒt, có måch gì ? 
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a-Phù     
b-Phù hoåt    
c-Phù hÒng 
 
Câu 105 : 
Âm hÜ thûy kiŒt, hÕa thØa cÖ lÃn Ç¶ng làm Ù huy‰t 
n¶i tång, có måch gì ? 
 
a-TrÀm s¡c    
b-TrÀm trì    
c-TrÀm khÄn hoåt huyŠn 
 
Câu 106 : 
ThÆn hàn Çi ti‹u luôn làm tinh khí båc nhÜ®c. ñàn bà 
bÎ huy‰t k‰t ª tº cung làm Çau, n¥ng thì ung thÜ tº 
cung, có måch gì ? 
 
a-TrÀm s¡c    
b-TrÀm trì    
c-TrÀm khÄn hoåt huyŠn 
 
Câu 107 : 
ThÆn bÎ  khí phong tà phong thÃp làm lÜng Çùi Çau 
nhÙc mÕi, có måch gì ? 
 
a-TrÀm s¡c    
b-TrÀm trì    
c-TrÀm khÄn hoåt huyŠn 
 
Câu 108 : 
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Bao tº hàn nên vÎ th° không kh¡c ch‰ ÇÜ®c thûy 
thÆn nên thûy khí Ç†ng ª hå tiêu làm Çau bøng dÜ§i, 
lÜng dÜ§i, chân phù thûng, có måch gì ? 
 
a-TrÀm huyŠn    
b-TrÀm vi    
c-TrÀm hoãn 
 
Câu 109 : 
ThÆn khí hÜ, Çàn ông di tinh, ti‹u ra máu, khí k‰t ª 
thÆn thành sån thÆn. ñàn bà bÎ bæng huy‰t, huy‰t 
tr¡ng, kinh nguyŒt không thông, ch»a không khÕi 
sinh bŒnh ngÙa âm h¶, ung thÜ tº cung, chân Çùi 
nhÙc mÕi Çau buÓt. TÃt cä chÙng trên do vŒ khí y‰u, 
thÃp nhiŒt qúa thÎnh, có måch gì ? 
 
a-TrÀm huyŠn    
b-TrÀm vi    
c-TrÀm hoãn 
 
Câu 110 : 
Th° khí Çè thûy khí làm chân tay tê båi, có måch gì ? 
 
a-TrÀm huyŠn    
b-TrÀm vi    
c-TrÀm hoãn 
 
Câu 111 : 
Âm khí tích tø ª hå tiêu sinh giun sán ho¥c chÙng 
Çóng cøc khÓi cÙng ª bøng dÜ§i sau thành ung thÜ, 
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có måch gì ? 
 
a-TrÀm th¿c    
b-TrÀm nhu    
c-TrÀm sác 
 
Câu 112 : 
Khí huy‰t hao tán, ti‹u ra máu. ñàn bà mÃt huy‰t, 
sän phø Ç‹ non, có måch gì ? 
 
a-TrÀm th¿c    
b-TrÀm nhu    
c-TrÀm sác 
 
Câu 113 : 
ThÆn dÜÖng hÜ không Çem khí vào tam tiêu dÅn vào 
trÜ©ng vÎ, nên trÜ©ng vÎ không Çû khí Ãm làm nhiŒm 
vø tiêu hóa cho nên bøng lånh, bøng sôi nhÜ sÃm 
kêu, có måch gì ? 
 
a-TrÀm th¿c    
b-TrÀm nhu    
c-TrÀm sác 
 
Câu 114 : 
Huy‰t hÜ sinh n¶i nhiŒt làm tính tình nóng nÄy, có 
måch gì ? 
 
a-TrÀm hoãn s¡c   
b-TrÀm tán    
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c-TrÀm hoåt 
 
Câu 115 : 
ñau lÜng Çi ti‹u nhiŠu lÀn, có måch gì ?  
 
a-TrÀm hoãn s¡c   
b-TrÀm tán    
c-TrÀm hoåt 
 
Câu 116 : 
Måch thuÆn, có bŒnh cÛng mau khÕi, t¿ hÒi phøc 
ÇÜ®c, có måch gì ? 
 
a-TrÀm hoãn s¡c   
b-TrÀm tán    
c-TrÀm hoåt 
 
Câu 117 : 
Khí âm s¡p tuyŒt, thÆn khí không còn, nói không ra 
hÖì, Çau nhÙc xÜÖng cÓt kh¡p mình, bŒnh nguy 
hi‹m, có måch gì ? 
 
a-TrÀm nhÜ®c    
b-Th¿c     
c-HÜ 
 
Câu 118 : 
Cä thÆn và Bàng quang måch giÓng nhau làm Çau 
ÇÀu, Çau m¡t, lÜng và c¶t sÓng Çau, có måch gì ? 
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a-TrÀm nhÜ®c    
b-Th¿c     
c-HÜ 
 
Câu 119 : 
Cä thÆn và Bàng quang có måch giÓng nhau làm Çau 
bøng Çau tim, tiêu chäy không cÀm, có måch gì ? 
 
a-TrÀm nhÜ®c    
b-Th¿c     
c-HÜ 
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Måch ª Ph‰ b¶ : 
 
Câu 120 : 
Måch bình thÜ©ng cûa ph‰, ngÜ©i khÕe không có 
bŒnh, có måch gì ? 
 
a-Phù sác Çoän   
b-TrÜ§c phù sau tán Çåi  
c-Phù sác 
 
Câu 121 : 
Måch cûa kinh Çåi trÜ©ng tÓt không có bŒnh, có 
måch gì ? 
 
a-Phù sác Çoän   
b-TrÜ§c phù sau tán Çåi  
c-Phù sác 
 
Câu 122 : 
Trúng phong tà làm cäm ho nóng, Çåi ti‹u tiŒn khó, 
có måch gì ? 
 
a-Phù sác Çoän   
b-TrÜ§c phù sau tán Çåi  
c-Phù sác 
 
Câu 123 : 
Ph°i bÎ lånh, Ç©m dãi k‰t ª ng¿c, æn uÓng khó tiêu, 
Çi tiêu chäy, có måch gì ? 
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a-Phù trì    
b-Phù th¿c hoåt Çåi   
c-Phù khâu 
 
Câu 124 : 
Tâm hÕa lÃn kim làm c° khô sÜng Çau, Ç©m dính 
Ç¥c, nghËt mÛi mÃt mùi, khan ti‰ng, có måch gì ? 
 
a-Phù trì    
b-Phù th¿c hoåt Çåi   
c-Phù khâu 
 
Câu 125 : 
Huy‰t Ù trong ng¿c làm nôn oË, chäy máu cam, Ù 
nhiŠu làm Çau tÙc d» d¶i vì tuÀn hoàn khí huy‰t bÎ 
t¡c, có måch gì ? 
 
a-Phù trì    
b-Phù th¿c hoåt Çåi   
c-Phù khâu 
 
Câu 126 : 
Khí thæng không giáng xuÓng làm ÇÀy tÙc ng¿c khó 
thª thành suyÍn ÇÜa hÖi  lên, có måch gì ? 
 
a-Phù qua khÕi thÓn b¶  
b-Phù hÒng    
c-Phù khÄn 
 
Câu 127 : 
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HÕa thÎnh quá làm Ç©m dãi khô Ç¥c hôi tanh, khåc 
ra Ç©m dính máu, có måch gì ? 
 
a-Phù qua khÕi thÓn b¶  
b-Phù hÒng    
c-Phù khÄn 
 
Câu 128 : 
SuyÍn hàn do cäm måo phong hàn lâu ngày, có 
måch gì ? 
 
a-Phù qua khÕi thÓn b¶  
b-Phù hÒng    
c-Phù khÄn 
 
Câu 129 : 
Ph°i có nhiŠu Ç©m làm t¡c khí huy‰t lÜu thông nên 
nhÙc ÇÀu, chóng m¥t, xây xÄm, khó chÎu, có måch 
gì ? 
 
a-Phù hoåt    
b-Phù     
c-TrÀm sác 
 
Câu 130 : 
Ph‰ khí suy, nên dÜ§i trái tim có nÜ§c, và nÜ§c 
trong màng ph°i, có måch gì ? 
 
a-Phù hoåt    
b-Phù     
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c-TrÀm sác 
 
Câu 131 : 
HÕa kh¡c kim ph°i không khí hóa tÓt thành khò khè 
, ho hen, suyÍn, có måch gì ? 
 
a-Phù hoåt    
b-Phù     
c-TrÀm sác 
 
Câu 132 : 
ˆn uÓng khó tiêu sinh Ç©m nhiŠu, ph‰ hàn kœ thÙc 
æn có chÃt béo, cam, chuÓi, bÖ s»a, dØa, tåo Ç©m, 
hay khåc Ç©m lâu dÀn ph‰ khí suy, có måch gì ? 
 
a-TrÀm trì    
b-TrÀm khÄn hoåt   
c-TrÀm t‰ hoåt 
 
Câu 133 : 
Ph‰ bÎ phong, hàn tà, ho¥c do æn bi‰n thành Ç©m , 
ho Ç©m khò khè, có måch gì ? 
 
a-TrÀm trì    
b-TrÀm khÄn hoåt   
c-TrÀm t‰ hoåt 
 
Câu 134 : 
ThÆn thûy thØa lÃn kim ph‰ làm ph°i y‰u sinh lao, có 
måch gì ? 
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a-TrÀm trì    
b-TrÀm khÄn hoåt   
c-TrÀm t‰ hoåt 
 
Câu 135 : 
ChÙng nhiŒt k‰t ª ng¿c ho khåc Ç©m nhiŠu làm t°n 
thÜÖng rån nÙt trong ph°i, khi g¥p ÇiŠu kiŒn thÃp 
hàn thÃp nhiŒt tác Ç¶ng lên nh»ng v‰t nÙt trÀy trong 
ph°i sinh vi trùng lao, có måch gì ?  
 
a-TrÀm th¿c hoåt   
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm 
 
Câu 136 : 
DÜÖng hÜ t¿ hãn, toát mÒ hôi không cÀm khi‰n kinh 
giän s® hãi, có måch gì ? 
 
a-TrÀm th¿c hoåt   
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm 
 
Câu 137 : 
Khí Çoän thª ng¡n hÖi thành ho suyÍn, có måch gì ? 
 
a-TrÀm th¿c hoåt   
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm 
 
Câu 138 : 



 40 

Ph‰ và ñåi trÜ©ng måch giÓng nhau gây chÙng xŒ 
môi không mím låi ÇÜ®c, cánh tay co rút, có måch gì 
? 
 
a-TrÀm     
b-Th¿c     
c-HÜ 
 
Câu 139 : 
Ph‰ và ñåi trÜ©ng måch giÓng nhau ,hay s® hãi, hoa 
m¡t nÄy Çom Çóm, tính  tình không vui, có måch gì 
? 
 
a-TrÀm     
b-Th¿c     
c-HÜ 
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Måch ª Tÿ b¶ : 
 
Câu 140 : 
NgÜ©i khÕe månh, tÿ vÎ tÓt, có måch gì ? 
 
a-Hoãn ( Vi hoãn )   
b-Phù sác có l¿c   
c-Phù sác vô l¿c 
 
Câu 141 : 
Bao tº có khí nhiŒt, ® chua, ói mºa, chóng Çói, sÜng 
Çau ho¥c chäy máu chân ræng, Çêm ngû mÒ hôi 
tr¶m. N‰u æn thÙc æn chiên xào, gia vÎ cay nóng së 
lª loét bao tº, có måch gì ? 
 
a-Hoãn ( Vi hoãn )   
b-Phù sác có l¿c   
c-Phù sác vô l¿c 
 
Câu 142 : 
Do thÀy thuÓc ch»a lÀm, tÜªng táo bón cho Çi cÀu 
nhiŠu lÀn làm håi chính khí cûa tÿ vÎ, có måch gì ? 
 
a-Hoãn ( Vi hoãn )   
b-Phù sác có l¿c   
c-Phù sác vô l¿c 
 
Câu 143 : 
Tÿ vÎ hÜ hàn, bøng ÇÀy trÜ§ng v‡ kêu bÒm b¶p, có 
måch gì ? 
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a-Phù trì    
b-Phù s¡c    
c-Phù th¿c 
 
Câu 144 : 
Tÿ vÎ hÜ hàn æn uÓng không tiêu còn Ç†ng låi mãi 
trong bao tº, có måch gì ? 
 
a-Phù trì    
b-Phù s¡c    
c-Phù th¿c 
 
Câu 145 : 
Làm viŒc m‰t mÕi b¡p thÎt håi tÿ vÎ, tâm hÕa tác 
Ç¶ng lên tÿ vÎ làm tæng nhiŒt tiêu cÖm gåo ra bã 
b¢ng nhiŒt Ç¶, còn cÖ bóp cûa bao tº y‰u không 
nhÒi thành chÃt b° ra huy‰t nuôi ngÛ tång, khi‰n 
vinh vŒ khí thi‰u, sinh bŒnh miŒng khô, c° khát, tiêû 
luôn làm mÃt nÜ§c trª thành bŒnh ti‹u ÇÜ©ng và 
tiêu khát, có måch gì ? 
 
a-Phù trì    
b-Phù s¡c    
c-Phù th¿c 
 
Câu 146 : 
VÎ khí suy kém, vinh khí không ÇÜ®c b° sung làm da 
thÎt không tÜÖi nhuÆn, ngÜ©i khô héo, hÓc hác mau 
già, có måch gì ? 
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a-Phù khâu    
b-Phù khÄn    
c-Phù hÜ 
 
Câu 147 : 
Bøng lånh và ÇÀy, Çau và sôi bøng luôn, có måch gì 
? 
 
a-Phù khâu    
b-Phù khÄn    
c-Phù hÜ 
 
Câu 148 : 
Bao tº lånh không Çû nhiŒt Ç‹ khí hóa thÙc æn sinh 
chính khí nuôi ph‰ kim, làm ph°i y‰u thª ng¡n hÖi, 
có måch gì ? 
 
a-Phù khâu    
b-Phù khÄn    
c-Phù hÜ 
 
Câu 149 : 
Hàn khí cûa tÿ vÎ truyŠn sang ph‰ thành ph‰ hàn, 
dÜ«ng trÃp thành Ç©m làm khó thª, suyÍn, ng¡n 
hÖi, có måch gì ? 
 
a-Phù hoåt   
b-Phù Çåi huyŠn Ç‰n thÓn   
c-Phù huyŠn 
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Câu 150 : 
Tÿ bÎ phong tà truyŠn vào cho nên khi ngû miŒng 
hay chäy nÜ§c dãi, có måch gì ? 
 
a-Phù hoåt   
b-Phù Çåi huyŠn Ç‰n thÓn   
c-Phù huyŠn 
 
Câu 151 : 
Can khí månh qúa haÎ tÿ làm chân tay co qu¡p ho¥c 
rã r©i mŒt mÕi, ho¥c làm sÓt rét, Çi tiêu ki‰t lœ, có 
måch gì ? 
 
a-Phù hoåt   
b-Phù Çåi huyŠn Ç‰n thÓn   
c-Phù huyŠn 
 
Câu 152 : 
Chính khí cûa vÎ suy, bÎ phong tà m¶c kh¡c th° làm 
bøng phình l§n ra, chân tay thì gÀy teo, có måch gì ? 
 
a-Phù     
b-TrÀm sác    
c-TrÀm trì 
 
Câu 153 : 
Hàn nhiŒt xung kh¡c trong tÿ vÎ làm mÃt chính khí 
nuôi ngÛ tång nên ngÜ©I mŒt mÕi, Üa n¢m, æn vào 
ói ra, miŒng hôi, chân ræng chäy máu, bøng r© có 
ch‡ Çau, có måch gì ? 
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a-Phù     
b-TrÀm sác    
c-TrÀm trì 
 
Câu 154 : 
Do æn nhiŠu rau qûa sÓng sít lånh làm khó 
tiêu,dÜ«ng trÃp Ç†ng låi tích tø thành Ç©m, bøng 
ÇÀy trÜÖng phình, Çau, khó thª, ng¡n hÖi, bi‰ng æn, 
có måch gì ? 
 
a-Phù     
b-TrÀm sác    
c-TrÀm trì 
 
Câu 155 : 
Måch dÜ§i hÜ ( tÿ ), trên thÎnh ( vÎ ), khí không thông 
dÍ dàng làm k‰t khÓi ª bøng dÜ§i lâu dÀn tâm hÕa 
truyŠn vào vÎ thành hÜ hÕa ÇÓt tÿ th° suy không 
giúp ÇÜ®c vÎ tiêu hóa khi‰n æn không bi‰t ngon, 
chán æn, mÃt vÎ khí Ç‹ nuôi ngÛ tång, có måch gì ? 
 
a-TrÀm hoãn    
b-TrÀm vi    
c-TrÀm phøc 
 
Câu 156 : 
Tÿ vÎ có khí uÃt k‰t bÓc lên tâm làm Çau tim, nhói 
tim, æn cÖm hay nghËn, ® chua, có måch gì ? 
 
a-TrÀm vi    
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b-TrÀm phøc    
c-TrÀm s¡c 
 
Câu 157 : 
Âm khí uÃt k‰t thành khÓi trong bøng thành ung thÜ 
bao tº, lá mía, có måch gì ? 
 
a-TrÀm vi    
b-TrÀm phøc    
c-TrÀm s¡c 
 
Câu 158 : 
Tâm hÕa suy kém không nuôi tÿ Ç‹ khí hóa thÙc æn, 
nên bi‰ng æn, hay nôn oË, có måch gì ? 
 
a-TrÀm vi    
b-TrÀm phøc    
c-TrÀm s¡c 
 
Câu 159 : 
Tÿ vÎ lånh không sinh vÎ khí nuôi ph°i nên thª ng¡n 
hÖi, khó hô hÃp, suyÍn hàn, có måch gì ? 
 
a-TrÀm nhu    
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm 
 
Câu 160 : 
Chính khí tÿ ph‰ hÜ làm mŒt, thª nhanh gÃp ng¡n 
hÖi, có måch gì ? 
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a-TrÀm nhu    
b-TrÀm nhÜ®c    
c-TrÀm 
 
Câu 161 : 
Hàn khí tích ª tÿ vÎ lâu, khi æn vào Çi cÀu lÕng phân 
sÓng , nôn †e, ÇÀy bøng, chân tay mÕi mŒt, Ç‹ lâu 
thành bŒnh c° trÜ§ng, bøng to nhÜ cái trÓng, có 
måch gì ? 
 
a-HÜ     
b-TrÀm    
c-Th¿c 
 
Câu 162 : 
Khí hÜ không Çû thª, chi lånh, Çi cÀu luôn, lâu dÀn vÎ 
khí mÃt nuôi ngÛ tång së mÃt vinh vŒ khí, có måch 
gì ? 
 
a-HÜ     
b-TrÀm    
c-Th¿c 
 
Câu 163 : 
Bao tº nóng, nhiŒt khí kh¡c thÆn thûy sinh nóng lånh 
sÓt rét, bøng ÇÀy trÜ§ng, Çau cånh sÜ©n, hay cáu 
giÆn, s® hãi, giÆt mình làm kinh, có måch gì ? 
 
a-HÜ   b-TrÀm  c-Th¿c 
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Måch ª b¶ vÎ MŒnh môn : 
 
Câu 164 : 
Måch khÕe månh cûa Çàn ông ,có måch gì ? 
 
a-TrÀm th¿c hoåt   
b-TrÜ§c vi sau trÀm   
c-Phù có l¿c 
 
Câu 165 : 
Tâm bào låc không có hÕa tà là ngÜ©i khÕe, có måch 
gì ? 
 
a-TrÀm th¿c hoåt   
b-TrÜ§c vi sau trÀm   
c-Phù có l¿c 
 
Câu 166 : 
Måch khÕe månh cûa Çàn bà là måch gì ? 
 
a-TrÀm th¿c hoåt   
b-TrÜ§c vi sau trÀm   
c-Phù có l¿c 
 
Câu 167 : 
ñàn bà âm dÜÖng bÃt giao, tinh khô huy‰t cån, 
không có noãn tinh së không có con, có måch gì ? 
 
a-Phù trì    
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b-Phøc s¡c    
c-Phù 
 
Câu 168 : 
TÜ§ng hÕa MŒnh môn suy, dÜÖng hÜ t¿ hãn, Ç° mÒ 
hôi tr¶m, Çi cÀu luôn, có måch gì ? 
 
a-Phù trì    
b-Phøc s¡c    
c-Phù 
 
Câu 169 : 
Phong tà vào ph°i thành cäm, vào Çåi trÜ©ng thành 
khô, khó Çi cÀu, có måch gì ? 
 
a-Phù trì    
b-Phøc s¡c    
c-Phù 
 
Câu 170 : 
NÜ§c uÓng vào bÎ Ç†ng trong bøng dÜ§i rÓn làm 
qu¥n Çau, có måch gì ? 
 
a-Phù hoåt    
b-Phù huyŠn    
c-Phù khÄn 
 
Câu 171 : 
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ñ©m hÕa nhiŠu håi kinh Tam Tiêu làm ra chÙng Çi 
cÀu khát nÜ§c, càng uÓng nÜ§c càng sôi bøng, có 
måch gì ? 
 
a-Phù hoåt    
b-Phù huyŠn    
c-Phù khÄn 
 
Câu 172 : 
Phong tà vào hå tiêu làm bøng dÜ§i Çau, có måch gì 
? 
 
a-Phù hoåt    
b-Phù huyŠn    
c-Phù khÄn 
 
Câu 173 : 
Hå tiêu nóng Çi cÀu ra máu, có måch gì ? 
 
a-Phù khâu    
b-Phù t‰    
c-Phù sác 
 
Câu 174 : 
SÓt rét ra nhiŠu mÒ hôi, hay bÎ rùng mình vì lånh, có 
måch gì ? 
 
a-Phù khâu    
b-Phù t‰    
c-Phù sác 
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Câu 175 : 
MŒnh môn hÕa thÎnh làm khát nÜ§c và Çi ti‹u ÇÕ, có 
måch gì ? 
 
a-Phù khâu    
b-Phù t‰    
c-Phù sác 
 
Câu 176 : 
MŒnh môn hÕa suy làm Çåi tiŒn lÕng nát, ti‹u hoài 
ra nÜ§c trong, rút h‰t nÜ§c cûa cÖ th‹, thÆn không 
làm viŒc ÇiŠu l†c nÜ§c khi‰n cÖ th‹ hao mòn, có 
måch gì ? 
 
a-TrÀm trì    
b-TrÀm vi    
c-TrÀm s¡c 
 
Câu 177 : 
Bàng quang bÎ Çau, khí hóa kém nên Çóng vôi c¥n 
Çi ti‹u Çøc nhÜ nÜ§c gåo, n‰u hay nín ti‹u ho¥c ti‹u 
ít, c¥n së Çóng thành sån, có måch gì ? 
 
a-TrÀm trì    
b-TrÀm vi    
c-TrÀm s¡c 
 
Câu 178 : 
Tinh khí kiŒt quŒ làm bí ru¶t già n°i cøc sinh táo 
bón, hai chân thÜ©ng bÎ lånh, có måch gì ? 
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a-TrÀm trì    
b-TrÀm vi    
c-TrÀm s¡c 
 
Câu 179 : 
Hå tiêu lånh làm chân lånh bÎ chu¶t rút, có måch gì ? 
 
a-TrÀm phøc    
b-TrÀm nhÜ®c hoåt   
c-Th¿c 
 
Câu 180 : 
Hai chân Çau cÙng, Çùi gÓi không co du‡i ÇÙng lên 
ngÒi xuÓng ÇÜ®c, có måch gì ? 
 
a-TrÀm phøc    
b-TrÀm nhÜ®c hoåt   
c-Th¿c 
 
Câu 181 : 
ƒn tay n¥ng, nhË, vØa, ÇŠu có måch giÓng nhau , 
MŒnh môn hÕa nhiŠu tà nhiŒt làm cho hŒ thÓng Óng 
máu nóng lên tåo ra hÃp trùng huy‰t, ( ÇiŠu kiŒn 
thÃp nhiŒt trong máu phát sinh vi trùng ), có måch 
gì ? 
 
a-TrÀm phøc    
b-TrÀm nhÜ®c hoåt   
c-Th¿c 
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Câu 182 : 
ƒn tay n¥ng, nhË, vØa, måch ÇŠu giÓng nhau, Tam 
tiêu có khí lånh không thông nên không dÅn khí 
huy‰t  nuôi cÖ th‹ së sinh ra nhiŠu bŒnh khó ch»a, 
có måch gì ? 
 
a-NhÜ®c hoåt    
b-HÜ     
c-Th¿c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


