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Khí công y Çåo viŒt nam                  
 

 
 

lš thuy‰t 
cæn bän Çông y 

TÆp 1 
 
 
 

V†ng chÄn 
Væn chÄn 
VÃn chÄn 

Thi‰t chÄn 28 måch cæn bän 
 
 
 

Ç‡ ÇÙc ng†c 
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PhÀn m¶t : 
 

khám bŒnh 
 

Nghiên cÙu và tìm hi‹u lš thuy‰t Çông y dÜ§i hình thÙc 
Ç¥t câu hÕi. 
CÓ g¡ng tÆp suy luÆn theo š riêng cûa mình trÜ§c Ç‹ 
ch†n nh»ng câu trä l©i. Trong nh»ng câu trä l©i có m¶t 
câu Çúng theo lš thuy‰t bài h†c ÇÜ®c giäi Çáp bên dÜ§i 
m‡i câu Ç¥t trong ngo¥c 
TÆp làm Çi làm låi nhiŠu lÀn. Sau Çó ÇÓi chi‰u k‰t qûa v§i 
câu trä l©i cûa mình, và so sánh tìm ra nh»ng ch‡ sai. 
Càng làm nhiŠu lÀn càng ít sai, cho Ç‰n khi Çúng 100% . 
ñó là cách h†c hay nhÃt và nhanh nhÃt Ç‹ n¡m v»ng ki‰n 
thÙc Çông y. 

 
 

Câu 1 : Møc Çích khám bŒnh cûa Çông y qua dÃu hiŒu 
lâm sàng Ç‹ tìm gì ? ñánh dÃu vào câu Çúng : 
 
a- BŒnh 
b-ChÙng 
c-Nguyên nhân 

(b) 
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Câu 2 : BŒnh v§i chÙng khác nhau th‰ nào ? Ch†n câu 
Çúng : 
 
BŒnh : a-Nói Ç‰n bi‰n chÙng mà không nói Ç‰n tång phû  
              nhÜ Çau ÇÀu, Çau bøng..    
           b-Nói Ç‰n bi‰n chÙng cûa tång phû, nhÜ ph‰ hÜ  
               hàn, trÜ©ng vÎ th¿c nhiŒt .. .           
           c-Nói Ç‰n nguyên nhân. 
 
ChÙng : a-Nói Ç‰n bi‰n chÙng cûa tång phû 
 b-Nói Ç‰n bát cÜÖng 
 c-Nói Ç‰n gÓc bŒnh. 
 

(bŒnh a, chÙng b) 
 

Câu 3 : X‰p nh»ng dÃu hiŒu bŒnh sau Çây và ÇiŠn vào 
bÓn phÜÖng pháp khám bŒnh cûa Çông y : 
 
a.BŒnh nhân y‰u gÀy,                   
b.Da khô,                             
c.Hª l‡ chân lông,     
d.ñi chÆm chåp,                          
e.Có vÈ Çau Ç§n,                 
f. M¥t tr¡ng xanh,       
g.Môi nhåt,                                 
h.Thª ng¡n, khë,                 
i.Nói nhÕ,  
j.Bón, phân mŠm ra ít m¶t,          
k.Thích uÓng nÜ§c nóng,      
l.M¥c áo Ãm, 
m.Chân tay lånh,                        
n.NhÎp tim chÆm,                



 5 

o.Måch nhÜ®c. 
 
1-V†ng hình :-----------------2-V†ng khí---------------------- 
3-V†ng thÀn---- -------------4-V†ng s¡c----------------------- 
5-Væn :------------------------6- VÃn :--------------------------- 
7-Thi‰t:------------------------------------------------------------
  

(1-a,d,l, 2-b,c,3-e,4-f,g,5-h,I,6-j,k,7-m,n,o) 
 

Câu 4 : Tìm bŒnh tåi sao cÀn phäi theo tÙ chÄn : v†ng 
,væn, vÃn, thi‰t : 
 
a-ñ‹ phân biŒt tình trång bŒnh. 
b-ñ‹ tìm ra chÙng . 
c-ñ‹ bi‰t cách ÇÓi chÙng trÎ liŒu. 
d-Cä ba câu trên ÇŠu sai. 
e-Cä ba câu trên ÇŠu Çúng. 

(e) 
 

Câu 5 : Tìm dÃu hiŒu Âm, DÜÖng trong bát cÜÖng Ç‹ làm 
gì ? 
 
a-ñ‹ bi‰t bŒnh thu¶c nóng hay lånh. 
b-ñ‹ bi‰t bŒnh thu¶c bi‹u hay lš. 
c-ñ‹ bi‰t bŒnh hÜ hay th¿c. 
d-ñ‹ bi‰t bŒnh thu¶c khí hay huy‰t 
e-Cä bÓn câu ÇŠu Çúng. 

(e) 
 

Câu 6 : ñông y khám bŒnh theo tÙ chÄn và x‰p loåi theo 
bát cÜÖng Ç‹ : 
a-Tìm nguyên nhân gây bŒnh. 
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b-ñ‹ tìm ra chÙng. 
c-ñ‹ bi‰t cách ch»a. 

(c) 
 

Câu 7 : ñông y quan sát bŒnh hiŒn trên m¥t qua 5 
mÀu Ç‹ bi‰t bŒnh thu¶c tång  nào nhÜ :  
 
a-ÇÕ.   
b-vàng.   
c-tr¡ng.   
d-Çen.   
e-xanh. 
 
1-Thu¶c tång tâm :---------------------------------------------- 
2-Thu¶c tång can :---------------------------------------------- 
3-Thu¶c tång tÿ:------------------------------------------------- 
4-Thu¶c tång ph‰ :----------------------------------------------   
5-Thu¶c tång thÆn :---------------------------------------------.  

 
(1a,2e,3b,4c,5d) 

 
Câu 8 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu màu s¡c sau Çây cho phù 
h®p v§i 4 tình trång bŒnh : 
 
a-HÜ hay th¿c,       
b-N¥ng hay nhË ( bi‹u hay lš ),        
c-Hàn hay nhiŒt,          
d-ñau Ç§n. 
 
1-MÀu s¡c hiŒn trên m¥t nhåt hay ÇÆm :--------------------- 
2-MÀu s¡c tÓi bÀm hay tÜÖi sáng :---------------------------- 
3-MÀu s¡c tr¡ng nhiŠu hay ÇÕ nhiŠu :------------------------ 
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4-MÀu s¡c xanh nhiŠu hÖn các mÀu khác :------------------ 
 

(1a,2b,3c,4d) 
Câu 9 : Hãy ch†n Çúng nh»ng mÀu s¡c bŒnh hiŒn trên 
m¥t Ç‹ x‰p vào loåi bŒnh cho phù h®p nhÜ : 
 
a-mÀu ÇÕ,     
b-mÀu vàng,     
c-mÀu tr¡ng,        
d-mÀu Çen,         
e-mÀu xanh.  
 
1-BŒnh khí huy‰t nhiŒt, bŒnh tim måch, bŒnh ti‹u trÜ©ng 
:---------- 
2-BŒnh thu¶c gan mÆt, phong Çau nhÙc, tiêu hóa :-------- 
3-BŒnh hô hÃp,bŒnh ph°i, bŒnh ÇÜ©ng ru¶t :--------------- 
4-BŒnh thu¶c æn uÓng, hÃp thø, bŒnh tÿ vÎ :---------------- 
5-BŒnh phù thûng, nhÙc xÜÖng, tiêu ti‹u, Çau lÜng, thÆn 
:---------- 

(1a,2e,3c,4b,5d) 
Câu 10 : Quan sát trên m¥t Ç‹ tìm bŒnh b¢ng các dÃu 
hiŒu tÜÖng xÙng và phù h®p v§i bŒnh nhÜ sau : 
 
a-Khuôn m¥t hÓc hác .                       
b-Khuôn m¥t sÜng phù.  
c-Da m¥t có møn s© không Çau.       
d-M¥t và m¡t ÇÕ.  
 
1-Møn âm do dÜÖng suy :------------------------------------- 
2-BŒnh suy nhÜ®c kém hÃp thø :------------------------------ 
3-CÖ th‹ bÎ gi» nÜ§c do thi‰u hÕa Ç‹ chuy‹n hóa :-------- 
4-BŒnh sÓt do tâm nhiŒt :-------------------------------------- 
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(1c,2a,3b,4d) 
Câu 11 : Quan sát trên m¥t Ç‹ tìm bŒnh b¢ng các dÃu 
hiŒu tÜÖng xÙng và phù h®p v§i bŒnh nhÜ sau :  
 
a-C° và c¢m ÇÕ.                                                             
b-M¥t m¶t bên dÀy m¶t bên hóp.  
c-Sau gáy t¿ nhiên có khÓi thÎt mà ngÜ©i không mÆp.    
d-Da m¥t dÀy không hÒng hào. 
 
1-DÃu hiŒu thi‰u khí :------------------------------------------- 
2-BŒnh hª ho¥c hËp van tim :--------------------------------- 
3-BŒnh sÓt do thÆn nhiŒt :------------------------------------- 
4-DÃu hiŒu bŒnh cao áp huy‰t :------------------------------- 
 

(1d,2b,3a,4c) 
Câu 12 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
 
a-Má có mÀu tr¡ng.                     
b-Má bên trái ÇÕ hÖn.  
c-Má  bên phäi ÇÕ hÖn.               
d-Tròng tr¡ng m¡t Çøc. 
 
1-BŒnh sÓt do can nhiŒt :--------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c ph°i hàn :---------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c chÙng hàn :-------------------------------------- 
4-BŒnh sÓt do ph‰ nhiŒt :-------------------------------------- 
 

(1c,2a,3d,4b) 
Câu 13 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
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a-Hai bên m¥t to b¢ng nhau , 
b-M¶t bên má dÀy hÖn má bên kia.   
c-M¶t bên má bÎ hóp thÃy rõ có ngÃn våch chia má trên   
và dÜ§i thành hai phÀn .   
d-C¢m có n†ng thÎt trông to hÖn phÀn ª trán. 
 
1-DÃu hiŒu bŒnh cao áp huy‰t :------------------------------- 
2-DÃu hiŒu bŒnh hª van tim :---------------------------------- 
3-DÃu hiŒu bŒnh hËp van tim :-------------------------------- 
4-DÃu hiŒu cÖ sª cûa qûa tim tÓt :---------------------------- 
 

(1d,2b,3c,4a) 
Câu 14 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
 
a-M¥t và m¡t ÇÕ .                        
b-C¢m và c° ÇÕ .  
c-DÜ§i chân tai sÜng.                  
d-Sau gáy có khÓi thÎt u mà ngÜ©i không có vÈ mÆp. 
 
1-DÃu hiŒu bŒnh cao áp huy‰t :------------------------------- 
2-DÃu hiŒu cÖ th‹ bÎ nhiÍm trùng :--------------------------- 
3-DÃu hiŒu sÓt do thÆn nhiŒt :--------------------------------- 
4-DÃu hiŒu sÓt do tâm nhiŒt :--------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 15 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
 
a-M¡t trong sáng .        
b-M¡t Çøc .         
c-M¡t m© do hÕa v†ng.            
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d-M¡t l© Ç©.   
 
1-DÃu hiŒu can khí khai khi‰u ra m¡t Çû :-------------------- 
2-DÃu hiŒu thÀn kinh suy nhÜ®c :----------------------------- 
3-DÃu hiŒu can khí th¿c :--------------------------------------- 
4-DÃu hiŒu can khí suy :---------------------------------------- 
 

(1a,2d,3c,4b) 
Câu 16 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
 
a-M¡t khô.            
b-M¡t Ü§t.         
c-M¡t có quÀng thâm .            
d-Tròng tr¡ng m¡t Çøc. 
 
1-DÃu hiŒu ph°i y‰u :------------------------------------------- 
2-DÃu hiŒu thÆn thûy thi‰u :----------------------------------- 
3-DÃu hiŒu thÆn thûy Çû :-------------------------------------- 
4-DÃu hiŒu thÆn hÜ :--------------------------------------------  
 

(1d,2a,3b,4c) 
Câu 17 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
 
a-Tròng Çen m¡t bÎ Çøc.                           
b-Con ngÜÖi nª to .  
c-Con ngÜÖi thu nhÕ.                           
d-M¡t có v‰t tr¡ng lÃn vào tròng Çen. 
 
1-DÃu hiŒu cÆn thÎ :--------------------------------------------- 
2-DÃu hiŒu viÍn thÎ :-------------------------------------------- 
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3-DÃu hiŒu can hÜ :--------------------------------------------- 
4-DÃu hiŒu m¡t có cÜ©m :------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a,4d) 
Câu 18 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
 
a-Tròng tr¡ng có nhiŠu gân máu ÇÕ .                       
b-Gai thÎ không ÇŠu.   
c-M¡t lé .                                                                
d-M¡t và trong mí m¡t xanh Çøc. 
 
1-DÃu hiŒu båch cÀu tæng hÒng cÀu giäm :------------------ 
2-DÃu hiŒu can phong :----------------------------------------- 
3-DÃu hiŒu can nhiŒt phåm ph‰ :----------------------------- 
4-DÃu hiŒu loån thÎ, loån s¡c :--------------------------------- 
 

(1d,2c,3a,4b) 
Câu 19 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c x‰p vào 
loåi bŒnh cho h®p lš , nhÜ : 
 
a-Con ngÜÖi m¡t nª l§n.       
b-Mí m¡t sÜng.         
c-M¡t Üa nh¡m không thích nhìn ai. 
 
1-BŒnh thÆn dÜÖng hÜ :---------------------------------------- 
2-Tÿ vÎ nhiŒt :---------------------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c ph‰ hÜ :------------------------------------------ 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 20 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu bŒnh quan sát ÇÜ®c trên 
m¥t x‰p vào Çúng loåi bŒnh chÙng :  
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a-Môi t¿ nhiên sÜng dÀy lên.    
b-Môi tr¡ng nh®t ho¥c xanh tím.     
c-Môi khô nÙt sÜng ÇÕ. 
 
1-BŒnh tÿ nhiŒt :------------------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c hàn chÙng :-------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c nhiŒt chÙng :------------------------------------ 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 21 :Ch†n nh»ng dÃu hiŒu bŒnh quan sát ÇÜ®c trên 
m¥t x‰p vào Çúng loåi bŒnh chÙng : 
 
a-UÓng nÜ§c nhiŠu môi vÅn khô .                      
b-Môi nh®t nhåt.   
c-Môi ÇÕ hÖi sÜng.                                             
d-Môi dÜ§i t¿ nhiên ÇÕ bÀm,dÀy và xŒ . 
 
1-DÃu hiŒu thÆn dÜÖng suy không chuy‹n hóa thûy :------ 
2-ChÙc næng tÿ hÜ :--------------------------------------------- 
3-DÃu hiŒu hª van tim :---------------------------------------- 
4-DÃu hiŒu tÿ nhiŒt :-------------------------------------------- 

(1a,2b,3d,4c) 
 
Câu 22 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu bŒnh quan sát ÇÜ®c trên  
m¥t x‰p vào Çúng loåi bŒnh chÙng :  
 
a-Môi ÇÕ bÀm tÓi .                                            
b-Môi bÎ thâm Çen vïnh viÍn .   
c-T¿ nhiên môi mép bên cao bên thÃp.             
d-Rãnh cÜ©i quanh môi mÛi không ÇŠu. 
 
1-DÃu hiŒu Ù t¡c huy‰t :---------------------------------------- 
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2-DÃu hiŒu dây ch¢ng tº cung bÎ co rút :-------------------- 
3-DÃu hiŒu s¡p bÎ trúng phong liŒt m¥t méo miŒng :------ 
4-DÃu hiŒu thÆn bÎ ng¶ Ç¶c do truyŠn qúa nhiŠu nÜ§c 
bi‹n, ho¥c ª ngÜ©i nghiŒn hút ma túy, thuÓc phiŒn--------  
 

(1a,2c,3d,4b) 
Câu 23: Ch†n nh»ng dÃu hiŒu bŒnh quan sát ÇÜ®c trên 
m¥t x‰p vào Çúng loåi bŒnh chÙng :  
 
a-Quanh môi trên tr¡ng xanh.                   
b-Môi và chung quanh môi tr¡ng xanh.   
c-Nhân trung lŒch .                                   
d-Nhân trung dài ho¥c ng¡n. 
 
1-DÃu hiŒu bŒnh tiêu chäy, bøng lånh :---------------------- 
2-DÃu hiŒu lŒch tº cung :--------------------------------------- 
3-DÃu hiŒu ung thÜ ÇÜ©ng ru¶t :------------------------------ 
4-DÃu hiŒu Ç‹ bi‰t chiŠu dài ho¥c Ç¶ sâu cûa cÖ quan 
sinh døc :---------------------------------------------------------  

 
(1a,2c,3b,4d) 

Câu 24 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu bŒnh quan sát ÇÜ®c trên 
m¥t x‰p vào Çúng loåi bŒnh chÙng :  
 
a-MÛi sÜng.                                        
b-Cánh mÛi phÆp phÒng.   
c-Chân mÛi nª nÙt ÇÕ.                        
d-SÓng mÛi lŒch. 
 
1-DÃu hiŒu do nhiÍm trùng, viêm xoang :------------------- 
2-DÃu hiŒu ph‰ nhiÍm cäm :----------------------------------- 
3-DÃu hiŒu tim bÎ thÃp nhiŒt :--------------------------------- 
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4-DÃu hiŒu vách ngæn mÛi lŒch, bŒnh polype (bÜ§u thÎt ) 
:-------------------------------------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c,4d) 
Câu 25 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c  ª lÜ«i x‰p 
vào Çúng loåi bŒnh chÙng : 
 
a-ñÀu lÜ«i và m¥t lÜ«i tr¡ng nhåt Ü§t.                        
b-ñÀu lÜ«i ÇÕ bÀm. 
c-ñÀu lÜ«i tr¡ng .                                                      
d-M¥t lÜ«i có rêu tr¡ng dÀy khô.  
 
1-BŒnh vÎ nhiŒt :------------------------------------------------- 
2-BŒnh tâm hÜ hàn :--------------------------------------------  
3-BŒnh vÎ hàn :--------------------------------------------------- 
4-BŒnh tâm hÜ nhiŒt :------------------------------------------- 
 

(1d,2c,3a,4b)  
Câu 26 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c ª lÜ«i x‰p 
vào Çúng loåi bŒnh chÙng : 
 
a-Gi»a lÜ«i rách, rêu lÜ«i vàng khô, dÀy.      
b-Cä lÜ«i tr¡ng Ü§t dÀy to.  
c-M¥t lÜ«i mÕng hÒng.   
 
1-BŒnh tâm vÎ th¿c nhiŒt :--------------------------------------  
2-BŒnh ph‰ vÎ th¿c hàn :--------------------------------------- 
3-Ph‰ khí tÓt :---------------------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 27 : Ch†n nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c ª lÜ«i x‰p 
vào Çúng loåi bŒnh chÙng : 
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a-Cä m¥t lÜ«i ÇÕ bÀm khô .  
b-Cånh lÜ«i có gai.  
c-M¥t lÜ«i có nh»ng nÓt chÃm tø máu. 
 
1-BŒnh tâm th¿c nhiŒt :---------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c can th¿c :----------------------------------------  
3-BŒnh tâm can th¿c nhiŒt :----------------------------------- 
 

                  (1a,2b,3c)  
Câu 28 : X‰p theo chÙng, các dÃu hiŒu bŒnh quan sát 
ÇÜ®c ª rêu lÜ«i nhÜ : 
 
a-Rêu lÜ«i tr¡ng trÖn, hoåt, nhuÆn, ÇÀu lÜ«i nª to.    
b-Rêu lÜ«i tr¡ng nhåt, dÀy, trÖn, Ü§t. 
c-Rêu tr¡ng mÕng Ü§t.                                            
d-Rêu lÜ«i vàng ho¥c nám Çen . 
 
1-BŒnh thu¶c chÙng nhiŒt :------------------------------------ 
2-BŒnh thu¶c chÙng bi‹u hàn :-------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c chÙng lš th¿c hàn :----------------------------- 
4-BŒnh thu¶c bi‹u chÙng :------------------------------------- 
 

(1d,2b,3a,4c.) 
Câu 29 : X‰p theo chÙng nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c 
ª lÜ«i. 
 
a-Rêu lÜ«i tr¡ng mÕng Ü§t.                 
b-Rêu lÜ«i tr¡ng nhåt.  
c-Rêu lÜ«i tr¡ng nhåt dÀy to .             
d-Rêu lÜ«i cÙng sÜ®ng.  
 
1-BŒnh thu¶c lš chÙng :---------------------------------------- 
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2-BŒnh thu¶c chÙng vÎ hàn.------------------------------------ 
3-BŒnh thu¶c chÙng hàn :-------------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c lš chÙng th¿c hàn :----------------------------- 
 

(1c,2a,3b,4d) 
Câu 30 : X‰p theo chÙng nh»ng dÃu hiŒu quan sát ÇÜ®c 
ª lÜ«i. 
 
a-LÜ«i co rút.  
b-ñÀu lÜ«i sÆm rêu thô vàng ho¥c Çen khô, có v‰t nÙt.  
c-GÓc lÜ«i sâu bên trong sÜng ÇÕ.  
d-Hai cånh lÜ«i hình ræng cÜa có gai, mÀu ÇÕ bÀm Çen. 
 
1-BŒnh nhiŒt hÕa thiêu cân :----------------------------------- 
2-BŒnh gan bÎ t°n thÜÖng th¿c th‹ nhÜ, chai gan, viêm 
gan A,B,C. :------------------------------------------------------ 
3-BŒnh thÆn thûy hÜ :------------------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c lš chÙng hÜ nhiŒt :----------------------------- 
 

(1a,2d,3c,4b) 
Câu 31 : X‰p theo bŒnh khi quan sát ræng, nÜ§u, có 
nh»ng dÃu hiŒu sau : 
 
a-NÜ§u ræng lÕng lÈo.                             
b-SÜng nÜ§u ræng .  
c-Ræng tÓt, men ræng bóng .                   
d-Ræng khô. 
  
1-Tÿ vÎ th¿c nhiŒt :---------------------------------------------- 
2-Bao tº tích nhiŒt Ç¶c :---------------------------------------- 
3-ThÆn dÜÖng hÜ :-----------------------------------------------  
4-ThÆn dÜÖng tÓt :---------------------------------------------- 
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(1a,2b,3d,4c) 
Câu 32 : X‰p theo bŒnh khi quan sát ræng, nÜ§u, có 
nh»ng dÃu hiŒu sau : 
 
a-Chân ræng ch¡c .  
b-Ræng không bóng, ngä mÀu tÓi Çen.  
c-NÜ§u ræng có møn b†c mû.  
   
1-ChÙc næng tÿ vÎ tÓt :------------------------------------------ 
2-ChÙc næng tÿ vÎ hÜ :------------------------------------------ 
3-ChÙc næng chuy‹n hóa thÆn âm dÜÖng ÇŠu hÜ :--------- 
 

(1a,2c,3b) 
Câu 33 : X‰p theo bŒnh khi  quan sát tai có nh»ng dÃu 
hiŒu sau : 
 
a-Có h¶t cÙng không Çau chìm trong da tai.  
b-MÀu s¡c hai tai tr¡ng nhåt hÖn mÀu da m¥t.  
c-Hai tai dÀy to nhÜ sÜng, mÀu tr¡ng xanh.  
d-MÀu phÀn tai trên tr¡ng, phÀn dÜ§i hÒng. 
 
1-CÖ th‹ có bÜ§u hay håch :-----------------------------------  
2-ThÆn âm dÜÖng ÇŠu hÜ :------------------------------------- 
3-ThÆn liŒt do bÎ phù nÜ§c :------------------------------------  
4-Tuy‰n thÜ®ng thÆn bŒnh :----------------------------------- 
 

(1a,2b,3c,4d)               
Câu 34: X‰p theo bŒnh khi  quan sát tai có nh»ng dÃu 
hiŒu sau : 
 
a-PhÀn vành tai trên m†ng nÜ§c.  
b-M¶t tai to hÖn tai kia mÀu s¡c tr¡ng .  
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c-M¶t tai mÀu s¡c ÇÕ ÇÆm tÓi.  
d-M¶t bên vành tai mª r¶ng ra. 
 
1-M¶t thÆn bÎ sÜng :--------------------------------------------           
2-ThÆn dÜÖng hÜ :----------------------------------------------- 
3-M¶t thÆn bÎ hÜ nhiŒt :----------------------------------------          
4-ThÆn ng¶ Ç¶c thuÓc :----------------------------------------- 
 

(1b,2a,3c,4d)  
Câu 35 : X‰p theo bŒnh khi quan sát móng tay chân có 
nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng nhÜ : 
 
a-Móng tay có phao tr¡ng.                                
b-Móng xanh tím.  
c-Móng ÇÕ bÀm.                                                
d-Móng tay Çen nhÜ nhu¶m chàm. 
 
1-BŒnh hª van tim :---------------------------------------------  
2-BŒnh thu¶c dinh dÜ«ng sai :-------------------------------- 
3-BŒnh nÃm :-----------------------------------------------------       
4-BŒnh thu¶c chÙng nhiŒt :------------------------------------ 
 

(1d,2a,3b,4c) 
Câu 36 : X‰p theo bŒnh khi quan sát móng tay chân có 
nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng nhÜ  : 
 
a- Móng tay mÕng hÒng.                         
b- Móng tay mÕng tr¡ng.  
c- Móng tay cÙng khô.                             
d- Móng tay cÙng hÒng dÀy, bŠn.  
 
1-Khí huy‰t Çû không có bŒnh :------------------------------- 
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2-BŒnh khí Çû huy‰t thi‰u :------------------------------------ 
3-BŒnh huy‰t Çû khí dÜ :--------------------------------------- 
4-BŒnh khí dÜ huy‰t thi‰u :------------------------------------ 
 

(1a,2b,3d,4c) 
Câu  37 : X‰p theo bŒnh khi quan sát móng tay chân có 
nh»ng dÃu hiŒu lâm sàng nhÜ :    
 
a- Móng chân tay khô nÙt d†c thành rãnh.  
b- Móng chân hai mÀu vàng tr¡ng khô sÜ§c .  
c- Móng chân Çen, bi‰n dång .  
d- Móng tay tr¡ng nhåt không có máu . 
 
1-BŒnh sida :-----------------------------------------------------               
2-BŒnh khí huy‰t ÇŠu thi‰u :----------------------------------- 
3-BŒnh liên quan Ç‰n gan thÆn :------------------------------ 
4-DÃu hiŒu bŒnh nÃm :----------------------------------------- 
 

(1b,2d,3c,4a) 
Câu 38 : X‰p theo bŒnh khi quan sát da tay chân có dÃu 
hiŒu nhÜ : 
 
a-Da khô mÓc.   
b-Hª l‡ chân lông.   
c-Da c° chân bóng.  
d-Da phù bÃm vào lõm xuÓng.   
e-Da có v‰t bÀm sÜng ÇÕ Çau . 
 
1-BŒnh phù nÜ§c do tâm hÕa hÜ :---------------------------- 
2-BŒnh chÙng thÆn hÜ :----------------------------------------- 
3-BŒnh Ù huy‰t th¿c chÙng :----------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c ph‰ dÜÖng hÜ :--------------------------------- 
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5-ThÆn th¿c hàn :------------------------------------------------ 
 

(1d,2a,3e,4b,5c) 
Câu 39 : X‰p theo bŒnh khi quan sát da tay chân có dÃu 
hiŒu nhÜ : 
 
a- Da phù bÃm vào n°i lên.   
b- Da tø v‰t bÀm máu không bi‰t Çau.  
c- Da n°i møn chìm không Çau.  
d- Da n°i møm có ngòi tr¡ng, s© vào Çau.  
e- Da c° chân bÀm Çen.   
 
1-BŒnh chÙng ti‹u ÇÜ©ng :------------------------------------- 
2-BŒnh phù khí do thÆn dÜÖng :------------------------------ 
3-Møn dÜÖng do nhiŒt Ç¶c :----------------------------------- 
4-ChÙc næng thÆn dÜÖng hÜ :--------------------------------- 
5-Møn âm do huy‰t âm hÜ :----------------------------------- 
 

(1b,2a,3d,4e,5c) 
Câu 40 : X‰p theo bŒnh khi quan sát nghe b¢ng tai vŠ âm 
thanh, ti‰ng nói, hÖi thª, có nh»ng dÃu hiŒu nhÜ : 
 
a- HÖi thª ng¡n, nhË, y‰u. 
b- HÖi thª ng¡n, kéo suyÍn.   
c- HÖi thª nghËt kéo Ç©m.  
d- Thª høt hÖi.  
 
1-ChÙng ph‰ khí hÜ :------------------------------------------- 
2-ChÙng hàn :---------------------------------------------------- 
3-Bi‹u chÙng :--------------------------------------------------- 
4-Lš chÙng:------------------------------------------------------
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(1a,2b,3c,4d) 
Câu 41 : X‰p theo bŒnh khi quan sát nghe b¢ng tai vŠ âm 
thanh, ti‰ng nói, hÖi thª, có nh»ng dÃu hiŒu nhÜ : 
 
a-Thª khí nghÎch.                                              
b-Nói nhÕ khë.  
c-Thª y‰u ng¡n hÖi, nói ít, nhÕ, y‰u.                 
d-HÖi thª to gÃp, khò khè.  
 
1-TrÜ©ng vÎ th¿c :----------------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c chÙng âm hÜ :----------------------------------- 
3-Ph‰ vÎ khí hÜ, dÃu hiŒu bÜ§u ng¿c :------------------------ 
4-Tång ph‰ th¿c :------------------------------------------------ 
 

(1a,2c,3b,4d)  
Câu 42: X‰p theo bŒnh khi quan sát nghe b¢ng tai vŠ âm 
thanh, ti‰ng nói, hÖi thª, có nh»ng dÃu hiŒu nhÜ : 
 
a- Nói cuÒng, la hét, Üa nói nhiŠu.          
b- Nói xàm, mê säng.              
c- CÜ©i nói hoài. 
 
1-ChÙng trÜ©ng vÎ th¿c :--------------------------------------- 
2-ChÙng tâm th¿c :---------------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng :---------------------------------- 
 

(1b,2c,3a) 
Câu 43 : X‰p theo bŒnh khi quan sát nghe b¢ng tai vŠ  
âm thanh, ti‰ng nói, hÖi thª, có nh»ng dÃu hiŒu nhÜ : 
 
a -Có bŒnh nhÜng ti‰ng nói bình thÜ©ng có sÙc.   
b-Nói nhiŠu, thª månh, b¿c b¶i.   
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c-Nói ít, thª khë, nhË.  
 
1-BŒnh thu¶c bi‹u :--------------------------------------------- 
2-NhiŒt chÙng :-------------------------------------------------- 
3-Hàn chÙng :---------------------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 44 : X‰p theo bŒnh khi quan sát nghe b¢ng tai vŠ âm 
thanh, ti‰ng nói, hÖi thª, có nh»ng dÃu hiŒu nhÜ : 
 
a-Nói ít, y‰u nhÕ khë, không thích nói, hÖi thª ng¡n.             
b-Hay cáu giÆn.   
c-Ti‰ng nói r°n räng, Üa chºi m¡ng. 
d-´t nói, mŒt mÕi, y‰u sÙc. 
 
1-BŒnh thu¶c lš chÙng :---------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng :---------------------------------- 
3-ChÙng can th¿c :---------------------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c âm chÙng:--------------------------------------- 

(1a,2c,3b,4d) 
Câu 45 : X‰p theo bŒnh khi quan sát nghe b¢ng tai vŠ âm 
thanh, ti‰ng nói, hÖi thª,có nh»ng dÃu hiŒu nhÜ : 
 
a-Thª månh, b¿c b¶i.                              
b-Ða thª dài chán nän.   
c-Phát âm cao, cÜ©ng Ç¶ månh.             
d-Phát âm thÃt thanh. 
 
1-ChÙng ph‰ khí th¿c :----------------------------------------- 
2-Tång ph‰ hÜ :-------------------------------------------------- 
3-ChÙng tâm can th¿c :----------------------------------------- 
4-ChÙng tâm thÆn th¿c :---------------------------------------- 
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(1a,2b,3c,4d) 
Câu 46 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ æn uÓng Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-Không muÓn æn, miŒng khô khát.            
b-ˆn không tiêu ÇÀy bøng, không muÓn æn.   
c-Lo buÒn không muÓn æn.                        
d-Kém æn, không cäm giác mùi vÎ. 
 
1-Do thÆn hÜ thu¶c hÜ chÙng :------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng :--------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c tÿ hÜ :------------------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c âm chÙng :------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c,4d) 
Câu 47 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ æn Ç‹ xác 
nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-ñÀy bøng không muÓn æn do khí hÜ.        
b-Bøng n¥ng, æn không tiêu, bi‰ng vÆn Ç¶ng.   
c-Bøng ÇÀy,miŒng có nÜ§c chua, ® hôi.      
d-ˆn không tiêu, bøng ÇÀy, lånh. 
 
1-BŒnh thu¶c th¿c chÙng :------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c  thÆn hÜ :----------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c tÿ hÜ :-------------------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c hÜ chÙng :--------------------------------------- 
 

(1c,2d,3b,4a) 
Câu 48 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ æn Ç‹ xác 
nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
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a-ˆn vào bøng ÇÀy trÜ§ng, nÃc cøc ® chua.   
b-ˆn vào, bøng trÜ§ng, Çau quanh rÓn.   
c-Bøng bÎ gò th¡t ª trung tiêu .   
d-Bøng dÜ§i Çau nhÜ dùi Çâm ª m¶t ch‡ cÓ ÇÎnh. 
 
1-ChÙng huy‰t th¿c ª hå tiêu :-------------------------------- 
2-ChÙng huy‰t th¿c trung tiêu :------------------------------- 
3-BŒnh trÜ©ng vÎ th¿c :----------------------------------------- 
4-BŒnh vÎ khí th¿c :--------------------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 49 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ æn Ç‹ xác 
nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-ˆn vào Çau sÜ©n bøng.                             
b-Bøng sÜng ÇÀy, bí Çåi tiŒn.   
c-Bøng Çau tÙc dÜ§i hå tiêu.                        
d-Ða æn nóng, hay nh° nÜ§c b†t. 
1-BŒnh thu¶c hàn chÙng :------------------------------------- 
2-ChÙng tÿ th¿c :----------------------------------------------- 
3-ChÙng thÆn hÜ :---------------------------------------------- 
4-ChÙng can th¿c :--------------------------------------------- 
 

(1d,2b,3c,4a) 
Câu 50 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ æn Ç‹ xác 
nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-Ða thÙc æn mát, ít nh° nÜ§c b†t.   
b-ˆn buÒn nôn, tiêu chäy, chi lånh.   
c-Bøng ÇÀy, táo bón. 
 
1-BŒnh thu¶c nhiŒt chÙng :------------------------------------ 
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2-BŒnh thu¶c lš chÙng :---------------------------------------- 
3-ChÙng lš th¿c :------------------------------------------------ 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 51 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ uÓng  
nÜ§c Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-Không khát,thích uÓng nÜ§c nóng.   
b-MiŒng khô khát, thích uÓng nhiŠu nÜ§c mát lånh.  
c-Thích uÓng nÜ§c nóng Ãm mà không dám uÓng.   
d-Không khát, Üa uÓng nóng.  
 
1-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng :---------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c âm chÙng :-------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c hÜ chÙng :--------------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c hàn chÙng :----------------- -------------------- 
 

(1b,2a,3c,4d) 
Câu 52 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ uÓng nÜ§c 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-Hay khát, thích uÓng nÜ§c mát lånh.         
b-Không khát, s® lånh, chi lånh.   
c-Khát, ngÜ©i nóng d» d¶i.                          
d-Môi ÇÕ, khô khát, ít nÜ§c mi‰ng, ngÜ©i nóng. 
 
1-BŒnh thu¶c lš chÙng :---------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c chÙng lš hàn :----------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c nhiŒt chÙng :------------------------------------ 
4-BŒnh thu¶c chÙng lš nhiŒt :--------------------------------- 
 

(1a,2b,3c,4d) 
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Câu 53 : X‰p loåi bŒnh sau khi quan sát tinh thÀn bŒnh 
nhân qua các dÃu hiŒu lâm sàng sau : 
 
a-MÃt ngû, suy nhÜ®c, chân tay máy Ç¶ng .   
b-Bøng Çau lâm râm Üa xoa n¡n.   
c-Gân co rút, hay s®.   
d-Hay lo buÒn.   
e-Hay bi thÜÖng. 
 
1-ChÙng tâm hÜ :------------------------------------------------ 
2-BŒnh thu¶c hÜ chÙng:---------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c âm chÙng :-------------------------------------- 
4-ChÙng can hÜ :------------------------------------------------ 
5-ChÙng tÿ hÜ :-------------------------------------------------- 
 

(1e,2a,3b,4c,5d) 
Câu 54 : X‰p loåi bŒnh sau khi quan sát tinh thÀn bŒnh 
nhân qua các dÃu hiŒu lâm sàng sau : 
a-ThÀn chí hôn mê ly bì.            
b-Tâm phiŠn mu¶n, môi ÇÕ .                   
c-Ða hÒi h¶p. 
 
1-BŒnh thu¶c lš chÙng :---------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c lš nhiŒt :----------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c lš hÜ :-------------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 55 : X‰p loåi bŒnh sau khi quan sát tinh thÀn bŒnh 
nhân qua các dÃu hiŒu lâm sàng sau : 
 
a-Tâm phiŠn táo.   
b-´t nói, mŒt mÕi, hÒi h¶p.   
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c-Tinh thÀn mŒt mÕi, l© Ç©, không linh hoåt.  
d-Tinh thÀn cuÒng táo, bÙc rÙt ch£ng yên. 
 
1-BŒnh thu¶c âm chÙng :-------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c chÙng lš hÜ :------------------------------------ 
3-BŒnh thu¶c chÙng lš th¿c :---------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng. :--------------------------------- 
 

(1c,2b,3a,4d) 
Câu 56 : X‰p loåi bŒnh sau khi hÕi ho¥c quan sát bŒnh 
nhân lúc ngû qua các dÃu hiŒu lâm sàng sau : 
 
a-Ngû thích Ç¡p chæn m¥c dù th©i ti‰t không lånh.   
b-Ngû không thích Ç¡p chæn m¥c dù th©i ti‰t hÖi lånh.   
c-MÃt ngû, Çêm cäm thÃy nóng.   
 
1-ChÙng huy‰t hÜ :---------------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c âm chÙng :-------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng :---------------------------------- 
 

(1c,2a,3b) 
Câu 57 : X‰p loåi bŒnh sau khi hÕi ho¥c quan sát bŒnh 
nhân lúc ngû qua các dÃu hiŒu lâm sàng sau  : 
 
a-Khi ngû chân tay hay co giÆt, rút Çau.   
b-Thân n¥ng nŠ mŒt mÕi, n¢m co.  
c-Ngû hay læn l¶n, n¢m ngºa Üa du‡i th£ng chân. 
 
1-BŒnh thu¶c nhiŒt chÙng :------------------------------------ 
2-BŒnh thu¶c huy‰t hÜ:---------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c âm chÙng :-------------------------------------- 
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(1c,2a,3b) 
Câu 58 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-Ti‹u v¥t nhiŠu lÀn, nÜ§c trong.                         
b-Ti‹u ng¡n, ít, nÜ§c trong.    
c-Ti‹u ng¡n ít, nÜ§c ti‹u ÇÕ.                               
d-Ti‹u không cÀm dÙt, Çái són.   
 
1-BŒnh thu¶c chÙng âm hÜ :----------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c âm chÙng :-------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng :---------------------------------- 
4-BŒnh thu¶c thÆn hÜ :----------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c,4d) 
Câu 59 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-Ti‹u nhiŠu, nÜ§c trong .     
b-UÓng nÜ§c vào ti‹u ra ngay.      
c-NÜ§c ti‹u có b†t lâu tan. 
 
1-BŒnh ti‹u ÇÜ©ng :--------------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c hàn chÙng :-------------------------------------- 
3-ChÙng thÆn dÜÖng hÜ :-------------------------------------- 
 

(1c,2a,3b) 
Câu 60 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-Ti‹u khó, m¡c ti‹u mà ti‹u không ra, hay làm mŒt.   
b-M¡c ti‹u nhiŠu lÀn, ti‹u g¡t, khó, nÜ§c ti‹u nóng.   
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c-Ti‹u nhiŠu nÜ§c vàng nhåt, m¶t hai lÀn trong ngày.   
d-Ti‹u nhiŠu lÀn, uÓng nÜ§c vào ti‹u ra ngay, hay ti‹u 
Çêm, nÜ§c trong . 
 
1-Bình thÜ©ng không bŒnh :----------------------------------- 
2-BŒnh do tång tâm, tÿ, thÆn thi‰u khí và huy‰t :---------- 
3-ChÙng thÆn âm hÜ, tâm hÕa th¿c :------------------------ 
4-ChÙng thÆn khí hÜ :------------------------------------------- 
 

(1c,2a,3b,4d) 
Câu 61 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-M¡c ti‹u luôn, ti‹u khó, ra máu ÇÕ, Çau Óng dÅn ti‹u.  
b-NÜ§c ti‹u vÄn Çøc nhÜ s»a.   
c-NÜ§c ti‹u có m«.   
d-M¡c Çi ti‹u gÃp nhiŠu lÀn, nóng rát, ra ít m¶t, mÀu 
vàng sÆm. 
1-ChÙng ti‹u trÜ©ng th¿c nhiŒt :------------------------------ 
2-ChÙng ti‹u trÜ©ng hÜ hàn :---------------------------------- 
3-ChÙng lâm dÜ«ng trÃp niŒu do thÆn hÜ mãn tính :------- 
4-ChÙng lâm do th¿c  nhiŒt :---------------------------------- 
 

(1a,2b,3c,4d) 
Câu 62 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-Ti‹u ra máu, mình nóng, mê säng.         
b-Ti‹u ÇÕ rít, phiŠn khát.  
c-Ti‹u nóng, di tinh.                                  
d-Ti‹u v¥t l¡t nh¡t không thông, nÜ§c ti‹u trong .   
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1-ChÙng ti‹u trÜ©ng hÜ hàn :---------------------------------- 
2-ChÙng tâm thÆn bÃt giao :----------------------------------- 
3-ChÙng tâm nhiŒt :--------------------------------------------- 
4-ChÙng tâm th¿c (giai Çoån nhiÍm Ç¶c thÀn kinh n¥ng):-
-------------------------------------------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 63 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c  
ti‹u Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-Ti‹u ÇÕ rít Çau Óng dÅn ti‹u ho¥c ti‹u ra máu, lÜ«i ÇÕ 
rêu vàng .   
b-Ti‹u khó nÜ§c ti‹u ÇÕ, Çi ít m¶t, thÜ©ng n¢m co gÃp 
chân trái.   
c-Bí ti‹u, iä chäy, không thích uÓng nÜ§c.   
d-Ti‹u ít màu vàng nghŒ. 
 
1-ChÙng tÿ vÎ thÃp nhiŒt :-------------------------------------- 
2-ChÙng tÿ bÎ thÃp tà :------------------------------------------ 
3-ChÙng ti‹u trÜ©ng ung :------------------------------------- 
4-ChÙng ti‹u trÜ©ng th¿c nhiŒt :------------------------------ 
 

(1a,2d,3b,4c) 
Câu 64 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-Ti‹u bí, phù thûng, thích uÓng nÜ§c nóng.   
b-ñái không t¿ chû, nÜ§c ti‹u ÇÕ vàng.   
c-Hay ti‹u Çêm. 
 
1-ChÙng thÆn dÜÖng hÜ :-------------------------------------- 
2-ChÙng thÆn khí hÜ ( thÜ©ng g¥p ª ngÜ©i già ) :---------- 
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3-ChÙng tÿ dÜÖng hÜ :----------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a) 
Câu 65 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-Ti‹u ít, phù thûng.                                  
b-Ti‹u ra máu, gan bàn chân nóng.   
c-M¡c Çi ti‹u luôn, thÆn nª to.                  
d-ñái són tØng gi†t Çau buÓt. 
 
1-ChÙng thÆn nhiŒt :-------------------------------------------- 
2-ChÙng thÆn hàn :---------------------------------------------- 
3-ChÙng thÆn th¿c :--------------------------------------------- 
4-ChÙng thÆn hÜ thûy phi‰m :--------------------------------- 
 

(1b,2c,3d,4a) 
Câu 66 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ nÜ§c ti‹u 
Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh nhÜ : 
 
a-ñái són Çái v¶i nhÜ muÓn vãi Çái mà không Çái ÇÜ®c, 
nÜ§c ti‹u trong, Çái nhÕ gi†t không dÙt .   
b-Bí ti‹u ho¥c khó ti‹u .   
c-Ti‹u nhiŠu lÀn, Çái v¶i, lÜ®ng ít, Çau Óng dÅn ti‹u, nÜ§c 
ti‹u vàng sÆm ho¥c ra máu.  
d-ñang ti‹u bÎ t¡c nºa chØng, ti‹u Çau, nÜ§c vàng Çøc có 
lÅn cát và máu . 
 
1-ChÙng sa lâm :------------------------------------------------ 
2-ChÙng bàng quang thÃp nhiŒt :----------------------------- 
3-ChÙng bàng quang khí b‰ :---------------------------------- 
4-ChÙng bàng quang hÜ hàn :--------------------------------- 
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(1d,2c,3b,4a) 
Câu 67 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ Çåi tiŒn Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-Phân hôi tanh nhão.          
b-Phân cÙng hôi kh¡m nÒng n¥c.   
c-ñi cÀu nÜ§c lÕng.             
d-Hai ba ngày m§i Çi cÀu, n‰u Çi ÇÜ®c thì phân nhão ra ít 
m¶t .  
 
1-BŒnh thu¶c âm chÙng :-------------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c dÜÖng chÙng :---------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c khí hÜ :------------------------------------------- 
4-BŒnh bón giä do thÆn khí hÜ :------------------------------- 
 

(1c,2b,3a,4d) 
Câu 68 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ Çåi tiŒn Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-Bí Çåi ti‹u tiŒn.                                                  
b-ñi cÀu phân lÕng nhão.   
c-Bón, phân cÙng thành cøc mÃy ngày m§i ra.     
d-Tiêu chäy nôn mºa ( thÜ®ng th° hå tä ).  
 
1-BŒnh thu¶c hàn chÙng :-------------------------------------- 
2-ChÙng tÿ th¿c :------------------------------------------------ 
3-BŒnh thu¶c nhiŒt chÙng :------------------------------------ 
4-BŒnh thu¶c lš hàn :------------------------------------------- 
 

(1b,2c,3a,4d) 
Câu 69: X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ Çåi tiŒn Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
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a-ñåi tiŒn lÕng, mŒt mÕi, chi lånh.   
b-ñåi tiŒn phân không thành khuôn tròn, lúc nào cÛng bÎ 
lËm m¶t bên.   
c-Tiêu chäy ban Çêm.  
d-ñi cÀu ra máu bÀm ho¥c phân nâu.   
 
1-ChÙng  thÆn khí hÜ n¥ng  :----------------------------------- 
2-BŒnh thu¶c hàn chÙng :-------------------------------------- 
3-BŒnh thu¶c ti‹u trÜ©ng hÜ hàn :---------------------------- 
4-DÃu hiŒu có bÜ§u trong tr¿c trÜ©ng :---------------------- 
 

(1c,2a,3d,4b) 
Câu 70: X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ Çåi tiŒn Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-ñi cÀu phân nhão lÕng.                           
b-Tiêu chäy ki‰t lœ .   
c-UÓng nÜ§c nhiŠu mà Çåi tiŒn táo k‰t.  
d-Tiêu chäy ho¥c ki‰t lœ kéo dài mŒt mÕi, mãn tính. 
 
1-ChÙng tÿ dÜÖng hÜ :----------------------------------------- 
2-ChÙng tÿ âm hÜ :---------------------------------------------- 
3-ChÙng tÿ hÜ hå hãm :---------------------------------------- 
4-ChÙng tâm tÿ hÜ :-------------------------------------------- 
 

(1a,2d,3c,4b) 
Câu 71 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ Çåi tiŒn Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-Phân lÕng, ti‹u ít.   
b-ñåi ti‹u tiŒn lÕng, ra máu, bøng trÜ§ng cæng.   
c-Iä lÕng, chi lånh, phù thûng.   
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d-Không thích æn, hÍ æn vào là tiêu chäy.  
e-HÍ æn thÙc æn sÓng lånh vào là Çau bøng Çi cÀu ngay, 
phân ra nÜ§c trong. 
 
1-ChÙng tÿ dÜÖng hÜ :----------------------------------------- 
2-ChÙng vÎ hÜ :-------------------------------------------------- 
3-ChÙng tÿ thÆn dÜÖng hÜ :----------------------------------- 
4-ChÙng tÿ khí hÜ :---------------------------------------------- 
5-ChÙng tÿ thÃp hàn :------------------------------------------- 
 

(1a,2b,3e,4d,5c) 
Câu 72 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ Çåi tiŒn Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
 
a-ñåi tiŒn khô, phân ra tØng cøc.  
b-ñåi tiŒn ra phân Çen, miŒng chua Ç¡ng.   
c-Phân ra không thành khuôn.   
d-ˆn không tiêu, ® hôi, chua, bón ho¥c tiêu chäy nhiŠu 
lÀn m‡i lÀn ra ít có mùi hôi g¡t.  
e-ñi cÀu ra máu nhÕ gi†t trÜ§c khi ra phân.   
 
1-ChÙng vÎ th¿c :----------------------------------------------- 
2-ChÙng tÿ vÎ hÜ hàn :------------------------------------------ 
3-ChÙng can vÎ bÃt hòa :--------------------------------------- 
4-ChÙng vÎ nhiŒt :----------------------------------------------- 
5-ChÙng cÆn huy‰t ( nhiŒt Ç¶c trÜ©ng vÎ ho¥c bŒnh trï ) :-
-------------------------------------------------------------------- 
 

(1a,2c,3b,4d,5e) 
Câu 73 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ Çåi tiŒn Ç‹ 
xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh, nhÜ : 
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a-Sôi ru¶t, tiêu chäy phân sÓng sít, mÀu phân nhåt.   
b-Sôi ru¶t, iä phân cò hay iä ra nÜ§c.   
c-Bón ho¥c iä lÕng phân có mû máu Ç©m s¡c ÇÕ tr¡ng 
lÅn l¶n, hôi nÒng n¥c. 
d-Ki‰t lœ ra máu.  
e-ñåi tiŒn nhÀy hay Çi lúc gÀn sáng. 
 
1-ChÙng Çåi trÜ©ng thÃp nhiŒt ( trong bŒnh viêm ru¶t 
cÃp tính ) :-------------------------------------------------------- 
2-ChÙng Çåi trÜ©ng th¿c nhiŒt :------------------------------- 
3-ChÙng Çåi trÜ©ng hÜ hàn ( trong bŒnh viêm ru¶t mãn 
tính ) :------------------------------------------------------------- 
4-ChÙng Çåi trÜ©ng hÜ :---------------------------------------- 
5-ChÙng thÆn dÜÖng hÜ :-------------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a,5 e) 
Câu 74: X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ tinh thÀn và 
s¿ ngû nghÌ Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh , 
nhÜ : 
 
a-MÃt ngû, Çêm cäm thÃy nóng, thÎt co giÆt, Çau.           
b-Hay bi thÜÖng.   
c-Hay s®, m¡t m©. 
d-Hay lo buÒn, ngÜ©i n¥ng nŠ.   
 
1-BŒnh thu¶c hÜ chÙng :--------------------------------------- 
2-ChÙng can hÜ :------------------------------------------------ 
3-ChÙng tâm hÜ :------------------------------------------------ 
4-ChÙng tÿ hÜ :-------------------------------------------------- 
 

(1a,2c,3b,4d) 
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Câu 75 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ tinh thÀn và 
s¿ ngû nghÌ Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh , 
nhÜ : 
 
a-TrÀm tïnh im l¥ng ho¥c u‹ oäi.                      
b-Tinh thÀn bÙc rÙt không yên  
c-Hay læn l¶n, Üa n¢m du‡i th£ng chân.           
d-Ða rút chân n¢m co s® lånh. 
 
1-ChÙng nhiŒt :-------------------------------------------------- 
2-ChÙng hàn :---------------------------------------------------- 
 

(1bc,2ad) 
Câu 76 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ tinh thÀn và 
s¿ ngû nghÌ Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh , 
nhÜ : 
a-ThÀn chí hôn mê li bì.                      
b-Tâm phiŠn, bÙc rÙt.   
c-     � n lånh không mÒ hôi.                  
d-  �n lånh phát nóng.   
 
1-Bi‹u chÙng :--------------------------------------------------- 
2-Lš chÙng :------------------------------------------------------ 
3-ChÙng bi‹u hàn :---------------------------------------------- 
4-ChÙng lš th¿c :------------------------------------------------ 
 

(1d,2a,3c,4b) 
Câu77 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ tinh thÀn 
và s¿ ngû nghÌ Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh , 
nhÜ : 
 
a-S® gió mình nóng .                                         
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b-Phát nóng, khát, tâm phiŠn.   
c-Phát nóng §n lånh, hÒi h¶p xây xÄm.             
d-S® gió t¿ ra mÒ hôi.   
 
1-ChÙng lš nhiŒt :----------------------------------------------- 
2-ChÙng bi‹u nhiŒt :-------------------------------------------- 
3-ChÙng lš hÜ :-------------------------------------------------- 
4-ChÙng bi‹u hÜ :----------------------------------------------- 
 

(1b,2a,3c,4d) 
Câu 78 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ tinh thÀn và 
s¿ ngû nghÌ Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh , 
nhÜ : 
 
a-MŒt mÕi, y‰u, n¥ng nŠ, n¢m co.                 
b-Không thích nói, muÓn n¢m yên.   
c-CuÒng táo b¿c b¶i ch£ng yên .                  
d-Nói cuÒng la h‰t chºi m¡ng.  
 
1-DÜÖng chÙng :------------------------------------------------ 
2-Âm chÙng :---------------------------------------------------- 
 

(1cd,2ab) 
Câu 79 : X‰p loåi bŒnh sau khi Ç¥t câu hÕi vŠ tinh thÀn và 
s¿ ngû nghÌ Ç‹ xác nhÆn tình trång và tính chÃt bŒnh , 
nhÜ : 
 
a-Hay bi thÜÖng. 
b-Hay lo buÒn.   
c-Suy nhÜ®c, bÙc rÙt, Çêm cäm thÃy nóng. 
d-M© m¡t, hay  s®, co gân. 
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1-ChÙng huy‰t hÜ :--------------------------------------------- 
2-ChÙng Tâm hÜ :----------------------------------------------- 
3-ChÙng Tÿ hÜ :------------------------------------------------- 
4-ChÙng can hÜ :------------------------------------------------ 
 

(1c,2a,3b,4d) 
Câu 80 : X‰p các dÃu hiŒu sau Çây theo chÙng : 
 
a-SuyÍn nhiŒt.                         
b-Thª khë.                             
c-S¡c m¥t tr¡ng nhåt.   
d-L‡ chân lông mª.                
e-C° khô ít nÜ§c mi‰ng. 
 
1-Th¿c chÙng :-------------------------------------------------- 
2-HÜ chÙng :---------------------------------------------------- 

(1ad,2bce) 
Câu 81 : X‰p các dÃu hiŒu sau Çây theo chÙng : 
 
a-Da khô nhæn, lånh.                              
b-T¿ xuÃt mÒ hôi.   
c-´t nÜ§c mi‰ng.                                    
d-Ti‰ng nói to. 
 
1-Th¿c chÙng :--------------------------------------------------- 
2-HÜ chÙng :----------------------------------------------------- 
 

(1d,2abc) 
Câu 82 : Theo k‰t qûa xét nghiŒm cûa tây y, phân loåi  
chÙng bŒnh theo hàn, nhiŒt : 
 
a-HÒng cÀu huy‰t s¡c tÓ thÃp.                          
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b-HÒng cÀu huy‰t s¡c 
 
 tÓ cao.   
c-Ti‹u nhiŠu làm uré máu giäm thÃp.               
d-Ti‹u ít, uré máu tæng.   
 
1-Hàn chÙng :---------------------------------------------------- 
2-NhiŒt chÙng :-------------------------------------------------- 
 

(1ac,2bd) 
Câu 83 : Theo k‰t qûa xét nghiŒm cûa tây y, phân loåi 
chÙng bŒnh theo hàn, nhiŒt : 
 
a-NhÎp måch chÆm áp huy‰t thÃp.  
b-NhÎp måch nhanh áp huy‰t cao.   
c-ThÀn kinh Ùc ch‰, trÀm cäm.   
d-ThÀn kinh hÜng phÃn, tæng nhiŒt.   
e-Gamma globulin thÃp, tÙ chi lånh.  
f-Gamma globulin cao, tÙ chi nóng. 
 
1-ChÙng nhiŒt :-------------------------------------------------- 
2-ChÙng hàn :----------------------------------------------------  
  

(1bdf,2ace) 
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PhÀn hai: 

 
ñÎNH B�NH THEO T− 

CH…N  
 
 
 
Câu 84 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ho ho¥c suyÍn Ç©m vàng dính.                        
b-Ho suyÍn môi không khô.  
c-Thª khò khè hen suyÍn, lÜ«i ÇÕ.                       
d-Khåc Ç©m tr¡ng loãng, tiêu chäy. 
 
1-ChÙng Ph‰ th¿c nhiŒt :--------------------------------------- 
2-ChÙng Ph‰ th¿c hàn :----------------------------------------- 

                                (1ac,2bd) 
Câu 85 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Cánh tay co rút, môi xŒ không mím ch¥t môi ÇÜ®c.   
b-Ho khan, ít Ç©m, h†ng và môi khô, lòng bàn tay nóng . 
 
1-Ph‰ âm hÜ :---------------------------------------------------- 
2-Ph‰ ñåi trÜ©ng th¿c:----------------------------------------- 
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(1a,2b) 
Câu 86 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Thª khò khè, ho suyÍn.  
b-H†ng khô Çau khan ti‰ng, mÛi mÃt mùi. 
 
1-ChÙng tâm hÕa lÃn ph‰ kim :------------------------------- 
2-ChÙng Ph‰ ñåi trÜ©ng th¿c :-------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 87 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ph°i có nÜ§c .   
b-TÙc ng¿c nôn †e ra máu. 
 
1-ChÙng Ph‰ Ù huy‰t :------------------------------------------ 
2-ChÙng ThÆn thûy lÃn ph‰ :--------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 88 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Thª vào khó, hÖi  vào ít, hÖi ÇÜa lên thành suyÍn.    
b-Ho khan, ít Ç©m, môi khô, phân khô, lòng bàn tay 
nóng  
 
1-ChÙng ph‰ âm hÜ :------------------------------------------- 
2-ChÙng ph‰ khí nghÎch :-------------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 89 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Kinh s®, hoa m¡t, tính tình không vui.    
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b-Ho khan, g¥p lånh ho d» d¶i nhiŠu hÖn. 
 
1-ChÙng ph‰ dÜÖng hÜ :--------------------------------------- 
2-ChÙng Ph‰ ñåi TrÜ©ng hÜ :--------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 90 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-BuÒn b¿c, bÒn chÒn, mÃt ngû, môi khô, miŒng Ç¡ng, 
ngÜ©i nóng, ÇÀu lÜ«i ÇÕ, rêu vàng khô.    
b-Mình nóng ra mÒ hôi, bÙc rÙt, lª nh†t ª miŒng, c° 
cÙng sÜng Çau, tai ù, nóng hÆu môn, ki‰t lœ tiêu ra máu. 
 
1-ChÙng Ti‹u trÜ©ng nhiŒt :----------------------------------- 
2-ChÙng Tâm hÕa vÜ®ng :------------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 91 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Nóng sÓt, nhÙc ÇÀu, m¥t ÇÕ .                      
b-ñau tim ng¿c, các ÇÓt sÓng. 
 
1-ChÙc næng Tâm th¿c nhiŒt :-------------------------------- 
2-CÖ sª Tâm th¿c nhiŒt :--------------------------------------- 
 

(1a,2b) 
Câu 92 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ru¶t non bÎ trÜ§ng, chói tÙc Çau, bøng ÇÀy, Çái són, bí 
Çåi tiŒn, Çau tim ng¿c và cách mô.    
b-ñau tÙc khó thª ª chÃn thûy. 
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1-ChÙng tâm hÜ :------------------------------------------------ 
2-ChÙng Tâm và Ti‹u trÜ©ng nhiŒt :-------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 93 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau bøng m¡t vàng, Çau nºa ÇÀu sau tai.   
b-HÖi ng¡n, thi‰u sÙc, tim ÇÆp nhanh, t¿ ra mÒ hôi.   
c-Tim ÇÆp nhanh, mÃt ngû, m¥t tr¡ng, lÜ«i tr¡ng nhåt. 
 
1-ChÙng Tâm huy‰t hÜ :------------------------------------- 
2-ChÙng Ti‹u trÜ©ng hÜ :------------------------------------ 
4-ChÙng Tâm khí hÜ :---------------------------------------- 

(1c,2a,3b) 
Câu 94 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-MÃt ngû lòng buÒn b¿c, h†ng khô, mÒ hôi tr¶m, lòng  
bàn tay nóng, lÜ«i ÇÕ, ít rêu.   
b-NgÜ©i và chân tay lånh, tim ÇÆp nhanh, lÜ«i nhåt, bøng 
lånh.   
c-Kinh s®, Üa xuÃt mÒ hôi. 
 
1-ChÙc næng Tâm dÜÖng hÜ :---------------------------------- 
2-ChÙng Tâm âm hÜ :------------------------------------------- 
3-ChÙng Tâm dÜÖng hÜ :--------------------------------------- 
 

(1b,2a,3c) 
Câu 95 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Huy‰t Ù trong ng¿c nghËt thª, lòng bàn tay nóng d», 
miŒng lª, hay øa, chäy máu cam.    
b-NgÜ©i gai sÓt, chân tay lånh buÓt, Çi phân ra máu.   
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c-ñau tim, nhÎp tim rÓi loån, áp huy‰t tæng giäm bÃt bình 
thÜ©ng. 
 
1-ChÙng Tâm và Ti‹u trÜ©ng ÇŠu hÜ :------------------------ 
2-ChÙng Tâm hÜ nhiŒt :----------------------------------------- 
3-ChÙng Tâm hÜ hàn :------------------------------------------ 
 

(1b,2a,3c) 
Câu 96 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Khí tích tø ª ng¿c, Ç©m ch¥n tÙc dÜ§i tim, lo nghï, uÃt 
Ùc.    
b-Bøng dÜ§i Çau có khÓi cÙng.   
c-Lúc Çói d» lúc no anh ách không æn ÇÜ®c . 
 
1-ChÙng Tâm hÜ can th¿c :------------------------------------ 
2-ChÙng Ph‰ hÜ hàn :------------------------------------------- 
3-ChÙng Tâm Tÿ hÜ hàn :--------------------------------------- 
 

(1c,2a,3b) 
Câu 97 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ho suyÍn nhiŒt, ra máu, khí nghÎch, xuÃt mÒ hôi, viêm 
h†ng.   
b-H†ng khô không Çau, ho suyÍn, chân tay lånh, da tê 
buÓt.   
c-Thª ng¡n hÖi, nhanh, gÃp. 
 
1-ChÙng Ph‰ hÜ :------------------------------------------------ 
2-ChÙng Ph‰ th¿c :---------------------------------------------- 
3-ChÙng Ph‰, tÿ khí hÜ :---------------------------------------- 
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(1b,2a,3c) 
Câu 98 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau ræng dÜ§i, lÕng chân ræng, sÜng c° má, mình 
nóng, h†ng khô, táo bón.   
b-Lånh ru¶t, tiêu hóa kém, thÜ©ng tiêu chäy, môi khô 
khát nÜ§c mà không dám uÓng s® bøng Çau. 
 
1-ChÙng Çåi trÜ©ng hÜ :---------------------------------------- 
2-ChÙng Çåi trÜ©ng th¿c :-------------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 99 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
a-Ba bÓn ngày không Çi cÀu ÇÜ®c, nhÜng Çi ra phân nhão 
ít m¶t.  
b-ñi cÀu ra phân khô cÙng, mÃy ngày m§i Çi m¶t lÀn. 
 
1-ChÙng Çåi trÜ©ng th¿c nhiŒt :------------------------------- 
2-ChÙng ph‰, Çåi trÜ©ng hÜ :---------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 100 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau bøng dÜ§i háng, thoát vÎ bËn, ÇÀu gÓi có nÜ§c.   
b-ñÀu gÓi sÜng nóng Çau, có nÜ§c, bón.  
 
1-ChÙng ñåi trÜ©ng hÜ  do uÓng nhiŠu nÜ§c :-------------- 
2-ChÙng ñåi trÜ©ng th¿c  do æn nhiŠu cà rÓt, ÇÜ©ng :----- 
 

(1a,2b) 
Câu 101 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
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a-Tiêu hóa kém, bøng lånh Çau .                 
b-Nóng sÓt nhÙc ÇÀu, m¥t ÇÕ. 
 
1-ChÙng Tâm th¿c nhiŒt :-------------------------------------- 
2-ChÙng Ti‹u trÜ©ng th¿c hàn :------------------------------- 
 

(1b,2a) 
Câu 102 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau nºa ÇÀu sau tai, Çi‰c, m¡t vàng.   
b-HÒi h¶p, š mông lung, ngû hay bÎ ác m¶ng.   
c-ñi cÀu sÓng sít lÕng, Óm gÀy, thi‰u máu. 
 
1-ChÙng Ti‹u trÜ©ng hÜ :--------------------------------------- 
2-ChÙng Tâm hÜ :----------------------------------------------- 
3-ChÙng Tâm Ti‹u trÜ©ng hÜ :--------------------------------- 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 103 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñÜ©ng không chuy‹n hóa tæng nhiŒt sinh vàng da, 
miŒng ÇÀy nh§t.   
b-SÓt, vàng da, bøng ÇÀy trÜ§ng, buÒn nôn.   
c-ñau nhói tim, æn nghËn, ® chua. 
 
1-ChÙng Tÿ vÎ th¿c lÃn tâm :----------------------------------- 
2-ChÙng Tÿ bÎ thÃp nhiŒt :-------------------------------------- 
3-ChÙng Tÿ khí suy :-------------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a) 
Câu 104 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
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a-Mau Çói, æn nhiŠu vÅn gÀy, khô khát.    
b-Khát nÜ§c uÓng nhiŠu c° vÅn khô.    
c-ñi ti‹u ra nhiŠu hÖn uÓng vào.   
d-Trong máu có ÇÜ©ng. 
 
1-ChÙng Tÿ vÎ th¿c nhiŒt  :------------------------------------- 
2-ChÙng Tiêu khát cûa bŒnh Ti‹u ÇÜ©ng, do hÕa nhiŒt ª 
thÜ®ng tiêu :----------------------------------------------------- 
3-ChÙng ñái láu cûa bŒnh ti‹u ÇÜ©ng do hÕa nhiŒt ª hå 
tiêu :--------------------------------------------------------------- 
4-ChÙng hÕa nhiŒt ª trung tiêu :------------------------------ 
 

(1d,2b,3c,4a) 
Câu 105 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ˆn ÇÜ®c vÅn Óm, không tiêu, ® hÖi, lúc nào cÛng Çau 
bøng . 
b-Bi‰ng æn, kém tiêu hóa, nói nhÕ, bøng ÇÀy.   
c-Phân lÕng, sa xŒ ru¶t, bao tº, trï, sa tº cung . 
 
1-ChÙng Tÿ hÜ hàn nhiŠu hÖn thÃp :-------------------------- 
2-ChÙng Tÿ bÎ thÃp hàn :--------------------------------------- 
3-ChÙng Tÿ hÜ :-------------------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a) 
Câu 106 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Khi ngû chäy nÜ§c dãi.   
b-Bøng trÜ§ng cæng r‡ng, æn không tiêu, hay nôn †e, Çi 
phân sÓng, lâu ngày thành c° trÜ§ng ( bøng báng ).  
c-Không tiêu hóa, bøng ÇÀy cÙng, chán æn, suy nhÜ®c .   
d-Bøng phình l§n chân tay teo nhÕ ho¥c co qu¡p . 
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1- ChÙng Tÿ khí hÜ, vÎ th¿c :----------------------------------- 
2-ChÙng Tÿ khí hÜ bÎ can phong lÃn :------------------------- 
3-ChÙng Tÿ vÎ hÜ hàn :------------------------------------------ 
4-ChÙng can vÜ®ng kh¡c tÿ hÜ :------------------------------ 
 

(1c,2a,3b,4d) 
Câu 107 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau tÙc hông sÜ©n, lÜ«i ÇÕ nhåt, rêu tr¡ng.  
b-Ng¿c sÜ©n ÇÀy Çau tÙc nghën uÃt, b¿c b¶I, Çau bøng 
kinh.   
c-ñau ÇÀu, m¥t ÇÕ, miŒng Ç¡ng, hai bên cånh lÜ«i ÇÕ, 
ti‹u vàng. 
 
1-ChÙng chÙc næng gan th¿c hàn :--------------------------- 
2-ChÙng can khí uÃt k‰t :--------------------------------------- 
3-ChÙng can hÕa vÜ®ng :-------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 108 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Chäy máu cam nóng.  
b-ñau cæng váng ÇÀu, m¥t ÇÕ, ÇÀu nóng hÖn chân, b¿c 
tÙc vô c§, áp huy‰t tæng.   
c-Nóng sÜng Çau c° h†ng, m¡t m©. 
 
1-ChÙng can khí uÃt k‰t hóa hÕa :---------------------------- 
2-ChÙng can dÜÖng thÜ®ng kháng :-------------------------- 
3-ChÙng tâm th¿c lÃn can huy‰t  :---------------------------- 
4-ChÙng can bÎ th¿c hàn :------------------------------------ 
 

(1a,2b,3c) 
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Câu 109 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau tÙc sÜ©n, vàng da, sÜng tinh hoàn, ngÙa âm Çåo, 
ti‹u ÇÕ.   
b-SÓt cao co giÆt chân tay.   
c-M¡t m© kéo mây, Çi cÀu nhiŠu lÀn.   
d-NgÜ©i mê man, Çái són, không t¿ chû. 
 
1-ChÙng can thÆn âm hÜ :-------------------------------------- 
2-ChÙng can khí hÜ :-------------------------------------------- 
3-ChÙng can phong n¶i Ç¶ng :-------------------------------- 
4-ChÙng Can thÃp nhiŒt :--------------------------------------- 
 

(1b,2c,3d,4a) 
Câu 110 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Thích æn nhÜng không tiêu, æn lånh vào bÎ Çau bøng  
vùng thÜ®ng vÎ.  
b-ˆn vào ói ra ngay, bøng Çau m¶t ch‡, chÌ Üa n¢m, hôi 
miŒng, chân ræng chäy máu.   
c-Bøng trÜ§ng æn không tiêu, thª ra mùi hôi thÙc æn. 
 
1-ChÙng VÎ th¿c :------------------------------------------------ 
2-ChÙng  VÎ hàn tâm nhiŒt :------------------------------------ 
3-ChÙng VÎ th¿c hàn :------------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a) 
Câu 111 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau vùng vÎ quän nhÜ bÕng rát, Çêm ngû Ç° mÒ hôi 
nóng, khát uÓng nhiŠu, mau Çói, miŒng hôi, trÒi chân 
ræng hàm trên.  
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b-Bao tº y‰u không co bóp, thÙc æn chÙa lâu trong bao 
tº lên men thành hÜ nhiŒt chÙa nhiŠu Ç¶c tÓ, Ìa không ra 
không phäi bón.  
c-Sán lãi vùng rÓn n°i c¶m sinh Çau. 
 
1-ChÙng VÎ can th¿c nhiŒt k‰t khí :--------------------------- 
2-ChÙng VÎ th¿c nhiŒt :----------------------------------------- 
3-ChÙng VÎ hÜ nhiŒt :------------------------------------------- 
 

(1c,2a,3b) 
Câu 112 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
a-Phát sÓt nóng lånh, Çau sÜ©n, bøng trÜ§ng, s® hãi, ngû  
g¥p ác m¶ng .  
b-Bí Çåi tiŒn kinh niên, ru¶t Çau t¡c n°i c¶m m¶t ch‡ 
nhÃt ÇÎnh.   
c-ñau vùng thÜ®ng vÎ kÎch liŒt, Üa xoa n¡n, chÜ©m Ç¡p. 
 
1-ChÙng VÎ th¿c hàn :------------------------------------------- 
2-ChÙng trÜ©ng vÎ tích nhiŒt k‰t khÓi :----------------------- 
3-ChÙng vÎ có nhiŒt tà kh¡c thÆn thûy :---------------------- 
 

(1c,2b,3a) 
Câu 113 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-® chua, xót rát Çau bao tº, khát uÓng nhiŠu nÜ§c mát, 
phân Çi tØng cøc .   
b-ñói không muÓn æn, lÜ«i ÇÕ nhåt rêu ít, bŒnh n¥ng hÖn 
làm viêm ph°i, h†ng khô khát, không muÓn æn, sÓt, táo 
bón, †e khan .  
c-Phân không ra, khi ra thì nhão nóng ít m¶t thÓi kh¡m.   
 
1-ChÙng vÎ âm hÜ :---------------------------------------------- 
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2-ChÙng vÎ hÜ nhiŒt :------------------------------------------- 
3-ChÙng vÎ nhiŒt:------------------------------------------------ 
 

(1b,2c,3a) 
Câu 114 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-NgÜ©i hÓc hác, da khô, già trÜ§c tu°i .   
b-ThÆn nª to, sÜng dái, huy‰t k‰t tº cung, ngÙa âm h¶.  
c-M¡c ti‹u luôn, chân Çùi lånh, sån thÆn.   
d-Ti‹u hôi kh¡m, trÜ©ng vÎ  sa xŒ. 
 
1-ChÙng ThÆn hàn xâm nhÆp Ti‹u trÜ©ng :------------------ 
2-ChÙng ThÆn thûy hàn :--------------------------------------- 
3-ChÙng ThÆn khí hàn :---------------------------------------- 
4-ChÙng VÎ suy :------------------------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 115 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Chäy máu chân ræng, chân tay n°i nhiŠu møn nh†t.   
b-Phù chân và bøng .   
c-NhÙc ÇÀu, Çau cÙng lÜng và c¶t sÓng.    
d-Ti‹u nóng buÓt không thông. 
 
1-ChÙng ThÆn hàn lÃn can :------------------------------------ 
2-ChÙng VÎ hàn kh¡c thÆn hàn :------------------------------- 
3-ChÙng ThÆn khí và Bàng quang th¿c :--------------------- 
4-ChÙng Tâm thÆn nhiŒt :-------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c,4d) 
Câu 116 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
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a-ñái són tØng gi†t Çau buÓt, sÜng nóng âm Çåo.   
b-Di tinh ù tai, ræng nÙt v«, lung lay.   
c-Lånh sôi bøng ti‰ng kêu to, tiêu hóa kém, ti‹u Çêm 
nhiŠu nÜ§c trong, lÜng gÓi mÕi y‰u, rêu lÜ«i tr¡ng trÖn. 
 
1-ChÙng ThÆn dÜÖng hÜ :-------------------------------------- 
2-ChÙng ThÆn âm huy‰t hÜ :----------------------------------- 
3-ChÙng ThÆn th¿c nhiŒt :-------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a) 
Câu 117 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
a-VØa ti‹u ÇÜ©ng vØa cao áp huy‰t, gan bàn chân nóng .   
b-Ræng ngä mÀu hÖi Çen, tóc røng, hay quên.   
c-Nói không ra hÖi, Çau nhÙc xÜÖng cÓt toàn thân.   
d-M¡c ti‹u luôn, chân Çùi lånh . 
 
1-ChÙng ThÆn thûy hàn :--------------------------------------- 
2-ChÙng ThÆn khí suy nhiŠu :---------------------------------- 
3-ChÙng ThÆn âm huy‰t hÜ :----------------------------------- 
4-ChÙng ThÆn th¿c nhiŒt :-------------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 118 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau lÜng Çùi ê Äm, phân khô, lÜ«i ÇÕ rêu ít.   
b-ñau tØ lÜng sang bøng, vùng thÆn hÖi sÜng to c¶m trên 
lÜng.   
c-LiŒt dÜÖng, lãnh cäm, ho lâu ngày, nóng vŠ Çêm, mÒ 
hôi tr¶m, gÀy còm.   
d-Tê båi tÙ chi da thÎt . 
 
1-ChÙng thûy khí bÎ th° khí kh¡c hãm :---------------------- 
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2-ChÙng âm hÜ thûy kiŒt :------------------------------------- 
3-ChÙng ThÆn âm huy‰t hÜ :----------------------------------- 
4-ChÙng ThÆn âm khí hÜ :-------------------------------------- 
 

(1d,2c,3a,4b) 
Câu 119 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Nóng âm Ì trong xÜÖng cÓt, Çau óc, Çau thÀn kinh ÇÀu.   
b-ñau tim, Çau bøng, tiêu chäy không cÀm.   
c-ñau h†ng c° gáy vai cÙng ÇÖ, táo bón, ti‹u ít.   
d-T¿ ra mÒ hôi, Çi cÀu luôn phân lÕng nát, uÓng nÜ§c 
vào Çau quanh rÓn. 
 
1-ChÙng MŒnh môm suy :------------------------------------- 
2-ChÙng âm hÜ thûy kiŒt :------------------------------------- 
3-ChÙng ThÆn khí và Bàng Quang hÜ :----------------------- 
4-ChÙng ThÆn âm hÜ :------------------------------------------ 
 

(1d,2a,3b,4c)  
Câu 120 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ho khí nghÎch ÇÀy Çau, Çi tiêu chäy gÀn sáng phân 
nhÀy.   
b-Khát nÜ§c, uÓng nhiŠu, ti‹u nhiŠu ÇÕ.   
c-Ti‹u nhiŠu lÀn sÓ lÜ®ng l§n nÜ§c trong.   
d-ñau lÜng và thÀn kinh t†a. 
 
1-ChÙng MŒnh môn hÜ hàn :---------------------------------- 
2-ChÙng MŒnh môn hÜ :--------------------------------------- 
3-ChÙng MŒnh môn thÎnh :------------------------------------ 
4-ChÙng ThÆn khí và Bàng quang hÜ :------------------------ 
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(1d,2c,3b,4a) 
Câu 121 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-MiŒng nhåt không khát, s® gió, gan bàn chân nóng, 
ti‹u ra máu.   
b-Ti‹u nhiŠu nÜ§c ti‹u c¥n Çøc.   
c-Bøng dÜ§i k‰t khí n°i gò cøc, t¡c ru¶t Çè vào Çau, táo 
bón, hai chân lånh .   
d-BŒnh hÃp trùng huy‰t. 
 
1-ChÙng MŒnh môn tà nhiŒt th¿c :--------------------------- 
2-ChÙng MŒnh môn hÜ nhiŒt :-------------------------------- 
3-ChÙng MŒnh môn hÜ :--------------------------------------- 
4-ChÙng ThÆn khí và Bàng quang hÜ  :----------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 122: X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ti‹u ng¡n, nóng, nÜ§c ÇÕ ho¥c vàng ÇÆm, l®n c®n vÆt 
k‰t tûa.   
b-Van ti‹u hª, Çái són không t¿ chû, m¥t Çen nám, chân 
lånh, phù.   
c-ñau sÜ©n ng¿c không xoay trª ÇÜ®c, tÙc giÆn vô c§, 
Çau hai khóe m¡t ngoài lên t§i  góc trán.  
d-ñÀu váng m¡t m©, ngû hay giÆt mình, hÒi h¶p nhát s®. 
 
1-ChÙng ñªm hÜ :---------------------------------------------- 
2-ChÙng ñªm th¿c :-------------------------------------------- 
3-ChÙng Bàng Quang hÜ hàn :-------------------------------- 
4-ChÙng Bàng quang th¿c nhiŒt:------------------------------ 
 

(1d,2c,3b,4a) 
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Câu 123 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ti‹u ÇÕ lÅn máu ÇÕ.   
b-Nhói tim, æn nghËn, ® chua.   
c-MiŒng ÇÀy nh§t vÎ ng†t, tiêu chäy phân nóng.   
d-ñÀu n¥ng nhÜ Çá Çè, mình mÄy n¥ng nŠ, u‹ oäi, mŒt 
mÕi. 
 
1-ChÙng Tÿ dÜÖng không chuy‹n hóa :---------------------- 
2-ChÙng Tÿ th¿c :----------------------------------------------- 
3-ChÙng Tÿ vÎ th¿c lÃn Tâm.:---------------------------------- 
4-ChÙng Bàng quang th¿c nhiŒt tích sån :------------------- 
 

(1c,2d,3b,4a) 
Câu 124 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ˆn ít bøng vÅn trÜ§ng ÇÀy, søt cân, m¥t tr¡ng vàng.   
b-ˆn chÃt mát lånh Çau bøng ngay, thích uÓng nÜ§c 
nóng, phân nhÀy.   
c-ñau bøng ngÀm, iä lÕng ra nÜ§c trong, bí ti‹u.   
 
1-ChÙng Tÿ hÜ :-------------------------------------------------- 
2-ChÙng Tÿ dÜÖng hÜ :----------------------------------------- 
3-ChÙng Tÿ khí hÜ :--------------------------------------------- 
 

(1a,2b,3c) 
Câu 125 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau ÇÀu nhÜ búa b°, hai cånh lÜ«i ÇÕ.  
b-M¥t lÜ«i có chÃm ÇÕ tø huy‰t.   
c-Sán lãi quÆy phá ban Çêm làm mÃt ngû. 
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1-ChÙng Can âm huy‰t hàn :---------------------------------- 
2-ChÙng Tâm can th¿c nhiŒt :--------------------------------- 
3-ChÙng Can th¿c :---------------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a) 
Câu 126 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ñau bøng lånh, Çau bøng kinh ra nhiŠu ngày không dÙt  
b-Lòng buÒn b¿c, miŒng Ç¡ng, dÍ n°i giÆn, Çau ÇÀu nhÜ  
búa b°.   
c-ñau bøng tØ dÜ§i bao tº xuÓng Ç‰n hå b¶.   
d-Có khÓi u ª bøng dÜ§i . 
 
1-ChÙng  tam âm  th¿c hàn  (Can Tÿ ThÆn ):----------------- 
2-ChÙng can hàn trŒ :------------------------------------------- 
3-ChÙng can th¿c nhiŒt :--------------------------------------- 
4-ChÙng can th¿c hàn :----------------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 127 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-M¡t ÇÕ, m¡t m©, lÜ«i ÇÕ, môi khô, tæng áp huy‰t, ngû 
m¶ng mÎ, sÓt, kinh ra ng¡n ít ngày không ra n»a.   
b-BŒnh chai gan.   
c-Chóng m¥t hoa m¡t, thi‰u hÒng cÀu, båch cÀu.   
d-Máu thi‰u hÒng cÀu båch cÀu . 
 
1-ChÙng can hÜ hàn :------------------------------------------- 
2-ChÙng can hÜ :------------------------------------------------ 
3-ChÙng tam dÜÖng th¿c nhiŒt  (VÎ, ñªm, Bàng Quang ):-
------------------------------------------------------------------ 
4-ChÙng can th¿c nhiŒt :--------------------------------------- 
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(1d,2c,3b,4a) 
Câu 128 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Móng chân tay khô, gân chùng y‰u, ti‹u nhiŠu lÀn, sa 
xŒ trÜ©ng vÎ, tº cung.   
b-ñàn bà Çau bøng kinh ra huy‰t có bÀm cøc, t¡c, ra 
không ÇŠu.   
c-Gân måch khô rút, gân lÜng co rút cong nhÜ con tôm .   
d-Thi‰u huy‰t, Çau hông sÜ©n, hay nôn †e. 
1-ChÙng can âm hÜ :-------------------------------------------- 
2-ChÙng can huy‰t hÜ :----------------------------------------- 
3-ChÙng can hÜ hàn :------------------------------------------- 
4-ChÙng can hàn :----------------------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 129 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Hoa m¡t nÄy Çom Çóm.                       
b-Chi lånh, tính tình hay thay Ç°i, Üa cau có.   
c-ñau sÜ©n phäi.                                     
d-SÜng nóng các kh§p. 
 
1-ChÙng can hÜ nhiŒt :----------------------------------------- 
2-ChÙng can thÆn suy :----------------------------------------- 
3-ChÙng can Çªm hÜ :------------------------------------------ 
4-ChÙng can hÜ bÎ ph‰ kh¡c :---------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 130 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-ThÃp nhiŒt tim, hª van tim .   
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b-Nôn mºa nÜ§c chua, nóng âm Ì trong gan mà thân 
nhiŒt không tæng nhÜng gân tay chân bÎ co rút ( hÕa thiêu 
cân ).  
c-Vàng da, Çau sÜ©n, miŒng Ç¡ng, ngÜ©i nóng hâm hÃp, 
Ço nhiŒt Ç¶ không cao. 
d-ñ©m ch¥n vùng ng¿c. 
 
1-ChÙng can Çªm thÃp nhiŒt :--------------------------------- 
2-ChÙng can hÜ nhiŒt :----------------------------------------- 
3-ChÙng can hÜ thÃp nhiŒt :----------------------------------- 
4-ChÙng Çªm hÜ :----------------------------------------------- 
 

(1c,2b,3a,4d) 
Câu 131 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-Ti‹u ÇÕ vàng, rêu lÜ«i vàng dÀy nh¤n.   
b-ˆn mau tiêu, hôi miŒng, ® chua.   
c-Kém æn, mŒt mÕi, không sÙc, bøng ÇÀy, lÜ«i nhåt.  
d-ñi cÀu lÕng , ói mºa, nÜ§c dãi trong, nghËn, nÃc cøc. 
 
1-ChÙng vÎ hÜ :-------------------------------------------------- 
2-ChÙng vÎ khí hÜ :---------------------------------------------- 
3-ChÙng vÎ th¿c :------------------------------------------------ 
4-ChÙng can Çªm thÃp nhiŒt :--------------------------------- 
 

(1d,2c,3b,4a) 
Câu 132 : X‰p dÃu hiŒu theo chÙng : 
 
a-® hÖi, bi‰ng æn, không thích n¢m vì ÇÀy bøng.   
b-Vùng Ùc, sÜ©n phäi Çau kÎch liŒt, da m¥t xanh mÀu 
chàm.   
c-Thân ngÜ©i rét lånh, tâm bÃt an, ngû hay giÆt mình.   
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d -S© n¡n vào vùng túi mÆt Çau m¶t ch‡ nhÃt ÇÎnh, sån 
mÆt.  
 
1-ChÙng Çªm hÜ :----------------------------------------------- 
2-ChÙng Çªm th¿c :--------------------------------------------- 
3-ChÙng vÎ hÜ :-------------------------------------------------- 
4-ChÙng Çªm hÜ hàn :------------------------------------------ 
 

(1c,2b,3a,4d) 
Câu 133 : Má bên trái ÇÕ, Çi tiêu ra phân nÜ§c mÀu vàng, 
Çau bøng dÜ§i, hay n¢m. BŒnh n¥ng thì chân tay táy 
máy, hay nói xàm, ÇÀu quay mòng mòng, chóng m¥t, 
xây xÄm. BŒnh thu¶c  chÙng  gì ? Hãy ch†n 4 câu trä l©i 
Çúng nhÃt : 
 
a-Tâm       a-Hàn         a-HÜ  a-Bi‹u 
b-Can       b-NhiŒt         b-Th¿c  b-Lš 
c-Tÿ 
d-ñåi trÜ©ng 
 

(b,b,b,b) 
Câu 134 : M¡t và m¥t ÇÕ. TrÜ§c thÃy không vui, vài ngày 
sau bÎ sÓt. NgÜ©i buÒn b¿c, ói, Çau ÇÀu, ÇÕ m¥t, không 
ra mÒ hôi, tÙc thª thÌnh thoäng phäi thª dài Ç‹ ÇÜ®c 
thông. BŒnh thu¶c chÙng gì ? Hãy ch†n 4 câu trä l©i 
Çúng nhÃt : 
 
a-Tâm  a-Hàn  a-HÜ  a-Bi‹u 
b-Can  b-NhiŒt  b-Th¿c  b-Lš 
c-Trung tiêu 
 

(a,b,b,b) 
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Câu 135 : MÛi ÇÕ trÜ§c vài ngày, mÃy ngày sau Çau hai 
má, hai hàm, ÇÀu n¥ng, tâm phiŠn mu¶n, m¥t xanh, 
muÓn ói, phát sÓt, bøng trÜ§ng tiêu chäy, lÜng không cúi 
ngºa ÇÜ®c. BŒnh thu¶c chÙng gì ? Hãy ch†n 4 câu trä l©i 
Çúng nhÃt : 
 
a-Tâm  a-Hàn   a-HÜ  a-Bi‹u 
b-Can             b-NhiŒt  b-Th¿c  b-Lš 
c-Tÿ        
d-ThÆn 
 

(c,b,b,b) 
Câu 136: Má bên phäi ÇÕ trÜ§c vài ngày, sau Çó có tình 
trång n°i da gà muÓn rét, d¿ng tóc gáy, s® gió s® lånh, 
mình sÓt, lÜ«I vàng, Çau ÇÀu nhÜ búa b°, ng¿c Çau nhói 
ra sau lÜng làm không thª månh ÇÜ®c. BŒnh thu¶c chÙng 
gì ? Hãy ch†n 4 câu trä l©i Çúng nhÃt : 
 
a-Can           a-Hàn  a-HÜ  a-Bi‹u 
b-Tâm  b-NhiŒt  b-Th¿c  b-Lš 
c-Ph‰   
d-SuyÍn cÃp 
 

(c,b,b,b) 
Câu 137: Ÿ c° và cÀm ÇÕ trÜ§c vài ngày, Çau lÜng, nhÙc 
chân, khát nÜ§c, mình nóng, c° gáy cÙng Çau, Óng chân 
lånh buÓt, lòng bàn chân nóng , không thích nói.  BŒnh 
trª n¥ng së t¡c máu não sinh choáng váng xây xÄm. 
BŒnh thu¶c chÙng gì ? Hãy ch†n 4 câu trä l©i Çúng nhÃt : 
 
a-Tâm  a-Hàn  a-HÜ     a-Bi‹u 
b-Can  b-NhiŒt  b-Th¿c     b-Lš 
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c-Tÿ 
d-ThÆn 
e-ñªm 
 

(d,b,b,b) 
Câu 138 : Cánh tay trÜ§c Çau và nóng, không dÖ tay lên 
cao ÇÜ®c. BŒnh thu¶c kinh nào, do kinh nào truyŠn bŒnh 
? có th‹ ch†n hai kinh h®p lš nhÃt cho m‡i câu. 
 
1-Kinh nào bŒnh :  2-Kinh nào truyŠn bŒnh : 
 
a-Ph‰    a-Ph‰ 
b-ñåi trÜ©ng   b-ñåi trÜ©ng 
c-ñªm    c-ñªm 
d-Tam tiêu   d-Tam tiêu 
e-VÎ    e-VÎ 
 

(1b,2a) 
Câu hÕi 139: C£ng chân phía trÜ§c nóng Çau nhÙc, sÜng 
ÇÀu gÓi khó Çi låi ÇÜ®c. BŒnh thu¶c chÙng gì ? 
 
a-Can  a-Hàn  a-HÜ  a-Bi‹u 
b-ñªm  b-NhiŒt  b-Th¿c  b-Lš 
c-Tÿ 
d-VÎ 
e-ThÆn 
 

(d,b,b,b) 
Câu 140: SÓt, Çau nhÙc ÇÀu phía trÜ§c. BŒnh thu¶c 
chÙng gì ? Có th‹ ch†n nhiŠu câu trä l©i nào h®p lš nhÃt: 
 
a-Tâm               a-Hàn              a-HÜ    a-Bi‹u 
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b-Ti‹u trÜ©ng   b-NhiŒt  b-Th¿c               b-Lš 
c-Bàng quang       
d-Bán bi‹u bán lš 
e-Can,Çªm 
 

(bc,b,b,c) 
Câu 141: ñau ª ng¿c và sÜ©n, chân tay táy máy. BŒnh 
thu¶c kinh nào ? Có th‹ ch†n nhiŠu kinh h®p lš nhÃt : 
 
a-Ph‰  a-Hàn          a-HÜ     a-Bi‹u 
b-ñªm  b-NhiŒt          b-Th¿c     b-Lš 
c-Tam tiêu                                              c-Bán bi‹u bán lš 
d-Can 
 

(bc,b,b,c) 
Câu 142 : BÎ xây xÄm trÜ§c rÒi sau m§i nóng sÓt mê 
man, sÜ©n ng¿c ÇÀy Çau. BŒnh thu¶c kinh nào, có th‹ 
ch†n nh»ng kinh gây bŒnh h®p lš nhÃt : 
 
a-Can  a-Hàn  a-HÜ  a-Bi‹u 
b-ñªm  b-NhiŒt  b-Th¿c  b-Lš 
c-Tâm 
d-ThÆn 
 

(bd,b,b,b) 
Câu 143 : HÒi h¶p, hay quên, mÃt ngû, hay mê, chÃt lÜ«i 
ÇÕ nhåt, rêu ít. BŒnh thu¶c kinh nào, chÙng nào, ch†n 
nh»ng câu Çúng : 
 
a-ThÆn âm hÜ                   
b-Ph‰ âm hÜ 
c-Can âm hÜ                   



 64 

d-Tâm âm hÜ 
 

(d) 
Câu 144 : ñau ÇÀu, choáng váng, ù tai, tê dåi, run rÄy, 
quáng  gà, chÃt lÜ«i ÇÕ khô, rêu ít. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ThÆn âm hÜ                   
b-Ph‰ âm hÜ 
c-Can âm hÜ                    
d-Tâm âm hÜ 
 

(c) 
Câu 145 : Khí nghÎch, ho Ç©m dÈo dính máu, gò má ÇÕ, 
sÓt nhË vŠ chiŠu, mÒ hôi tr¶m, miŒng khô, h†ng ráo, 
khàn ti‰ng, ngû không ngon, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu ít. Thu¶c 
chÙng gì ? 
 
a-ThÆn âm hÜ                  
b-Ph‰ âm hÜ 
c-Can âm hÜ                 
d-Tâm âm hÜ 
 

(b) 
Câu 146 : LÜng gÓi mÕi Çau, di tinh, ù tai, váng ÇÀu, ngû 
kém, hay quên, khô miŒng, chÃt lÜ«i ÇÕ, rêu ít. Thu¶c 
chÙng gì ? 
 
a-ThÆn âm hÜ                   
b-Ph‰ âm hÜ 
c-Can âm hÜ                   
d-Tâm âm hÜ 
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(a) 
Câu 147 : XuÃt hiŒn dÃu hiŒu âm hàn, s® lånh, chi lånh, 
tiêu chäy, phù thûng. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ                  
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ                 
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(b) 
Câu 148 : S¡c m¥t tr¡ng nhåt, chân tay không Ãm, môi  
miŒng nhåt, ti‹u nhiŠu nÜ§c trong, phân loãng, chÃt lÜ«i 
nhåt, rêu tr¡ng trÖn. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ                  
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ                 
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 149 : Âm t°n håi liên løy Ç‰n dÜÖng, có cä hai dÃu 
hiŒu bŒnh cûa âm dÜÖng cùng m¶t lúc.Thu¶c chÙng gì  ?          
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ                 
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ                
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(c) 
Câu 150 : Trong cÖ th‹ phát dÜÖng nhiŒt, ngoài dùng 
ngäi cÙu hÖ cho xuÃt mÒ hôi thành ngoåi nhiŒt h®p n¶i 
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nhiŒt công phåt hóa hÕa làm mÃt tân dÎch. Thu¶c chÙng 
gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ               
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ              
d-ChÙng lÜ«ng dÜÖng tÜÖng huân trÜ§c 
 

(d) 
Câu 151 : Tân dÎch kém, dÜÖng vÜ®t lên làm nóng, gò 
má ÇÕ, mÒ hôi tr¶m, lòng bàn tay, bàn chân nóng, ho ra 
máu, gÀy còm, mÃt ngû, di tinh, chÃt lÜ«i ÇÕ khô. Thu¶c 
chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ             
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm hÜ dÜÖng cang            
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(c) 
Câu 152 : ThÆn âm suy, hÜ hÕa lên làm loét c° h†ng Çau 
khó nuÓt, sÓt vŠ chiŠu, ngÜ©i gÀy Óm. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ                
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ               
d-ChÙng âm hÜ hÀu tiŠn 
 

(d) 
Câu 153 : BŒnh n¶i thÜÖng mãn tính làm tiêu hao sÙc 
khÕe, sÓt nhË kéo dài ho¥c cÃp tính sÓt cao phát nhiŒt. 
Thu¶c chÙng gì ? 
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a-ChÙng dÜÖng hÜ               
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ               
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(d) 
Câu 154 : Âm dÎch hao t°n, sÓt tØng cÖn vŠ Çêm, lòng 
bàn tay bàn chân nóng, ra mÒ hôi tr¶m, miŒng khô, lÜ«i 
ÇÕ. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng âm hÜ phát  nhiŒt             
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ              
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 155 : N¶i thÜÖng phát nhiŒt do Tÿ VÎ hÜ, dÜÖng vÜ®t 
ra ngoài, s® gió, sÓt vào bu°i sáng, t¿ hãn, mŒt mÕi, ít 
æn, ít nói. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ phát nhiŒt             
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ              
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 156 : Do khí hÜ ho¥c MŒnh môm hÕa kém, tÿ thÆn 
dÜÖng hÜ không nuôi vinh vŒ, bên ngoài lånh, chi lånh, 
s® lånh, s¡c m¥t tr¡ng, dÍ nhiÍm cäm. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ ngoåi hàn   
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
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c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ     
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 157 : Do âm hàn n¶i thÎnh, hÜ dÜÖng bÎ ngæn cách  

 
bên ngoài nên da nóng, sÓt nhË Ó hàn, mŒt mÕi, chi lånh, 
iä lÕng. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ phát nhiŒt   
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 158 : N‰u ph‰ thÆn hÜ sinh n¶i nhiŒt, hÜ hÕa ÇÓt 
ph°i khô thêm nên ho khan không Ç©m, n¥ng thì ho lÅn 
máu, h†ng Çau, thª khò khè, lÜ«i ÇÕ bŒu, ít rêu. Thu¶c 
chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng âm hÜ ph‰ táo 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(b) 
Câu 159 : BÙc rÙt thÀn chí không yên do âm hàn c¿c 
thÎnh hay âm thÎnh cách dÜÖng nên bÎ quy‰t nghÎch, toát 
mÒ hôi lånh, suy tim, urê niŒu cao, choáng váng. Thu¶c 
chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
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b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm táo 
 

(c) 
Câu 160 : ChÙng huy‰t hÜ tràn ra ngoài mà không gi»  Çi 
Çúng theo kinh måch ÇÜ®c. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng âm hÜ thÃt nåp    
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ              
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 161 : M¡t m© giäm thÎ l¿c nghiêm tr†ng do sau cÖn 
nhiŒt cÃp tính hay mãn tính hay kém dinh dÜ«ng b° sung 
chân âm can thÆn.Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng thoát âm . 
 

(d) 
Câu 162 : Âm hàn n¶i thÎnh ho¥c thoát tinh không ngØng 
khi giao h®p, xuÃt mÒ hôi không cÀm, thÀn không nÖi 
nÜÖng t¿a sinh äo giác, loån thÎ, viêm thÆn mãn, urê niŒu 
cao. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng thoát dÜÖng    
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
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d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 163 : Sau cäm nhiÍm bŒnh nhiŒt, sÓt nhË, chân âm 
can thÆn t°n thÜÖng, lòng bàn tay chân nóng rát, mŒt, 
gÀy, miŒng khô, h†ng Çau, gò má ÇÕ, lÜ«i ÇÕ tía khô. 
Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng thÜÖng âm 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(b) 
Câu 164 : HÒi h¶p s®, hoäng hÓt mÃt ngû kinh niên làm 
hao tán dÜÖng khí, ho¥c do ch»a bŒnh sai nhÜ tä hå, phát 
hãn thái qúa .Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng thÜÖng dÜÖng  
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(b) 
Câu 165 : Chäy nhiŠu máu, ra vã mÒ hôi, tiêu chäy lÕng 
nhiŠu không cÀm, ói mºa nÜ§c trong, ngÜ©i sÓt, thª h°n 
h‹n, chi Ãm, môi lÜ«i ÇÕ khô, thích æn uÓng chÃt mát . 
Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
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d-ChÙng vong âm  
 

(d) 
Câu 166 : Toát mÒ hôi lånh, chân tay lånh, môi tím tái, 
m¥t tr¡ng nh®t, thª y‰u thoi thóp. Thu¶c chÙng gì ? 
a-ChÙng vong dÜÖng    
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 167 : Tÿ thÆn hÜ hàn, ngÜ©i hÜ nhÜ®c, bøng ÇÀy, chi 
không Ãm ti‹u nhiŠu trong, bí Çåi tiŒn, chÃt lÜ«i nhåt, rêu 
tr¡ng mÕng. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm k‰t 
 

(d) 
Câu 168 : ChÙc næng tÿ thÆn hÜ không dÅn thûy hóa khí 
sinh phù thûng, Çåi tiŒn nhão. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm thûy 
 

(d) 
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Câu 169 : Âm hàn c¿c thÎnh giä nhiŒt, vÆt vã, khát thích 
uÓng nÜ§c nóng mà không dám uÓng nhiŠu, thích m¥c 
áo Ãm. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm thÎnh cách dÜÖng   
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(c) 
Câu 170 : DÜÖng khí suy do âm hàn n¶i thÎnh ho¥c æn 
uÓng  nhiŠu chÃt hàn làm âm thÎnh. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm thÎnh dÜÖng suy   
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(c) 
Câu 171 : ThÆn dÜÖng hÜ không gi» Ãm ÇÜ®c tång phû 
không chuy‹n hóa ÇÜ®c âm xuÃt hiŒn chân tay lånh, s® 
lånh, tiêu chäy, phù thûng. Thu¶c chÙng gì ? 
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(b) 
Câu 172 : NhiŒt trong cÖ th‹ do æn uÓng thêm ngoåi  
cäm nhiŒt xâm nhÆp, hai nhiŒt chÓng nhau thành sÓt. 
Thu¶c chÙng gì ? 



 73 

a-ChÙng dÜÖng thÎnh    
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 173 : T¿ nhiên té ngã co giÆt sùi b†t mép, ræng 
nghi‰n ch¥t, m¡t tr®n ngÜ®c, mình nóng. Thu¶c chÙng gì 
? 
 
a-ChÙng dÜÖng giän     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng âm nhiŒt 
 

(a) 
Câu 174 : MÒ hôi t¿ nhiên nhÕ gi†t không ngØng nhÜ håt 
châu, chân tay lånh dÀn, m¡t nh¡m, há miŒng, tay xòe, 
vãi Çái, mÃt š thÙc, hôn mê. Thu¶c chÙng gì ?  
 
a-ChÙng dÜÖng hÜ     
b-ChÙng dÜÖng hÜ âm thÎnh 
c-ChÙng âm dÜÖng lÜ«ng hÜ    
d-ChÙng båo thoát 
 

(d) 
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PhÀn ba : 
 

Måch và bŒnh chÙng  
A-Phân biŒt 28 loåi måch 
cæn bän : 
 
28 Måch:  
1-Phù, 2-TrÀm, 3-Trì, 4-Sác, 5-HÜ, 6-Th¿c, 7-HÒng, 8-Vi, 
9-HuyŠn,10-KhÄn, 11-Hoãn, 12-S¡c, 13-Khâu, 14-Hoåt, 
15-Phøc, 16-Nhu, 17-NhÜ®c, 18-TrÜ©ng, 19-ñoän, 20-
T‰, 21-ñåi, 22-ñ©i , 23-Xúc, 24-K‰t, 25-ñ¶ng, 26-Cách, 
27-Tán, 28-TuyŒt. 
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Câu 175 : LÃy tay Ç‹ khë trên da nghe ÇÜ®c måch nhÄy 
ngay, thu¶c måch gì  : 
 
a-Måch phù    
b-Måch trì 
c-Måch trÀm    
d-Måch sác 
 

(a) 
Câu 176 : LÃy tay Ãn månh xuÓng dÜ§i da m§i nghe thÃy 
måch ÇÆp, thu¶c måch gì : 
 
a-Måch phù    
b-Måch trì 
c-Måch trÀm    
d-Måch sác 
 

(c) 
Câu 177 : ñ¥t ba ngón tay vào ThÓn, Quan, Xích ( 3 måch 
liŠn nhau ª c° tay, nÖi khí và huy‰t cûa tång phû Çi qua 
),trung bình, måch tÓt không có bŒnh thì nghe ÇÜ®c 4 
lÀn. NhÜng n‰u chÌ nghe ÇÜ®c måch ÇÆp 1, 2, ho¥c 3 lÀn 
là bŒnh thu¶c hàn (rét ), g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù    
b-Måch trì 
c-Måch trÀm    
d-Måch sác 
 

(b) 
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Câu 178: ñ¥t ba ngón tay vào ThÓn Quan Xích, n‰u nghe 
ÇÜ®c 5,6 ho¥c 7 lÀn là cÖ th‹ bÎ nóng nhiŒt, g†i là måch 
gì : 
 
a-Måch phù    
b-Måch trì 
c-Måch trÀm    
d-Måch sác 
 

(d) 
Câu 179 : N‰u Ç¥t ba ngón tay nghe ÇÜ®c måch Çi nhÕ 
nhÜ s®i chÌ là thu¶c bŒnh hÜ  Çã lâu ngày, g†i là måch gì  
 
a-Måch phù    
b-Måch trì     
c-Måch t‰ 
d-Måch Çåi  
e-Måch trÀm    
f-Måch sác 
 

(c) 
Câu 180 : N‰u Ç¥t ba ngón tay Çã thÃy måch n°i to dÜ§i 
ba ngón tay là thu¶c bŒnh th¿c , g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù     
b-Måch trì     
c-Måch t‰ 
d-Måch Çåi  
e-Måch trÀm    
f-Måch sác 
 

(d) 
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Câu 181 : ñ¥t ba ngón tay nghe sÙc Çi cûa måch qúa 
ng¡n chÌ ª ngón tay gi»a ( ngón tay måch quan ), không 
chåy ra Ç‰n måch thÓn hay måch xích do khí huy‰t suy 
nhÜ®c, g†i là måch gì : 
 
a-Måch trÜ©ng    
b-Måch Çoän     
c-Måch trì     
d-Måch Çåi     
e-Måch t‰    
f-Måch trÀm 
 

(b) 
Câu 182: Nghe ÇÜ®c sÙc chåy cûa måch dài xa khÕi vÎ trí 
cûa ba ngón måch thÓn, quan, xích, do khí huy‰t thÎnh 
h»u dÜ, ngÜ©i có bŒnh së dÍ ch»a, g†i là måch gì : 
 
a-Måch trÜ©ng    
b-Måch Çoän    
c-Måch trì 
d-Måch trÀm     
e-Måch Çåi    
f-Måch t‰ 
 
                                                                                     (a) 
Câu 183 : Måch Çi n°i trên da, Ãn xuÓng không thÃy 
måch, nhÜng nghe có l¿c, có dÃu hiŒu ngoåi cäm, g†i là 
måch gì : 
 
a-Måch phù     
b-Måch trì    
c-Måch t‰ 
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d-Måch Çåi  
e-Måch trÀm    
f-Måch sác 
 

(a) 
Câu 184 : Måch Çi chìm trong da thÎt, Ãn månh tay nghe 
måch Ç¶ng, nhÃc lên nghe không thÃy, có dÃu hiŒu n¶i 
thÜÖng, khí k‰t trong mình gây Çau Ç§n, g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù     
b-Måch trì    
c-Måch t‰ 
d-Måch Çåi  
e-Måch trÀm    
f-Måch sác 
 

(e) 
Câu 185 : Måch Çi chÆm, 1 hÖi thª måch ÇÆp 1 t§i 3 lÀn ( 
tÜÖng ÇÜÖng tØ 18 Ç‰n 54 ti‰ng ÇÆp cûa måch trong 
m¶t phút ), có dÃu hiŒu trong ngÜ©i lånh thu¶c lš hàn, có 
khi bên ngoài cÛng lånh thu¶c dÜÖng hÜ, g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù     
b-Måch trì    
c-Måch t‰ 
d-Måch Çåi  
e-Måch trÀm    
f-Måch sác 
 

(b) 
Câu 186 : Måch Çi mau lË qua ngón tay, chÄn måch tØ  
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5 Ç‰n 7 lÀn trong m¶t hÖi thª ( tÜÖng ÇÜÖng tØ 90 t§i 
126 ti‰ng ÇÆp cûa måch trong m¶t phút ), g†i là måch gì  
 
a-Måch phù     
b-Måch trì    
c-Måch t‰ 
d-Måch Çåi  
e-Måch trÀm    
f-Måch sác 
 

(f) 
Câu 187 : Có dÃu hiŒu lâm sàng trong ngÜ©i nóng, måch 
ÇÆp 90 lÀn trong 1 phút, n‰u ÇÆp t§i trên 126 trong 1 
phút có th‹ phát cuÒng, g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù có l¿c     
b-Måch Çåi có l¿c 
c-Måch sác có l¿c     
d-Måch th¿c có l¿c 
 

(c) 
Câu 188 : Måch qua ngón tay nhanh 90 Ç‰n 126 trong 1 
phút, nhÜng Ãn tay vào låi không nghe thÃy måch, có 
dÃu hiŒu lâm sàng ngÜ©i lånh, g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù có l¿c     
b-Måch phù vô l¿c 
c-Måch sác có l¿c     
d-Måch sác vô l¿c 
 

(d) 
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Câu 189 : ƒn tay månh hay nhË ÇŠu thÃy r¶ng l§n nhÜng 
không nghe rõ ti‰ng ÇÆp cûa måch có hay không, cäm 
tÜªng nhÜ trÓng r‡ng, có dÃu hiŒu khí huy‰t ÇŠu hÜ, 
bŒnh nhân thÜ©ng hÓt hoäng s® hãi, g†i là måch gì : 
 
a-Måch nhÜ®c   
b-Måch t‰     
c-Måch trì 
d-Måch trÀm     
e-Måch hÜ      
f-Måch sác 
 

       (e)  
Câu 190 : NhÃc tay lên hay Ãn tay xuÓng ÇŠu nghe måch 
ÇÀy, Ç¥c, sÙc Çi månh më, chÙng tÕ khí huy‰t ÇŠu th¿c, 
có dÃu hiŒu  cÖ th‹ nóng, g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù    
b-Måch Çåi     
c-Måch trÜ©ng 
d-Måch th¿c    
e-Måch t‰    
f-Måch sác 
 

(d) 
Câu 191 : NhÃc tay lên hay Ãn tay xuÓng ÇŠu có l¿c nhÜ 
sóng nÜ§c løt chäy cuÒn cu¶n qua tay, có dÃu hiŒu trong 
ngoài cÖ th‹ ÇŠu nóng, khí huy‰t ÇŠu nhiŒt nhÜ bÎ thiêu 
ÇÓt, g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù    
b-Måch Çåi    
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c-Måch hÒng 
d-Måch trÜ©ng   
e-Måch th¿c                        
f-Måch sác có l¿c 
 

(c) 
Câu 192 : Måch chåy nhÕ li ti nhÜ s®i tÖ nhŒn, nghe nhÜ 
có nhÜ không, không rõ ràng, có dÃu hiŒu khí huy‰t ÇŠu 
hÜ, có hàn khí k‰t Ç†ng dÜ§i rÓn n°I c¶m Çau, g†i là 
måch gì : 
 
a-Måch nhÜ®c   
b-Måch t‰                            
c-Måch hÜ 
d-Måch huyŠn   
e-Måch vi    
f-Måch hoãn 
 

(e) 
Câu 193 : NhÃc tay lên hay Ãn tay xuÓng ÇŠu có cäm 
tÜªng nhÜ Çøng tay vào m¶t s®i dây cung cæng th£ng, có 
dÃu hiŒu mŒt nh†c qúa Ç¶, bŒnh khá n¥ng có th‹ làm t°n 
håi khí huy‰t, g†i là måch gì : 
 
a-Måch nhÜ®c   
b-Måch t‰                            
c-Måch khÄn 
d-Måch huyŠn   
e-Måch vi    
f-Måch hoãn 
 

(d) 
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Câu 194: Måch cæng xo¡n nhÜ s®i dây thØng, có dÃu 
hiŒu ngoåi tà làm rÓi loån khí huy‰t gây Çau nhÙc, g†i là 
måch gì : 
 
a-Måch nhÜ®c   
b-Måch t‰                            
c-Måch khÄn 
d-Måch huyŠn   
e-Måch vi    
f-Måch hoãn 
 

(c) 
Câu 195 : Måch Çi thong thä nhÜ måch trì (1,2,3 lÀn), 
nhÜng nghe ÇÜ®c måch Çi 4 lÀn trong 1 hÖi  thª ( 72 
ti‰ng måch ÇÆp trong 1 phút nhÜ ngÜ©i bình thÜ©ng, có 
dÃu hiŒu da thÎt Çau Ç§n c¡n rÙt do khí huy‰t không 
thông, g†i là måch gì : 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch t‰                            
c-Måch khÄn 
d-Måch huyŠn   
e-Måch vi    
f-Måch hoãn 
 

(f) 
Câu 196 : Måch Çi không trÖn tru mà rít c©n c®n nhÜ dao 
cåo vào vÕ tre, có dÃu hiŒu huy‰t khô Ù Ç†ng không 
thông, ch‡ khác thì thi‰u huy‰t, g†i là måch gì : 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch t‰                            
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c-Måch khÄn 
d-Måch huyŠn   
e-Måch vi    
f-Måch khâu 
 

(a) 
Câu 197 : Måch Çi nhÜ ÇÓt rau muÓng, hai ÇÀu nghe 
ÇÜ®c có måch, khúc gi»a r‡ng, có dÃu hiŒu huy‰t hÜ, 
thi‰u huy‰t, Çau bøng, g†i là måch gì : 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch hoåt                            
c-Måch khÄn 
d-Måch huyŠn   
e-Måch vi        
f-Måch khâu 
 

(f) 
Câu 198 : Måch chåy trÖn tru nhÜ kéo m¶t chu‡i håt chåy 
qua tay, có dÃu hiŒu huy‰t dÜ khí thi‰u làm Ù huy‰t, 
Ç©m, æn không tiêu, g†i là måch gì : 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch hoåt                         
c-Måch khÄn 
d-Måch huyŠn   
e-Måch phøc    
f-Måch khâu 
 

(b) 
Câu 199 : Måch Än nÃp, Ãn sát tay vào xÜÖng m§i nghe 
ÇÜ®c måch, có dÃu hiŒu âm dÜÖng bÃt giao, thæng giáng 
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thÃt thÜ©ng  làm Çau bøng, lúc ói mºa, lúc tiêu chäy, g†i 
là måch gì : 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch hoåt                        
c-Måch nhu 
d-Måch huyŠn   
e-Måch phøc    
f-Måch nhÜ®c 
 

(e) 
Câu 200 : ƒn tay xuÓng không có måch, nhÃc tay lên 
nghe có måch mŠm måi y‰u §t không có l¿c, có dÃu 
hiŒu khí huy‰t ÇŠu hÜ, dÜÖng hÜ t¿ hãn, ngÜ©i trÈ tu°i thì 
suy nhÜ®c Óm y‰u, g†i là måch gì : 
 
a-Måch trÜ©ng   
b-Måch hoåt                        
c-Måch nhu 
d-Måch Çoän    
e-Måch phøc    
f-Måch nhÜ®c 
 

(c) 
Câu 201 : Måch chåy y‰u nhÜ muÓn ÇÙt, nhÃc tay lên 
không nghe thÃy måch, có dÃu hiŒu tinh khí hao t°n, cÓt 
tûy trÓng r‡ng, Çau trong xÜÖng, (ngÜ©i gìa không Çáng 
lo ), g†i là måch gì : 
 
a-Måch trÜ©ng   
b-Måch hoåt                        
c-Måch nhu 
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d-Måch Çoän    
e-Måch phøc    
f-Måch nhÜ®c 
 

(f) 
Câu 202 : Måch Çi nhÕ có chØng mÙc nghe rõ hÖn måch 
vi, có dÃu hiŒu tinh huy‰t thi‰u, chính khí suy, g†i là 
måch gì : 
 
a-Måch nhÜ®c   
b-Måch t‰                            
c-Måch hÜ 
d-Måch huyŠn   
e-Måch vi    
f-Måch hoãn 
 

(b) 
Câu 203 : Måch chåy Ò åt giÓng nhÜ måch hÒng nhÜng 
måch hÒng nhÃc tay lên hay Ãn tay xuÓng måch ÇŠu có 
l¿c nhÜ sóng nÜ§c, còn måch này Ãn tay xuÓng låi nghe 
måch mŠm không có l¿c, có dÃu hiŒu dÜÖng tà thÎnh, 
chính khí suy, bŒnh còn Çang tæng, g†i là måch gì : 
 
a-Måch phù    
b-Måch Çåi ( to)   
c-Måch hÒng 
d-Måch trÜ©ng   
e-Måch th¿c                        
f-Måch Ç©i 
 

(b) 
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Câu 204 : Måch chåy rít, chåy cách quãng ÇŠu nhÃt ÇÎnh, 
nhÜ chåy ÇÜ®c 30 thì mÃt nhÎp sau låi ÇÆp 30, låi nghÌ, 
hình thÙc nºa måch s¡c nºa måch nhu, có dÃu hiŒu chính 
khí suy, bŒnh n¥ng g¥p måch này thì nguy, g†i là måch 
gì : 
 
a-Måch k‰t    
b-Måch Çåi ( to)   
c-Måch hÒng 
d-Måch trÜ©ng   
e-Måch xúc                        
f-Måch Ç©i 
 

(f) 
Câu 205 : Måch chåy mau nhÜng không ÇŠu bÎ g¢n låi 
nhÜ thÌnh thoäng bÎ vÃp, có dÃu hiŒu dÜÖng thÎnh mà âm 
không suy, nhiŒt tích tø trong cÖ th‹, g†i là måch gì : 
 
a-Måch k‰t    
b-Måch Çåi ( to)   
c-Måch hÒng 
d-Måch trÜ©ng   
e-Måch xúc                        
f-Måch Ç©i 
 

(e) 
Câu 206 : Måch Çi bÎ chÆm chåp khó khæn, Çang Çi bÎ 
nghën phäi dØng låi m¶t cái, có dÃu hiŒu âm tà thÎnh hÖn 
dÜÖng tà, n¶i ngoåi tà Ç†ng låi thành tích k‰t, g†i là 
måch gì : 
 
a-Måch k‰t    
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b-Måch Çåi ( to)   
c-Måch hÒng 
d-Måch tán    
e-Måch xúc                        
f-Måch Ç©i 
 

(a) 
Câu 207 : NhÃc tay lên nghe nhÜ lúc có lúc không, lúc có 
thì ÇÙng låi m¶t ch‡ nghe nhÜ không chåy, mÜ©ng tÜ®ng 
nhÜ lúc l¡c h¶t xúc x¡c, có dÃu hiŒu cûa bŒnh hÜ t°n, 
bæng huy‰t, ki‰t lœ, chân tay co rút, goi là måch gì ? 
 
a-Måch phù    
b-Måch Çåi ( to)   
c-Måch Ç¶ng 
d-Måch tuyŒt    
e-Måch tán                        
f-Måch Ç©i 
 

(c) 
Câu 208 : NhÃc tay lên hay Ãn tay xuÓng ÇŠu thÃy måch 
cæng th£ng nhÜ da trÓng, không thÃy chåy, có dÃu hiŒu 
bŒnh vŠ tinh, huy‰t thay Ç°i nhÜ Çàn ông di m¶ng tinh, 
Çàn bà huy‰t hÜ bæng lÆu, sän phø s¡p sinh dù t§i tháng 
hay chÜa, g†i là måch gì ? 
 
a-Måch phù    
b-Måch cách             
c-Måch hÒng 
d-Måch tuyŒt    
e-Måch tán                      
f-Måch Ç©I 
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(b) 
Câu 209 : Måch thÓn ª Nhân nghinh vØa có dÃu hiŒu cûa 
Måch phù, Çåi, Ç©i, nhu. Måch ª Khí khÄu vØa phù, s¡c, 
Ç©i, Çåi, có dÃu hiŒu khí huy‰t bÎ thoát ra ngoài do tà khí 
thÎnh.  
Ÿ c° tay nhân nghinh là tà khí thoát ra, ª c° tay khí khÄu 
là khí cûa tång phû mÃt, Çåi ti‹u tiŒn không cÀm, chân 
tay giá lånh, ngÜ©i xám nh®t, có th‹ ch‰t, g†i là måch gì  
 
a-Måch phù    
b-Måch Çåi ( to)   
c-Måch hÒng 
d-Måch tuyŒt    
e-Måch tán                        
f-Måch Ç©i 
 

(e) 
Câu 210 : NhÃc tay lên, Ãn tay xuÓng, cä ba b¶ vÎ thÓn, 
quan, xích không nghe måch ÇÆp, có dÃu hiŒu s¡p ch‰t. 
G†i là måch gì ? 
 
a-Måch phù    
b-Måch cách             
c-Måch hÒng 
d-Måch tuyŒt    
e-Måch tán                      
f-Måch Ç©i 
 

(d) 
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B-Phân biŒt 7 tº måch : 
Måch: chim m°, nhà d¶t, gõ Çá, cªi giây, cá lÜ®n, 
tôm bÖi, canh sôi. 
 
 
Câu 211 : Måch chåy sát trong gân nhÄy bÆt ª dÜ§i ngón 
tay thÀy thuÓc nhÜ chim m° thóc, thình lình im h£n hÒi 
lâu rÒi trª låi, g†i là måch gì ? 
 
a-Måch chim m°    
b-Måch nhà d¶t  
c-Måch gõ Çá 
d-Måch cªi giây    
e-Måch cá lÜ®n   
f-Måch tôm bÖi 
 

(a) 
Câu 212: Måch không có l¿c, Ãn tay sát gân xÜÖng lâu 
lâu m§i nghe nhÜ nÜ§c nhÕ tØng gi†t tØ mái nhà rÖi 
xuÓng do tÿ vÎ tâm ph‰ tuyŒt, g†i là måch gì ? 
 
a-Måch chim m°    
b-Måch nhà d¶t  
c-Måch gõ Çá 
d-Måch cªi giây    
e-Måch cá lÜ®n   
f-Måch tôm bÖi 
 

(b) 
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Câu 213 : ƒn tay sát gân xÜÖng nghe nhÜ måch cÙng, 
giÓng nhÜ tay mình gõ vào täng Çá , m¶t lúc låi tan mÃt 
do ph‰ tuyŒt, g†i là måch gì ? 
 
a-Måch chim m°    
b-Måch nhà d¶t  
c-Måch gõ Çá 
d-Måch cªi giây    
e-Måch cá lÜ®n   
f-Måch tôm bÖi 
 

(c) 
Câu 214 : ƒn tay sát gân xÜÖng nghe nhÜ tháo cªi dây 
giao nhau lung tung không có thÙ t¿ gì h‰t, Çó là khí 5 
tång ÇŠu tuyŒt, g†i là måch gì ? 
 
a-Måch canh sôi    
b-Måch nhà d¶t  
c-Måch gõ Çá 
d-Måch cªi giây    
e-Måch cá lÜ®n   
f-Måch tôm bÖi 
 

(d) 
Câu 215 : Måch ª ngay làn da, Ãn tay xuÓng không thÃy 
Ç¶ng, chÌ có cäm tÜªng Çuôi cá ngo ngoe vÅy Çuôi do 
thÆn khí tuyŒt, g†i là måch gì ? 
 
a-Måch canh sôi    
b-Måch nhà d¶t  
c-Måch gõ Çá 
d-Måch cªi giây    
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e-Måch cá lÜ®n   
f-Måch tôm bÖi 
 

(e) 
Câu 216: Ÿ ngay làn da, nghe lúc ÇÀu im l¥ng, thình lình 
nhÄy bÆt lên nhÜ con tôm nhÄy rÒi bÖi do tÿ vÎ tuyŒt, g†i 
là måch gì ? 
 
a-Måch canh sôi    
b-Måch nhà d¶t  
c-Måch gõ Çá 
d-Måch cªi giây    
e-Måch cá lÜ®n   
f-Måch tôm bÖi 
 

(f) 
Câu 217 : Måch ª ngay làn da, nghe måch tóe lên không 
thøt xuÓng nhÜ nÒi canh nÜ§c sôi phÆp phÒng, g†i là 
måch gì ? 
 
a-Måch canh sôi    
b-Måch nhà d¶t  
c-Måch gõ Çá 
d-Måch cªi giây    
e-Måch cá lÜ®n   
f-Måch tôm bÖi 
 

(a) 
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C-Phân biŒt Måch  
tÜÖng sinh tÜÖng kh¡c : 
 
Tóm t¡t lš thuy‰t vŠ måch : 
 
M�CH V §i ngÛ hành : 
 
M‡i tång phû h®p riêng v§i m¶t loåi måch nhÜ :  
Måch cûa Tâm và Ti‹u TrÜ©ng  ª b¶ thÓn c° tay trái là 
måch HÒng. 
Måch cûa Tÿ VÎ ª b¶ quan c° tay phäi là måch Hoãn. 
Måch cûa Ph‰ và ñåi TrÜ©ng ª b¶ thÓn c° tay phäi là 
måch S¡c. 
Måch cûa ThÆn và Bàng Quang ª b¶ xích c° tay trái là 
måch TrÀm. 
Måch cûa Can và ñªm ª b¶ quan c° tay trái là måch 
HuyŠn. 
 
Khi nghe måch, có måch nào chåy månh hÖn các b¶ vÎ 
khác là h»u dÜ, y‰u hÖn các b¶ vÎ khác là bÃt túc, còn các 
måch nghe ÇÜ®c måch nào chåy chÆm qúa, nhanh qúa, 
l§n qúa, nhÕ qúa.. ÇŠu là måch bŒnh. 
 
Måch vÎ khí : 
 
Khi nào nghe chung cä 6 b¶ måch chåy qua ba ngón tay 
không l§n, không nhÕ, không dài, không ng¡n, không 
chìm, không n°i không trÖn không rít, có vÈ trung hòa, 
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hòa hoãn, không bi‰t g†i là måch gì thì g†i là måch vÎ khí 
giúp cho các måch có l¿c, có thÀn. 
 
Måch cûa vÎ khí tÓt là måch hoãn  do Tÿ vÎ ti‰p nåp thÙc 
æn sinh ra chính khí Ç‹ truyŠn cho 5 tång. N‰u vÎ khí qua 
Tâm thì nghe ÇÜ®c chính måch cûa Tâm là måch HÒng 
nhÜng hÖi hòa hoãn, chÙng tÕ vÎ khí qua tâm, vÎ khí qua 
gan phäi nghe ÇÜ®c chính måch cûa can là måch HuyŠn 
phäi hÖi hòa hoãn, nghïa là tÃt cä chính måch cûa tâm, 
can, ph‰, thÆn ÇŠu nghe ÇÜ®c hoà hoãn cûa vÎ khí Çi qua 
m§i là ngÜ©i khÕe månh không bŒnh tÆt. N‰u cä 4 måch 
Tâm, Can, Ph‰, ThÆn, không nghe ÇÜ®c måch VÎ khí hòa 
hoãn Çi qua, chÌ nghe thÃy måch riêng tØng tång trong 
bŒnh æn không ÇÜ®c ho¥c cÖ th‹ h‰t ti‰p nhÆn thÙc æn, 
không có vÎ khí thì bŒnh nhân së ch‰t. 
 
Måch vÎ khí ª nam, n» khác nhau : 
Nam thì måch Nhân nghinh månh, måch Khí khÄu hoà 
hoãn là thuÆn. 
N» thì måch Nhân nghinh hòa hoãn, måch Khí khÄu 
månh là thuÆn. 
 
Måch theo mùa : 
 
Mùa Xuân, Can khí vÜ®ng, chính måch cûa Can là Måch 
HuyŠn månh hÖn do Çó nó truyŠn cho cä 6 b¶ vÎ thÓn,  
quan, xích ÇŠu nghe ÇÜ®c måch hÖi huyŠn. 
Muà Hè Tâm khí vÜ®ng, chính khí cûa Tâm là måch 
HÒng, nên cä 6 b¶ måch nghe ÇÜ®c có kèm thêm måch 
hÒng. 
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Mùa TrÜ©ng hå, Tÿ khí vÜ®ng, chính khí cûa Tÿ là måch 
Hoãn truyŠn qua 6 b¶ måch ÇŠu nghe ÇÜ®c có kèm thêm 
måch hoãn. 
Mùa Thu, Ph‰ khí vÜ®ng, 6 b¶ måch kèm thêm måch S¡c. 
Mùa ñông, ThÆn khí vÜ®ng, 6 b¶ måch kèm thêm måch 
TrÀm. 
 
Måch thuÆn nghÎch âm dÜÖng ngÛ hành : 
 
Nh»ng bŒnh hÜ nhÜ®c, bŒnh lâu ngày phäi h®p v§i måch 
hÜ, nhÜ®c, hoãn, vi, nhu, t‰ là thuÆn, g¥p måch phù, 
hÒng, sác, Çåi, th¿c, hoåt, là måch Çi nghÎch. 
Nh»ng bŒnh h»u dÜ do løc dâm ngoåi tà truyŠn vào phäi 
có l¿c, có thÀn. ƒn tay Ç‰n sát xÜÖng vÅn còn thÃy nhÄy, 
thÃy chåy là có l¿c, n‰u nhÃc tay lên nghe rõ mà Ãn Ç‰n 
sát xÜÖng låi không nghe là không còn thÀn. 
 
Nh»ng bŒnh Çang phát cÖn d» d¶i, bŒnh h»u dÜ  måch 
phäi phù, hÒng, sác, th¿c  là thuÆn, n‰u g¥p måch trÀm, 
vi, t‰, nhÜ®c, s¡c  là nghÎch. 
 
M�CH TÐ÷NG SINH là thuÆn, nhÜ chính måch cûa Tÿ  là 
måch hoãn thu¶c th°, có kèm theo måch cûa  tâm hÕa là 
måch hÒng là tÓt. 
M�CH TÐ÷NG KH�C là nghÎch, nhÜ chính måch cûa Tÿ 
là måch hoãn thu¶c th°, có kèm theo måch cûa Can m¶c 
kh¡c th° là måch huyŠn là nghÎch së håi Tÿ. 
 
M�CH THEO S�C M�T M„U DA : 
 
DÃu hiŒu mÀu s¡c trên da m¥t bŒnh nhân có : 
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S¡c ÇÕ thu¶c hÕa phäi phù h®p v§i måch câu ( = måch 
hÒng ) 
S¡c vàng  thu¶c th° phäi phù h®p v§i måch hoãn 
S¡c tr¡ng  thu¶c kim phäi phù h®p v§i måch mao (= 
måch s¡c ) 
S¡c Çen thu¶c thûy phäi phù h®p v§i måch thåch (=måch 
trÀm ) 
S¡c xanh thu¶c m¶c phäi phù h®p v§i måch huyŠn 
 
Khi thÃy s¡c không h®p v§i måch, mà måch tÜÖng kh¡c 
ngÛ hành, ho¥c måch Çi nghÎch là bŒnh trª n¥ng nguy 
Ç‰n tính mång. 
Måch tÜÖng sinh v§i s¡c thì bŒnh mau khÕi s¡p hÒi phøc. 
Thí dø s¡c xanh thu¶c can, måch huyŠn, có kèm vÎ khí 
måch hoãn, có kèm thÆn khí måch trÀm là bŒnh mau 
lành. Còn måch can là måch huyŠn có kèm måch mao 
thu¶c ph‰ së kh¡c m¶c làm can khí tuyŒt. 
 
 
Câu 218 : Phong tà håi gan gây bŒnh thÜÖng phong, tØ 
ngoài vào gan qua phÀn bi‹u thu¶c Çªm kinh, b¡t måch 
nghe ÇÜ®c måch gì ? 
 
a-Måch huyŠn   
b-Måch phù thÎnh     
c-Måch tán 
 

(b) 
Câu 219 : Hàn tà håi thÆn gây bŒnh thÜÖng hàn, tØ ngoài 
vào qua phÀn bi‹u thu¶c Bàng Quang kinh, b¡t måch 
nghe ÇÜ®c måch gì ? 
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a-Måch trÀm    
b-Måch phù      
c-Måch phù khÄn 
 

(c) 
Câu 220 : Thº tà håi tim gây bŒnh ThÜÖng thº, nghe 
ÇÜ®c måch gì ? 
 
a-Måch huyŠn   
b-Måch hÒng    
c-Måch hÜ 
 

(c) 
Câu 221: ThÃp tà håi Tÿ gây bŒnh thÜÖng thÃp, nghe 
ÇÜ®c måch gì ? 
 
a-Måch hoãn    
b-Måch t‰    
c-Måch nhu 
 

(b) 
Câu 222: Táo tà håi ph°i gây bŒnh cäm, nó vào tØ kinh 
VÎ, nghe ÇÜ®c måch gì ? 
 
a-Måch mao    
b-Måch phù    
c-Måch phù s¡c 
 

(c) 
Câu 223 : NhiŒt tà håi tâm bào, nó vào tØ kinh Tam Tiêu, 
nghe ÇÜ®c måch gì ? 
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a-Måch hÒng    
b-Måch phù    
c-Måch trÀm 
 

(b) 
Câu 224 : Khi cäm nóng, nghe ÇÜ®c måch gì ? 
a-Måch phù    
b-Måch trÀm    
c-Måch trÀm nhÜ®c hoãn 
 

(c) 
Câu 225 : MØng qúa håi tim, thu¶c måch gì ? 
 
a-Måch hÒng    
b-Måch hÜ    
c-Måch hÜ tán 
 

(b) 
Câu 226 : Måch cûa tim hÜ quá khi‰n thÀn loån së trª 
thành måch gì ? 
 
a-Måch hÜ    
b-Måch hÒng    
c-Måch trÀm 
 

(c) 
Câu 227 : Suy nghï qúa Ç¶ làm cho š không dØng nghÌ 
làm cho måch bi‰n Ç°i së trª thành måch gì ? 
 
a-Måch hoãn    
b-Måch huyŠn   
c-Måch trÀm 
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(b) 
Câu 228 : Suy nghï qúa khi‰n Tÿ bÎ håi trª thành måch gì   
 
a-Måch hoãn    
b-Måch k‰t Çoän   
c-Måch huyŠn 
 

(b) 
Câu 229 : Lo qúa håi ph°i së trª thành måch gì ? 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch trÀm s¡c   
c-Måch phù 
 

(b) 
Câu 230 : Vì lo l¡ng qúa nên thÀn cûa ph‰ là phách mÃt 
ch‡ d¿a, trí óc bÎ Çình trŒ, së trª thành måch gì ? 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch mao    
c-Måch hÒng (=S¡c+phù+Çoän ) 
 

(c) 
Câu 231 : GiÆn qúa khí måch Çi nghÎch làm håi gan së trª 
thành måch gì ? 
 
a-Måch trÀm    
b-Måch nhu    
c-Måch huyŠn 
 

(b) 
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Câu 232: GiÆn d» qúa thÀn cûa gan là hÒn mÃt ch‡ d¿a, 
måch can trª thành måch gì ? 
 
a-Måch huyŠn   
b-Måch trÀm    
c-Måch s¡c 
 

(c) 
Câu 233 : S® qúa khí chåy xuÓng làm håi thÆn làm mÃt 
vŒ khí, thÆn khí không yên së trª thành måch gì ? 
 
a-Måch trÀm    
b-Måch nhu    
c-Måch nhÜ®c 
 

(b) 
Câu 234 : GiÆt mình bÃt thình lình haÎ Çªm làm khí chåy 
tán loån së trª thành måch gì ? 
 
a-Måch huyŠn   
b-Måch Ç¶ng    
c-Måch s¡c 
 

(b) 
Câu 235 : Kinh hãi qúa khí chåy vào gan trª thành måch 
gì ? 
 
a-Måch huyŠn   
b-Måch tán    
c-Måch Ç¶ng 
 

(b) 
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Câu 236 : Bi thÜÖng qúa làm b‰ khí håi Tâm bào låc së 
trª thành måch gì ? 
 
a-Måch hÒng     
b-Måch khÄn    
c-Måch huyŠn 
 

(b) 
Câu 237 : Bi thÜÖng qúa Ç¶ làm khí Tâm bào và ph‰ tiêu 
tan së trª thành måch gì ? 
 
a-Måch s¡c    
b-Måch hÒng    
c-Måch hÜ 
 

(c) 
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D-Phân tích måch bŒnh : 
 
Måch bŒnh không phäi là m¶t måch ÇÖn giän mà kèm 
thêm các måch khác xen vào, Çông y Çã tích lÛy ÇÜ®c 
kinh nghiŒm lâu Ç©i và thÓng kê ÇÜ®c các loåi måch 
bŒnh trª thành công thÙc thông døng trong phÜÖng 
pháp thi‰t chÄn måch Ç‹ ÇÎnh bŒnh theo s¿ bi‰n Ç°i cûa 
måch. 
 
 
1-S� BI�N ñ˜I CÑA M�CH PH¨ : 
 
Måch phù có l¿c : do ngoåi cäm løc dâm tØ bi‹u vào lš.  
Måch phù không l¿c : là bŒnh hÜ nhÜ®c . 
 
Câu 238 : Måch phù hoãn là bŒnh gì ? 
 
a-Cäm phong    
b-Cäm hàn    
c-Cäm n¡ng 
 

(a) 
Câu 239 : Måch phù khÄn là bŒnh gì ? 
 
a-Cäm phong    
b-Cäm hàn    
c-Cäm n¡ng 
 

(b) 
Câu 240 : Måch phù hÜ là bŒnh gì ? 
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a-Cäm phong    
b-Cäm hàn    
c-Cäm n¡ng 

(c) 
Câu 241 : Måch phù nhu là bŒnh gì ? 
 
a-Phong thÃp Çau nhÙc mÕi   
b-BŒnh hÜ nhÜ®c     
c-Cäm n¡ng 
 

(a) 
Câu 242 : Måch phù sác ( vØa phong vØa nhiŒt ) là bŒnh 
gì ? 
 
a-Cäm nóng sÓt ho do phong nhiŒt  
b-Cäm ho hàn  
c-Cäm phong hàn 
 

(a) 
Câu 243 : Måch phù sác vi  là bŒnh gì ? 
 
a-Cäm nóng s¡p khÕi  
b-Cäm ho hàn   
c-Cäm phong hàn 
 

(a) 
Câu 244 : Måch phù trì là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh lš hÜ, ngÙa, không mÒ hôi.         
b-Cäm nóng s¡p khÕi, không truyŠn kinh  
c-Cäm phong hàn 

(a) 
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Câu 245 : Måch phù khÄn hoåt là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh phong nhiŒt   
b-BŒnh thÜÖng hàn   
c-BŒnh cäm n¡ng 
 

(b) 
Câu 246 : Måch phù Çåi là bŒnh gì ? 
 
a-Rôm säy, ghÈ lª                 
b-NgÙa kh¡p mình             
c-Da nhÜ ki‰n c¡n do phong Çàm vào huy‰t. 
 

(a) 
 
 

2-S� BI�N ñ˜I CÑA M�CH TR„M : 
 
TrÀm có l¿c : BŒnh tích chÙa trong tång phû. 
TrÀm vô l¿c : Khí uÃt không chåy làm Ù Ç†ng. 
 
 
Câu 247 : Måch trÀm sác là bŒnh gì ? 
 
a-Âm hàn t°n thÜÖng tång thành th¿c nhiŒt. 
b-BŒnh trÜng hà do huy‰t lånh Ù Ç†ng thành cøc. 
c-BŒnh lš hàn huy‰t lånh, khí trŒ không ÇÄy huy‰t lÜu 
thông. 
 

(a) 
Câu 248 : Måch trÀm trì là bŒnh gì ? 
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a-Khí trŒ làm huy‰t lånh không lÜu thông trong tång phû. 
b-BŒnh trúng n¡ng lâu ngày không khÕi thành n¥ng. 
c-Khí huy‰t không tuÀn hoàn lên t§i da ÇÀu thành røng 
tóc. 
 

(a) 
Câu 249 : Måch trÀm nhÜ®c  là bŒnh gì ? 
 
a-Khí trŒ làm huy‰t lånh không lÜu thông trong tång phû. 
b-BŒnh trúng n¡ng lâu ngày không khÕi thành n¥ng. 
c-Khí huy‰t không tuÀn hoàn lên t§i da ÇÀu thành røng 
tóc. 
 

(c) 
Câu 250 : Måch trÀm huyŠn là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh trúng n¡ng lâu ngày không khÕi thành n¥ng.  
b-Do khí lånh làm Çau bøng tØ cách mô xuÓng bøng. 
c-Khí huy‰t không tuÀn hoàn lên t§i da ÇÀu thành røng 
tóc. 
 

(b) 
Câu 251 : Måch trÀm hoåt là bŒnh gì ? 
 
a-ñau bøng do trúng th¿c.  
b-Khí huy‰t không tuÀn hoàn lên t§i da ÇÀu thành røng 
tóc. 
c-Do khí lånh làm Çau bøng tØ cách mô xuÓng bøng. 
 

(a) 
Câu 252 : Måch trÀm t‰ là bŒnh gì ? 
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a-ChÙng Ù huy‰t trong ngÜ©i. 
b-Khí y‰u chân tay nhÙc mÕi không muÓn cº Ç¶ng. 
c-Phong hàn làm Çau mình mÄy. 
 

(b) 
Câu 253 : Måch trÀm cách là bŒnh gì ? 
 
a-ChÙng Ù huy‰t trong ngÜ©i. 
b-Huy‰t hÜ do thÆn suy y‰u . 
c-Phong hàn làm Çau mình mÄy. 
 

(a) 
Câu 254 : Måch trÀm khÄn là bŒnh gì ? 
 
a-ChÙng Ù huy‰t trong ngÜ©i. 
b-Khí y‰u chân tay nhÙc mÕi không muÓn cº Ç¶ng. 
c-Phong hàn làm Çau mình mÄy. 
 

(c) 
Câu 255 : Måch trÀm nhu là bŒnh gì  ? 
 
a-ChÙng Ù huy‰t trong ngÜ©i. 
b-Huy‰t hÜ do thÆn suy y‰u . 
c-Phong hàn làm Çau mình mÄy. 
 

(b) 
 

3-S� BI�N ñ˜I CÑA M�CH TRμ : 
 
Måch trì có l¿c : BŒnh do huy‰t làm håi nhÜ Çau tim, Çau 
bøng, Çau hông sÜ©n.. 
Måch trì vô l¿c : BŒnh thu¶c hÜ hàn. 



 106 

Câu 256 : Måch trì trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-Tång phû bÎ lånh làm Çau. 
b-Lånh ngoài da, chân tay lånh. 
c-Do thÃp và nhiŒt Çình trŒ làm ra bŒnh ® chua, bøng n°i 
hòn cøc Çau Ç‹ lâu thành ung thÜ. 
 

(a) 
Câu 257 : Måch trì phù là bŒnh gì ? 
 
a-Tång phû bÎ lånh làm Çau. 
b-Lånh ngoài da, chân tay lånh. 
c-Do thÃp và nhiŒt Çình trŒ làm ra bŒnh ® chua, bøng n°i 
hòn cøc Çau Ç‹ lâu thành ung thÜ. 
 

(b) 
Câu 258 : Måch trì sác là bŒnh gì ? 
 
a-Tång phû bÎ lånh làm Çau. 
b-Lånh ngoài da, chân tay lånh. 
c-Do thÃp và nhiŒt Çình trŒ làm ra bŒnh ® chua, bøng n°i 
hòn cøc Çau Ç‹ lâu thành ung thÜ. 
 

(c) 
Câu 259 : Måch trì hoåt là bŒnh gì ? 
 
a-Bøng ÇÀy. 
b-Do hàn thÃp trì trŒ làm Çau trong ngÜ©i. 
c-ñau qu¥n bøng. 
 

(a) 
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Câu 260 : Måch trì ª b¶ vÎ thÆn trong tháng th° vÜ®ng là 
bŒnh gì ? 
 
a-Thûy suy thÆn båi. 
b-Lånh ngoài da, chân tay lånh. 
c-Do thÃp và nhiŒt Çình trŒ làm ra bŒnh ® chua, bøng n°i 
hòn cøc Çau Ç‹ lâu thành ung thÜ. 
 

(a) 
Câu 261 : Måch trì ª Nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Tång phû bÎ lånh làm Çau. 
b-Lånh ngoài da, chân tay lånh. 
c-Do hàn thÃp trì trŒ làm Çau trong ngÜ©i. 
 

(c) 
Câu 262 : Måch trì k‰t là bŒnh gì ? 
 
a-Tång phû bÎ lånh làm Çau. 
b-DÜ«ng trÃp không hóa huy‰t mà hóa Çàm. 
c-Do hàn thÃp trì trŒ làm Çau trong ngÜ©i. 
 

(b) 
Câu 263 : Måch trì Ç©i là bŒnh gì, n‰u sän phø có thai 3 
tháng g¥p måch này thì bình thÜ©ng ? 
 
a-Bøng ÇÀy. 
b-Do hàn thÃp trì trŒ làm Çau trong ngÜ©i. 
c-ñau qu¥n bøng. 
 

(c) 
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4-S� BI�N ñ˜I CÑA M�CH SÁC : 
 
Måch sác có l¿c : Do táo, nhiŒt, phong gây ra sinh nóng 
nÄy tiêu hao khí. 
Måch sác vô l¿c : S¡p bÎ ung nh†t lª do âm hÜ sinh n¶i 
nhiŒt, âm hÜ hÕa Ç¶ng thì n°i møn. 
 
 
Câu 264 : Måch sác phù là bŒnh gì ? 
 
a-Nóng sÓt trong ngÜ©i, trong ru¶t, nhÙc ÇÀu, miŒng hôi, 
ói mºa. 
b-Âm hÜ hÕa vÜ®ng, nóng tång phû, hôi miŒng. 
c-Can hÕa thÎnh phát nhiŒt, m¡t ÇÕ. 
 

(a) 
Câu 265 : Måch sác trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-Nóng sÓt trong ngÜ©i, trong ru¶t, nhÙc ÇÀu, miŒng hôi, 
ói mºa. 
b-Âm hÜ hÕa vÜ®ng, nóng tång phû, hôi miŒng. 
c-Can hÕa thÎnh phát nhiŒt, m¡t ÇÕ. 
 

(b) 
Câu 266 : Måch sác ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Nóng sÓt trong ngÜ©i, trong ru¶t, nhÙc ÇÀu, miŒng hôi, 
ói mºa. 
b-Âm hÜ hÕa vÜ®ng, nóng tång phû, hôi miŒng. 
c-Can hÕa thÎnh phát nhiŒt, m¡t ÇÕ. 
 

(c) 
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Câu 267 : Måch sác ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-ñåi ti‹u tiŒn ÇŠu bí. 
b-Âm suy båi do âm hÜ ( thÆn, tim, gan ) 
c-Có Ç©m Ç¥c, Çau ÇÀu, bí Çåi tiŒn, ti‹u ÇÕ, Çau ng¿c, 
Çàm lao. 
 

(a) 
Câu 268 : Måch sác t‰ vô l¿c là bŒnh gì ? 
 
a-ñåi ti‹u tiŒn ÇŠu bí. 
b-Âm suy båi do âm hÜ ( thÆn, tim, gan ) 
c-Có Ç©m Ç¥c, Çau ÇÀu, bí Çåi tiŒn, ti‹u ÇÕ, Çau ng¿c, 
Çàm lao. 
 

(b) 
Câu 269 : Måch sác hoåt là bŒnh gì ? 
 
a-ñåi ti‹u tiŒn ÇŠu bí. 
b-Âm suy båi do âm hÜ ( thÆn, tim, gan ) 
c-Có Ç©m Ç¥c, Çau ÇÀu, bí Çåi tiŒn, ti‹u ÇÕ, Çau ng¿c, 
Çàm lao. 
 

(c) 
Câu 270 : Måch sác khÄn là bŒnh gì ? 
 
a-Nóng hoài bên trong làm th° huy‰t. 
b-ñau dÒn dÆp trong ngÜ©i. 
c-DÜÖng khí lÃn âm, tuÀn hoàn khí huy‰t trª ngåi thÌnh 
thoäng bÎ Çau nhói. 
 

(b) 
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Câu 271 : Måch sác xúc là bŒnh gì ? 
 
a-Nóng hoài bên trong làm th° huy‰t. 
b-ñau dÒn dÆp trong ngÜ©i. 
c-DÜÖng khí lÃn âm, tuÀn hoàn khí huy‰t trª ngåi thÌnh 
thoäng bÎ Çau nhói. 
 

(c) 
Câu 272 : Måch sác Ç¶ng là bŒnh gì ? 
 
a-Nóng hoài bên trong làm th° huy‰t. 
b-ñau dÒn dÆp trong ngÜ©i. 
c-DÜÖng khí lÃn âm, tuÀn hoàn khí huy‰t trª ngåi thÌnh 
thoäng bÎ Çau nhói. 
 

(a) 
 
 

5-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hÜ : 
Måch hÜ ÇŠu vô l¿c . 
 
 
Câu 273 : Måch hÜ ª Nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Thº tà trúng kinh låc . 
b-Làm viŒc qúa Ç¶ mŒt nh†c håi nguyên khí. 
c-Lao thÆn nóng âm Ì trong xÜÖng do tinh huy‰t cån, 
thÆn thûy kiŒt. 
 

(a) 
Câu 274 : Måch âm hÜ là bŒnh gì ? 
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a-Lao thÆn nóng âm Ì trong xÜÖng do tinh huy‰t cån, 
thÆn thûy kiŒt. 
b-N¶i nhiŒt, chân tay vô l¿c, thª gÃp, æn không tiêu, hÓt 
hoäng, t¿ hãn, phiŠn mu¶n.TrÈ em bÎ kinh phong.        
c-VÃt vä qúa Ç¶ làm thÜÖng t°n nguyên khí . 
 

(b) 
Câu 275 : Måch hÜ Çåi là bŒnh gì ? 
 
a-Lao thÆn nóng âm Ì trong xÜÖng do tinh huy‰t cån, 
thÆn thûy kiŒt. 
b-N¶i nhiŒt, chân tay vô l¿c, thª gÃp, æn không tiêu, hÓt 
hoäng, t¿ hãn, phiŠn mu¶n.TrÈ em bÎ kinh phong. 
c-VÃt vä qúa Ç¶ làm thÜÖng t°n nguyên khí . 
 

(c) 
Câu 276 : Måch hÜ s¡c là bŒnh gì ? 
 
a-Lao thÆn nóng âm Ì trong xÜÖng do tinh huy‰t cån, 
thÆn thûy kiŒt. 
b-N¶i nhiŒt, chân tay vô l¿c, thª gÃp, æn không tiêu, hÓt 
hoäng. 
c-T¿ hãn, phiŠn mu¶n.TrÈ em bÎ kinh phong. 
 

(a) 
 
6-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch th¿c : 
 
 
Câu 277 : Måch th¿c là bŒnh gì ? 
 
a-Có tà khí Än náu. 
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b-Tà nhiŒt chåy vào trong không ra ÇÜ®c ,nung nÃu tÿ vÎ 
làm æn không ngon, phát suyÍn, nôn mºa, thª månh, hay 
ho. 
c-Khí huy‰t nghën làm t¡c tam tiêu, thÙc æn bi‰n thành 
thÃp nhiŒt sinh ki‰t lœ, ki‰t lœ n¥ng Çi cÀu r¥n hoài không 
ra. 
 

(a) 
Câu 278 : Måch th¿c ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Có tà khí Än náu. 
b-Tà nhiŒt chåy vào trong không ra ÇÜ®c, nung nÃu tÿ vÎ 
làm æn không ngon, phát suyÍn, nôn mºa, thª månh, hay 
ho. 
c-Khí huy‰t nghën làm t¡c tam tiêu, thÙc æn bi‰n thành 
thÃp nhiŒt sinh ki‰t lœ, ki‰t lœ n¥ng Çi cÀu r¥n hoài không 
ra. 
 

(b) 
Câu 279 : Måch th¿c  s¡c ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Khí huy‰t nghën làm t¡c tam tiêu, thÙc æn bi‰n thành 
thÃp nhiŒt sinh ki‰t lœ, ki‰t lœ n¥ng Çi cÀu r¥n hoài không 
ra. 
b-Âm không th¡ng n°i dÜÖng tà làm bao tº lånh khi‰n 
Çau lÜng nguy kÎch và tiêu chäy. 
c-Ra mÒ hôi tr¶m, mình mÄy Çau nhØ. 
 

(a) 
Câu 280 : Måch th¿c khÄn là bŒnh gì ? 
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a-Khí huy‰t nghën làm t¡c tam tiêu, thÙc æn bi‰n thành 
thÃp nhiŒt sinh ki‰t lœ, ki‰t lœ n¥ng Çi cÀu r¥n hoài không 
ra. 
b-Âm không th¡ng n°I dÜÖng tà làm bao tº lånh khi‰n 
Çau lÜng nguy kÎch và tiêu chäy. 
c-Ra mÒ hôi tr¶m, mình mÄy Çau nhØ. 
 

(b) 
Câu 281 : Måch th¿c huyŠn là bŒnh gì ? 
 
a-Khí huy‰t nghën làm t¡c tam tiêu, thÙc æn bi‰n thành 
thÃp nhiŒt sinh ki‰t lœ, ki‰t lœ n¥ng Çi cÀu r¥n hoài không  
ra. 
b-Âm không th¡ng n°i dÜÖng tà làm bao tº lånh khi‰n 
Çau lÜng nguy kÎch và tiêu chäy. 
c-Ra mÒ hôi tr¶m, mình mÄy Çau nhØ. 
 

(c) 
 

7-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hÒng : 
 
 
Câu 282 : Måch hÒng là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh ÇÀy bøng, nhÙc ÇÀu, Çau lÜng, mình mÄy, nóng 
sÓt, b¿c d†c, bón. 
b-BŒnh nóng cuÒng s¡p Çiên dåi. 
c-Ngoài da n°i ung nh†t, trong ngÜ©i n°i håch, ung thÜ. 
 

(a) 
Câu 283 : Måch hÒng th¿c là bŒnh gì ? 
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a-BŒnh ÇÀy bøng, nhÙc ÇÀu, Çau lÜng, mình mÄy, nóng 
sÓt, b¿c d†c, bón. 
b-BŒnh nóng cuÒng s¡p Çiên dåi. 
c-Ngoài da n°i ung nh†t, trong ngÜ©i n°i håch, ung thÜ. 
 

(b) 
Câu 284 : Måch hÒng khÄn ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh ÇÀy bøng, nhÙc ÇÀu, Çau lÜng, mình mÄy, nóng 
sÓt, b¿c d†c, bón. 
b-BŒnh nóng cuÒng s¡p Çiên dåi. 
c-Ngoài da n°i ung nh†t, trong ngÜ©I n°i håch, ung thÜ. 
 

(c) 
Câu 285 : Måch hÒng phù là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh dÜÖng tà ª Nhân nghinh do hàn lånh b‰ t¡c Çåi 
ti‹u tiŒn không thông. 
b-BŒnh ÇÀy bøng, nhÙc ÇÀu, Çau lÜng, mình mÄy, nóng 
sÓt, b¿c d†c, bón. 
c-BŒnh nóng cuÒng s¡p Çiên dåi. 
 

(a) 
Câu 286 : Måch hÒng Çåi là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh ÇÀy bøng, nhÙc ÇÀu, Çau lÜng, mình mÄy, nóng 
sÓt, b¿c d†c, bón. 
b-BŒnh nóng cuÒng s¡p Çiên dåi. 
c-Tà khí vào kinh t°n thÜÖng tång phû làm sÜng Çau.  
 

(c) 
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8-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch vi : 
      
                                                                                                        
Câu 287 : Måch vi là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh dÜÖng khí y‰u lånh, huy‰t suy thì làm bæng ho¥c 
chäy máu cam hàn, chi co qu¡p. 
b-BÎ nôn †e, cäm phong, cäm n¡ng. 
c-Tâm khí thi‰u, tång lånh, ra mÒ hôi luôn. 
 

(a) 
Câu 288 : Måch vi phù là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh dÜÖng khí y‰u lånh, huy‰t suy thì làm bæng ho¥c 
chäy máu cam hàn, chi co qu¡p. 
b-BÎ nôn †e, cäm phong, cäm n¡ng. 
c-Tâm khí thi‰u, tång lånh, ra mÒ hôi luôn. 
 

(b) 
Câu 289 : Måch vi trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh dÜÖng khí y‰u lånh, huy‰t suy thì làm bæng ho¥c 
chäy máu cam hàn, chi co qu¡p. 
b-BÎ nôn †e, cäm phong, cäm n¡ng. 
c-Tâm khí thi‰u, tång lånh, ra mÒ hôi luôn. 
 

(c) 
Câu 290 : Måch vi nhÜ®c là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh suy nhÜ®c. ñàn ông h‰t tinh, ti‹u ra máu. ñàn bà 
bÎ bæng huy‰t rong kinh. 
b-BÎ mÃt máu, ngÜ©i ngây ngÃt, Ön §n vØa nóng vØa rét. 
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c-MÃt máu do sÓt rét, ngÜ©i lúc nào cÛng nóng. 
 

(a) 
Câu 291: Måch vi sác là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh suy nhÜ®c. ñàn ông h‰t tinh, ti‹u ra máu. ñàn bà 
bÎ bæng huy‰t rong kinh. 
b-BÎ mÃt máu, ngÜ©i ngây ngÃt, Ön §n vØa nóng vØa rét. 
c-MÃt máu do sÓt rét, ngÜ©i lúc nào cÛng nóng. 
 

(b) 
Câu 292 : Måch vi s¡c là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh suy nhÜ®c. ñàn ông h‰t tinh, ti‹u ra máu. ñàn bà 
bÎ bæng huy‰t rong kinh. 
b-BÎ mÃt máu, ngÜ©i ngây ngÃt, Ön §n vØa nóng vØa rét. 
c-MÃt máu do sÓt rét, ngÜ©i lúc nào cÛng nóng. 
 

(c) 
 
9-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch huyŠn : 
      
                                                                                                        
Câu 293 : Måch huyŠn không ª b¶ vÎ can mà ª b¶ vÎ 
khác, là bŒnh gì ? 
 
a-Do huy‰t hÜ, có mÒ hôi tr¶m, chân tay Çau nhÙc, buÒn 
phiŠn, mŒt mÕi. 
b-Do khí lånh Çóng ª kinh låc tích tø thành ung bÜ§u. 
c-BŒnh Çau nhói cånh sÜ©n. 
 

(a) 
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Câu 294 : Måch huyŠn ª cä hai tay nhân nghinh, khí 
khÄu, là bŒnh gì ? 
 
a-Do huy‰t hÜ, có mÒ hôi tr¶m, chân tay Çau nhÙc, buÒn 
phiŠn, mŒt mÕi. 
b-Do khí lånh Çóng ª kinh låc tích tø thành ung bÜ§u. 
c-BŒnh dÜ§i cånh sÜ©n Çau l¡m. 
 

(c) 
Câu 295 : Måch huyŠn khÄn là bŒnh gì ? 
 
a-Do huy‰t hÜ, có mÒ hôi tr¶m, chân tay Çau nhÙc, buÒn 
phiŠn, mŒt mÕi. 
b-Do khí lånh Çóng ª kinh låc tích tø thành ung bÜ§u. 
c-BŒnh dÜ§i cånh sÜ©n Çau l¡m. 
 

(b) 
Câu 296 : Måch huyŠn trÜ©ng là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh tích tø thành khÓi trong tång phû ngày nay g†i là 
ung thÜ. 
b-Do huy‰t hÜ, có mÒ hôi tr¶m, chân tay Çau nhÙc, buÒn 
phiŠn, mŒt mÕi. 
c-BŒnh dÜ§i cånh sÜ©n Çau l¡m. 
 

(a) 
Câu 297 : Måch huyŠn hÒng là bŒnh gì ? 
 
a-Do huy‰t hÜ, có mÒ hôi tr¶m, chân tay Çau nhÙc, buÒn 
phiŠn, mŒt mÕi. 
b-Do khí lånh Çóng ª kinh låc tích tø thành ung bÜ§u. 
c-BŒnh Çau nhói cånh sÜ©n. 
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(c) 
 
10-S¿ bi‰n Ç°i cûa Måch KhÄn : 
 
 
Câu 298 : Måch khÄn là bŒnh gì ? 
 
a-Hàn khí k‰t trÜ©ng vÎ làm Çau bøng Çau ÇÀu. 
b-ChÙng thÜÖng hàn nhÙc mÕi bÀn thÀn. 
c-SÓt rét làm c» lúc nóng lúc lånh. 
 

(b) 
Câu 299 : Måch khÄn ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Hàn khí k‰t trÜ©ng vÎ làm Çau bøng Çau ÇÀu. 
b-ChÙng thÜÖng hàn nhÙc mÕi bÀn thÀn. 
c-Kinh låc có hàn khí làm Çau. 
 

(c) 
Câu 300 : Måch khÄn trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-Hàn khí k‰t trÜ©ng vÎ làm Çau bøng Çau ÇÀu. 
b-ChÙng thÜÖng hàn nhÙc mÕi bÀn thÀn. 
c-SÓt rét làm c» lúc nóng lúc lånh. 
 

(a) 
Câu 301: Måch khÄn sác là bŒnh gì ? 
 
a-Hàn khí k‰t trÜ©ng vÎ làm Çau bøng Çau ÇÀu. 
b-ChÙng thÜÖng hàn nhÙc mÕi bÀn thÀn. 
c-SÓt rét làm c» lúc nóng lúc lånh. 
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(c) 
Câu 302 : Måch khÄn hoåt là bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu sình bøng thành trùng sán khi‰n ói khan, 
Çau bøng tØng cÖn. 
b-Trong ph°i có nhiŠu hÖi nÜ§c. 
c-Hå tiêu lånh, chân lånh Çái són. 
 

(a) 
Câu 303 : Måch khÄn phù ª b¶ ph‰ là bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu sình bøng thành trùng sán khi‰n ói khan, 
Çau bøng tØng cÖn. 
b-Trong ph°i có nhiŠu hÖi nÜ§c. 
c-Hå tiêu lånh, chân lånh Çái són. 
 

(b) 
Câu 304 : Måch khÄn phù ª thÓn b¶ là bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu sình bøng thành trùng sán khi‰n ói khan, 
Çau bøng tØng cÖn. 
b-Khí lånh cäm ª thÜ®ng tiêu gây nóng lånh, Çau lÜng, 
cÙng c° gáy, chi co giÆt. 
c-Hå tiêu lånh, chân lånh Çái són. 
 

(b) 
Câu 305 : Måch khÄn trÀm ª xích b¶ là bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu sình bøng thành trùng sán khi‰n ói khan, 
Çau bøng tØng cÖn. 
b-Trong ph°i có nhiŠu hÖi nÜ§c. 
c-Khí lånh cäm vào hå tiêu làm bŒnh chân lånh Çái són. 
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(c) 
Câu 306 : ƒn tay xuÓng , nhÃc tay lên ÇŠu Måch khÄn là 
bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu sình bøng thành trùng sán khi‰n ói khan, 
Çau bøng tØng cÖn. 
b-Hàn khí trúng tam tiêu làm chân tay nóng. 
c-Hå tiêu lånh, chân lånh Çái són. 
 

(b) 
 

11-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hoãn : 
 
 
Câu 307 : Có bŒnh mà nghe ÇÜ®c Måch hoãn là bŒnh gì  
 
a-Tång tÿ bÎ Çau. 
b-Khí huy‰t suy qúa, xây xÄm chóng m¥t nhÙc ÇÀu, da 
thÎt tê båi. 
c-Là bŒnh s¡p khÕi. 
 

(c) 
Câu 308 : Måch hoãn trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-Tång tÿ bÎ Çau. 
b-Khí huy‰t suy qúa, xây xÄm chóng m¥t nhÙc ÇÀu, da 
thÎt tê båi. 
c-Là bŒnh s¡p khÕi. 
 

(b) 
Câu 309 : Måch hoãn khÄn là bŒnh gì ? 
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a-Tång tÿ bÎ Çau. 
b-Khí huy‰t suy qúa, xây xÄm chóng m¥t nhÙc ÇÀu, da 
thÎt tê båi. 
c-Là bŒnh s¡p khÕi. 
 

(a) 
Câu 310 : Måch hoãn trì là bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu, vÎ dÜÖng không Çû sÙc vÆn hóa hay thª 
dài, ® chua. 
b-Do thÙc æn sÓng sít, hÜ và hàn cùng nhau làm Çau 
bøng lånh. 
c-BŒnh nguy Ç‰n tính mång. 
 

(b) 
Câu 311 : Måch hoãn nhÜ®c là bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu, vÎ dÜÖng không Çû sÙc vÆn hóa hay thª 
dài, ® chua. 
b-Do thÙc æn sÓng sít, hÜ và hàn cùng nhau làm Çau 
bøng lånh. 
c-BŒnh nguy Ç‰n tính mång. 
 

(a) 
Câu 312 : ChÌ riêng Måch hoãn nghe ÇÜ®c ª b¶ vÎ ThÆn, 
Bàng quang,( th° kh¡c thûy) là bŒnh gì ? 
 
a-ˆn không tiêu, vÎ dÜÖng không Çû sÙc vÆn hóa hay thª 
dài, ® chua. 
b-Do thÙc æn sÓng sít, hÜ và hàn cùng nhau làm Çau 
bøng lånh. 
c-BŒnh nguy Ç‰n tính mång. 
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(c) 
 

12-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch s¡c : 
 
 
Câu 313 : Måch s¡c là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh kiŒt huy‰t khô, chân tay gía lånh, ho¥c ki‰t lœ, 
ho¥c Çau dÜ§i tim ho¥c thoát dÜÖng mÃt h‰t mÒ hôi. 
b-ChÙng tê båi do huy‰t bÎ Ù k‰t thÃp hàn. 
c-Cäm sÜÖng gió lâu ngày làm huy‰t bÎ thÃp hàn Ù Ç†ng. 
 

(a) 
Câu 314 : Måch s¡c khâu là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh kiŒt huy‰t khô, chân tay gía lånh, ho¥c ki‰t lœ, 
ho¥c Çau dÜ§i tim ho¥c thoát dÜÖng mÃt h‰t mÒ hôi. 
b-ChÙng tê båi do huy‰t bÎ Ù k‰t thÃp hàn. 
c-Cäm sÜÖng gió lâu ngày làm huy‰t bÎ thÃp hàn Ù Ç†ng. 
 

(b) 
Câu 315 : Måch s¡c trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh kiŒt huy‰t khô, chân tay gía lånh, ho¥c ki‰t lœ, 
ho¥c Çau dÜ§i tim ho¥c thoát dÜÖng mÃt h‰t mÒ hôi. 
b-ChÙng tê båi do huy‰t bÎ Ù k‰t thÃp hàn. 
c-Cäm sÜÖng gió lâu ngày làm huy‰t bÎ thÃp hàn Ù Ç†ng. 
 

(c) 
Câu 316 : Måch s¡c ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh båi huy‰t hÜ. 
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b-Chân tay tê båi. 
c-Båi huy‰t trong tº cung ho¥c bÎ Çau trong thai. 
 

(b) 
Câu 317 : Måch s¡c ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh båi huy‰t hÜ. 
b-Chân tay tê båi. 
c-Båi huy‰t trong tº cung ho¥c bÎ Çau trong thai. 
 

(c) 
 
13-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch khâu : 
 
 
Câu 318 : Måch khâu là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh Ù huy‰t, båi huy‰t. 
b-Tà khí t¡c ª huy‰t làm ra chÙng th° huy‰t, Ç° máu 
cam. 
c-Khí huy‰t Çi trái kinh låc bÎ Çình trŒ. 
 

(a) 
Câu 319 : Måch khâu ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh Ù huy‰t, båi huy‰t. 
b-Tà khí t¡c ª huy‰t làm ra chÙng th° huy‰t, Ç° máu 
cam. 
c-Khí huy‰t Çi trái kinh låc bÎ Çình trŒ. 
 

(b) 
Câu 320 : Måch khâu ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
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a-BŒnh Ù huy‰t, båi huy‰t. 
b-Tà khí t¡c ª huy‰t làm ra chÙng th° huy‰t, Ç° máu 
cam. 
c-Khí huy‰t Çi trái kinh låc bÎ Çình trŒ. 
 

(c) 
Câu 321 : Måch khâu ª b¶ vÎ ti‹u trÜ©ng là bŒnh là ? 
 
a-BŒnh ung nh†t trÜ©ng vÎ, cäm thÃy nóng ran trong ru¶t 
non. 
b-Tà khí t¡c ª huy‰t làm ra chÙng th° huy‰t, Ç° máu 
cam. 
c-ñái d¡t buÓt Çi ra máu. 
 

(c) 
Câu 322 : Måch khâu, khÄn, sác là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh ung nh†t trÜ©ng vÎ, cäm thÃy nóng ran trong ru¶t 
non. 
b-Tà khí t¡c ª huy‰t làm ra chÙng th° huy‰t, Ç° máu 
cam. 
c-Ung thÜ ru¶t . 
 

(a) 
Câu 323: Måch khâu, hÒng, sác là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh ung nh†t trÜ©ng vÎ, cäm thÃy nóng ran trong ru¶t 
non. 
b-Tà khí t¡c ª huy‰t làm ra chÙng th° huy‰t, Ç° máu 
cam. 
c-Ung thÜ ru¶t . 
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(c) 
 
14-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hoåt : 
 
 
Câu 324 : Måch hoåt là bŒnh gì ? 
 
a-Khí huy‰t ÇŠu th¿c, chÙa Ç©m dãi. 
b-BŒnh phong Çàm. 
c-UÓng nÜ§c  ho¥c thÙc æn không tiêu Ç†ng låi thành 
Ç©m dãi. 
 

(a) 
Câu 325 : Måch hoåt ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Khí huy‰t ÇŠu th¿c, chÙa Ç©m dãi. 
b-BŒnh phong Çàm. 
c-UÓng nÜ§c  ho¥c thÙc æn không tiêu Ç†ng låi thành 
Ç©m dãi. 
 

(b) 
Câu 326 : Måch hoåt ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Khí huy‰t ÇŠu th¿c, chÙa Ç©m dãi. 
b-BŒnh phong Çàm. 
c-UÓng nÜ§c ho¥c thÙc æn không tiêu Ç†ng låi thành 
Ç©m dãi. 
 

(c) 
Câu 327 : Måch hoåt trì là bŒnh gì ? 
 
a-Khí bÎ nghën t¡c làm ho ra Çàm. 
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b-Bøng trên bøng dÜ§i Çau d» d¶i. 
c-L‡ ti‹u Çau buÓt nhÜ kim Çâm khi Çi ti‹u. 
d- Khí bÎ nghën t¡c làm ho ra Ç©m. 
 

(d) 
Câu 328 : Måch hoåt phù là bŒnh gì ? 
 
a-Khí bÎ nghën t¡c làm ho ra Çàm. 
b-Bøng trên bøng dÜ§i Çau d» d¶i. 
c-L‡ ti‹u Çau buÓt nhÜ kim Çâm khi Çi ti‹u. 
d-Bøng trên, bøng dÜ§i Çau d» d¶i. 
 

(d) 
Câu 329 : Måch hoåt nhÜ®c là bŒnh gì ? 
 
a-Khí bÎ nghën t¡c làm ho ra Çàm. 
b-Bøng trên bøng dÜ§i Çau d» d¶i. 
c-L‡ ti‹u Çau buÓt nhÜ kim Çâm khi Çi ti‹u. 
d-Ti‹u Çau buÓt nhÜ kim Çâm. 
 

(d) 
Câu 330 : Måch hoåt tán là bŒnh gì ? 
 
a-ñàm nhiŠu, ít huy‰t së bÎ t¡c tuÀn hoàn làm tê liŒt, 
trÜ§c khi liŒt, nºa ngÜ©I Ãm nºa ngÜ©i tê lånh mÃt cäm 
giác. 
b-Bao tº nóng. 
c-Loét bao tº do nhiŒt k‰t lâu ngày. 
 

(a) 
Câu 331 : Måch hoåt th¿c là bŒnh gì ? 
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a-ñàm nhiŠu, ít huy‰t së bÎ t¡c tuÀn hoàn làm tê liŒt, 
trÜ§c khi liŒt, nºa ngÜ©i Ãm nºa ngÜ©i tê lånh mÃt cäm 
giác. 
b-Bao tº nóng. 
c-Loét bao tº do nhiŒt k‰t lâu ngày. 
 

(b) 
Câu 332 : Måch hoåt th¿c sác là bŒnh gì ? 
 
a-ñàm nhiŠu, ít huy‰t së bÎ t¡c tuÀn hoàn làm tê liŒt, 
trÜ§c khi liŒt, nºa ngÜ©i Ãm nºa ngÜ©i tê lånh mÃt cäm 
giác. 
b-Bao tº nóng. 
c-Loét bao tº do nhiŒt k‰t lâu ngày. 
 

(c) 
 
 
15-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch phøc : 
 
 
Câu 333 : Måch phøc ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Do hàn, thº, thÃp cûa ngoåi tà ho¥c n¶i tà phát ra 
chÙng Çau bøng, rút gân, k‰t hòn cøc ung nh†t, Çåi tiŒn 
hôi lÅn máu mû. 
b-Do lo nghï vÃt vä qúa Ç¶ làm hao t°n thÀn khí. 
c-Có Çàm nhiŒt k‰t thành ung thÜ nhiŒt. 
 

(a) 
Câu 334 : Måch phøc ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
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a-Do hàn, thº, thÃp cûa ngoåi tà ho¥c n¶i tà phát ra 
chÙng Çau bøng, rút gân, k‰t hòn cøc ung nh†t, Çåi tiŒn 
hôi lÅn máu mû. 
b-Do lo nghï vÃt vä qúa Ç¶ làm hao t°n thÀn khí. 
c-Có Çàm nhiŒt k‰t thành ung thÜ nhiŒt. 
 

(b) 
Câu 335 : Måch phøc ª thÓn là bŒnh gì ? 
 
a-Do hàn, thº, thÃp cûa ngoåi tà ho¥c n¶i tà phát ra 
chÙng Çau bøng, rút gân, k‰t hòn cøc ung nh†t, Çåi tiŒn 
hôi lÅn máu mû. 
b-Do lo nghï vÃt vä qúa Ç¶ làm hao t°n thÀn khí. 
c-Có Çàm nhiŒt k‰t thành ung thÜ nhiŒt. 
 

(c) 
Câu 336 : Måch phøc ª quan là bŒnh gì ? 
 
a-Cä hai Çàm nhiŒt k‰t và hàn khí tích tø ª m¶t ch‡ khi 
nóng khi lånh không nhÃt ÇÎnh ( tiŠn ung thÜ ). 
b-Do lo nghï vÃt vä qúa Ç¶ làm hao t°n thÀn khí. 
c-Có Çàm nhiŒt k‰t thành ung thÜ nhiŒt. 
 

(a) 
Câu 337 : Måch phøc ª xích là bŒnh gì ? 
 
a-Cä hai Çàm nhiŒt k‰t và hàn khí tích tø ª m¶t ch‡ khi 
nóng khi lånh không nhÃt ÇÎnh ( tiŠn ung thÜ ). 
b-Có hàn khí tích tø thành ung thÜ hàn. 
c-Có Çàm nhiŒt k‰t thành ung thÜ nhiŒt. 
 

(b) 
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Câu 338 : Måch phúc sác là bŒnh gì ? 
 
a-Cä hai Çàm nhiŒt k‰t và hàn khí tích tø ª m¶t ch‡ khi 
nóng khi lånh không nhÃt ÇÎnh ( tiŠn ung thÜ ). 
b-Có hàn khí tích tø thành ung thÜ hàn. 
c-ˆn vào mºa ra do tà khí làm ngæn nghËn cách mô. 
 

(c) 
 
 

16-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch nhu : 
 
 
Câu 339 : Måch nhu ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-MÃt huy‰t thi‰u máu, thoát mÒ hôi, ti‹u buÓt trong 
b†ng Çái. 
b-Mình n¥ng nŠ, buÒn phiŠn, chi y‰u,ngÜ©i hâm hÃp 
nóng sÓt, tiêu chäy. 
c-Trong nóng ngoài lånh, xuÃt mÒ hôi, ti‹u khó. 
 

(a) 
Câu 340 : Måch nhu ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-MÃt huy‰t thi‰u máu, thoát mÒ hôi, ti‹u buÓt trong 
b†ng Çái. 
b-Mình n¥ng nŠ, buÒn phiŠn, chi y‰u,ngÜ©i hâm hÃp 
nóng sÓt, tiêu chäy. 
c-Trong nóng ngoài lånh, xuÃt mÒ hôi, ti‹u khó. 
 

(b) 
Câu 341 : Måch nhu nhÜ®c là bŒnh gì ? 
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a-MÃt huy‰t thi‰u máu, thoát mÒ hôi, ti‹u buÓt trong 
b†ng 
Çái. 
b-Mình n¥ng nŠ, buÒn phiŠn, chi y‰u,ngÜ©i hâm hÃp 
nóng sÓt, tiêu chäy. 
c-Trong nóng ngoài lånh, xuÃt mÒ hôi, ti‹u khó. 
 

(c) 
 
 
17-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch nhÜ®c : 
 
 
Câu 342 : Måch nhÜ®c là bŒnh gì ? 
 
a-Là dÜÖng hÜ. 
b-Do phong và thÃp tà làm Çau mình mÄy. 
c-Do phong hàn vào gân khi‰n chân tay Çau rã r©i nhÜ 
ki‰n c¡n. 
 

(a) 
Câu 343 : Måch nhÜ®c ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Là dÜÖng hÜ. 
b-Do phong và thÃp tà làm Çau mình mÄy. 
c-Do phong hàn vào gân khi‰n chân tay Çau rã r©i nhÜ 
ki‰n c¡n. 
 

(b) 
Câu 344 : Måch nhÜ®c ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Là dÜÖng hÜ. 
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b-Do phong và thÃp tà làm Çau mình mÄy. 
c-Do phong hàn vào gân khi‰n chân tay Çau rã r©i nhÜ 
ki‰n c¡n. 
 

(c) 
Câu 345 : Måch nhÜ®c ª sän phø sau khi sanh là bŒnh 
gì ? 
a-BÎ phù m¥t do cäm gió Ç¶c. 
b-Do phong và thÃp tà làm Çau mình mÄy. 
c-Do phong hàn vào gân khi‰n chân tay Çau rã r©i nhÜ 
ki‰n c¡n. 
 

(a) 
Câu 346: Måch nhÜ®c ª thÓn b¶ là bŒnh gì ? 
 
a-DÜÖng hÜ, thª suyÍn ng¡n hÖi, Çi låi mŒt, mÒ hôi dinh 
dính, hoåt tinh, ngÜ©i lånh toát. 
b-Phong nhiŒt . 
c-Phong hàn. 
 

(a) 
Câu 347 : Måch nhÜ®c ª trÜ§c quan b¶ là bŒnh gì ? 
 
a-DÜÖng hÜ, thª suyÍn ng¡n hÖi, Çi låi mŒt, mÒ hôi dinh 
dính, hoåt tinh, ngÜ©i lånh toát. 
b-Phong nhiŒt . 
c-Phong hàn. 
 

(b) 
Câu 348 : Måch nhÜ®c ª sau quan b¶ là bŒnh gì ? 
 
a-Huy‰t hÜ gân co giÆt. 
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b-Phong nhiŒt . 
c-Phong hàn. 
 

(c) 
Câu 349 : Måch nhÜ®c ª xích b¶ là bŒnh gì  ? 
 
a-Huy‰t hÜ gân co giÆt. 
b-Phong nhiŒt . 
c-Phong hàn. 
 

(a) 
Câu 350 : Måch nhÜ®c ª ngÜ©i gìa là thuÆn hay nghÎch  
 
a-ThuÆn     
b-NghÎch 
 

(a) 
Câu 351 : Måch nhÜ®c ª ngÜ©i trÈ là thuÆn hay nghÎch  
 
a-ThuÆn     
b-NghÎch 
 

(b) 
 
 

18-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch trÜ©ng : 
 
 
Câu 352 : Måch trÜ©ng là bŒnh gì ? 
 
a-DÜÖng tà truyŠn vào tång phû Çã lâu. 
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b-NhiŒt khí tim gan truyŠn xuÓng hå tiêu thành sÓt nóng 
nhÜ lºa, ngÒi n¢m không yên. 
c-ñ©m ch¥n tâm can khí s¡p bÎ Çiên cuÒng rÒ dåi. 
 

(a) 
Câu 353 : Måch trÜ©ng ª b¶ quan bên nhân nghinh là 
bŒnh gì ? 
 
a-DÜÖng tà truyŠn vào tång phû Çã lâu. 
b-NhiŒt khí tim gan truyŠn xuÓng hå tiêu thành sÓt nóng 
nhÜ lºa, ngÒi n¢m không yên. 
c-ñ©m ch¥n tâm can khí s¡p bÎ Çiên cuÒng rÒ dåi. 
 

(b) 
Câu 354 : Måch trÜ©ng Çåi là bŒnh gì ? 
 
a-DÜÖng tà truyŠn vào tång phû Çã lâu. 
b-NhiŒt khí tim gan truyŠn xuÓng hå tiêu thành sÓt nóng 
nhÜ lºa, ngÒi n¢m không yên. 
c-ñ©m ch¥n tâm can khí s¡p bÎ Çiên cuÒng rÒ dåi. 
 

(c) 
Câu 355 : Måch trÜ©ng hoãn là bŒnh gì ? 
 
a-Tà khí giäm, vÎ khí phøc hÒi bŒnh s¡p khÕi. 
b-Tà khí bÎ y‰u dÀn, bŒnh s¡p khÕi. 
c-BŒnh thu¶c chi dÜ§iÇau nhÙc, Çau chân. 
 

(a) 
Câu 356: Måch trÜ©ng vi là bŒnh gì ? 
 
a-Tà khí giäm, vÎ khí phøc hÒi bŒnh s¡p khÕi. 
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b-Tà khí bÎ y‰u dÀn, bŒnh s¡p khÕi. 
c-BŒnh thu¶c chi dÜ§i Çau nhÙc, Çau chân. 
 

(b) 
Câu 357 : Måch trÜ©ng ª thÓn khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Tà khí giäm, vÎ khí phøc hÒi bŒnh s¡p khÕi. 
b-Tà khí bÎ y‰u dÀn, bŒnh s¡p khÕi. 
c-BŒnh thu¶c chi dÜ§i Çau nhÙc, Çau chân. 
 

(c) 
 
19-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Çoän : 
 
 
Câu 358 : Måch Çoän là bŒnh gì ? 
a-Khí trŒ t¡c tam tiêu  làm Çau tim, Çau bøng. 
b-Tà khí làm t¡c kinh låc. 
c-Khí trŒ không khí hóa ÇÜ®c khí và huy‰t cûa ngÛ tång. 
Câu 359 : Måch Çoän ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Khí trŒ t¡c tam tiêu  làm Çau tim, Çau bøng. 
b-Tà khí làm t¡c kinh låc. 
c-Khí trŒ không khí hóa ÇÜ®c khí và huy‰t cûa ngÛ tång. 
 
Câu 360 : Måch Çoän ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Khí trŒ t¡c tam tiêu  làm Çau tim, Çau bøng. 
b-Tà khí làm t¡c kinh låc. 
c-Khí trŒ không khí hóa ÇÜ®c khí và huy‰t cûa ngÛ tång. 
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20-S¿ bi‰n Ç°I cûa måch t‰ : 
                                                                                                        
 
Câu 361 : Måch t‰ là bŒnh gì ? 
a-Hàn và thÃp khí Ç†ng ª phû tång và huy‰t måch làm 
ÇÀy trÜ§ng. 
b-ThÃp tà làm cæng ÇÀy tÙc Çau trong ngÜ©i. 
c-¹i mºa, nóng sÓt, thình lình té ngã bÃt tÌnh. 
 
Câu 362 : Måch t‰ ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Hàn và thÃp khí Ç†ng ª phû tång và huy‰t måch làm 
ÇÀy trÜ§ng. 
b-ThÃp tà làm cæng ÇÀy tÙc Çau trong ngÜ©i. 
c-¹i mºa, nóng sÓt, thình lình té ngã bÃt tÌnh. 
 
Câu 363 : Måch t‰ hoåt là bŒnh gì ? 
 
a-Hàn và thÃp khí Ç†ng ª phû tång và huy‰t måch làm 
ÇÀy trÜ§ng. 
b-ThÃp tà làm cæng ÇÀy tÙc Çau trong ngÜ©i. 
c-¹i mºa, nóng sÓt, thình lình té ngã bÃt tÌnh. 
 
Câu 364 : Måch t‰ khÄn là bŒnh gì ? 
 
a-Khí huy‰t bÎ hàn thÃp tích tø bÎ co rút làm Çau lÜng, 
Çau co rút trong mình ª th©i kÿ tiŠn ung thÜ , không ch»a 
kÎp th©i sau m§i bÎ ung thÜ. 
b-Tinh thÀn mŒt nh†c lo nghï qúa Ç¶. 
c-Khí huy‰t ÇŠu hÜ do Ç©m dãi k‰t trong tång. 
 
Câu 365 : Måch t‰ khÄn ª khí khÄu  là bŒnh gì ? 
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a-Khí huy‰t bÎ hàn thÃp tích tø bÎ co rút làm Çau lÜng, 
Çau co rút trong mình ª th©i kÿ tiŠn ung thÜ , không ch»a 
kÎp th©i sau m§i bÎ ung thÜ. 
b-Tinh thÀn mŒt nh†c lo nghï qúa Ç¶. 
c-Khí huy‰t ÇŠu hÜ do Ç©m dãi k‰t trong tång. 
 
Câu 366 : Måch t‰ trÀm hoåt vào mùa Çông là bŒnh gì ? 
 
a-Khí huy‰t bÎ hàn thÃp tích tø bÎ co rút làm Çau lÜng, 
Çau co rút trong mình ª th©i kÿ tiŠn ung thÜ , không ch»a 
kÎp th©i sau m§i bÎ ung thÜ. 
b-Måch h®p th©i ti‰t không ch»a cÛng khÕi. 
c-Khí huy‰t ÇŠu hÜ do Ç©m dãi k‰t trong tång. 
 
 
 
21-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Çåi : 
 
Câu 367 : Måch Çåi là bŒnh gì ? 
 
a-Là bŒnh còn Çang phát tri‹n, huy‰t càng hÜ tà khí càng 
thÎnh. 
b-BŒnh còn ª bi‹u ngoài tång phû. 
c-BŒnh ª lš Çi vào kinh. 
 
Câu 368 : Måch Çåi phù là bŒnh gì ? 
 
a-Là bŒnh còn Çang phát tri‹n, huy‰t càng hÜ tà khí càng 
thÎnh. 
b-BŒnh còn ª bi‹u ngoài tång phû. 
c-BŒnh ª lš Çi vào kinh. 
 



 137 

Câu 369 : Måch Çåi trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-Là bŒnh còn Çang phát tri‹n, huy‰t càng hÜ tà khí càng 
thÎnh. 
b-BŒnh còn ª bi‹u ngoài tång phû. 
c-BŒnh ª lš Çi vào kinh. 
 
Câu 370 : Måch Çåi trÀm, nghe Çåi trÜ§c l§n sau nhÕ là 
bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh nhÙc ÇÀu chóng m¥t. 
b-Bøng ÇÀy ngæn nghËn khí ª ng¿c làm khó thª. 
c-Chính khí Çang phøc hÒi. 
 
Câu 371 : Måch Çåi trÀm nghe Çåi trÜ§c nhÕ sau l§n là 
bŒnh gì ? 
a-BŒnh nhÙc ÇÀu chóng m¥t. 
b-Bøng ÇÀy ngæn nghËn khí ª ng¿c làm khó thª. 
c-Chính khí Çang phøc hÒi. 
 
Câu 372 : Måch Çåi hoãn là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh nhÙc ÇÀu chóng m¥t. 
b-Bøng ÇÀy ngæn nghËn khí ª ng¿c làm khó thª. 
c-Chính khí Çang phøc hÒi. 
 
Câu 373 : Måch Çåi trÜ©ng hoãn là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh nhÙc ÇÀu chóng m¥t. 
b-Bøng ÇÀy ngæn nghËn khí ª ng¿c làm khó thª. 
c-BŒnh Çang phøc hÒi. 
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22-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Ç©i : 
 
 
Câu 374 : Måch Ç©i là bŒnh gì ? 
 
a-Do phong thÃp Çàm làm t¡c kinh låc, s¿ khí hóa ngÛ 
tång Çã tuyŒt. bŒnh n¥ng. 
b-Trúng cäm, gió, Çau bøng, Çau tim, bÃt thình lình làm 
ch‰t. 
c-Không bŒnh. 
 
Câu 375 : NgÜ©i khÕe nghe có måch Ç©i là bŒnh gì ? 
 
a-Do phong thÃp Çàm làm t¡c kinh låc, s¿ khí hóa ngÛ 
tång Çã tuyŒt. bŒnh n¥ng. 
b-DÍ bÎ trúng cäm, gió, Çau bøng, Çau tim, bÃt thình lình 
làm ch‰t. 
c-Không bŒnh. 
 
Câu 376 : Khi æn uÓng no có måch Ç©i là bŒnh gì ? 
 
a-Do phong thÃp Çàm làm t¡c kinh låc, s¿ khí hóa ngÛ 
tång Çã tuyŒt. bŒnh n¥ng. 
b-Trúng cäm, gió, Çau bøng, Çau tim, bÃt thình lình làm 
ch‰t. 
c-Không bŒnh. 
 
 
23-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch xúc : 
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Câu 377 : Måch xúc là bŒnh gì ? 
a-BŒnh dÜÖng thÎnh âm suy, khí huy‰t ngÜng trŒ do 
phong nhiŒt, thÙc æn bi‰n thành Ç©m sinh phát cuÒng 
nóng sÓt. 
b-Tång phû ÇŠu bÎ nóng sinh Çiên cuÒng. 
c-Hoä thÎnh bÓc lên trên làm hÜ dÜ§i âm càng thÎnh càng 
n¶i nhiŒt, n‰u æn nhiŠu gia vÎ thÙc æn nhiŒt bŒnh n¥ng 
thêm. 
 
Câu 378 : Måch xúc g¥p lúc giÆn d» làm thành bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh dÜÖng thÎnh âm suy, khí huy‰t ngÜng trŒ do 
phong nhiŒt, thÙc æn bi‰n thành Ç©m sinh phát cuÒng 
nóng sÓt. 
b-Tång phû ÇŠu bÎ nóng sinh Çiên cuÒng. 
c-Hoä thÎnh bÓc lên trên làm hÜ dÜ§i âm càng thÎnh càng 
n¶i nhiŒt, n‰u æn nhiŠu gia vÎ thÙc æn nhiŒt bŒnh n¥ng 
thêm. 
 
Câu 379 : Måch xúc ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-BŒnh dÜÖng thÎnh âm suy, khí huy‰t ngÜng trŒ do 
phong nhiŒt, thÙc æn bi‰n thành Ç©m sinh phát cuÒng 
nóng sÓt. 
b-Tång phû ÇŠu bÎ nóng sinh Çiên cuÒng. 
c-Hoä thÎnh bÓc lên trên làm hÜ dÜ§i âm càng thÎnh càng 
n¶i nhiŒt, n‰u æn nhiŠu gia vÎ thÙc æn nhiŒt bŒnh n¥ng 
thêm. 
 
 
24-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch k‰t : 
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Câu 380 : Måch k‰t ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Âm tuyŒt dÜÖng không sinh. 
b-Âm thÎnh khí k‰t . 
c-Hàn tà Ç†ng ª kinh låc. 
 
Câu 381 : Måch k‰t ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Âm tuyŒt dÜÖng không sinh. 
b-Âm thÎnh khí k‰t . 
c-Hàn tà Ç†ng ª kinh låc. 
 
Câu 382 : Måch k‰t phù là bŒnh gì ? 
 
a-Âm tuyŒt dÜÖng không sinh. 
b-Âm thÎnh khí k‰t . 
c-Hàn tà Ç†ng ª kinh låc. 
 
Câu 383 : Måch k‰t trÀm là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh thÀn phÅn uÃt ho¥c Ç©m ho¥c huy‰t Ù Ç†ng làm 
t¡c kinh måch không thông. 
b-Hàn khí k‰t Ç†ng hàn Çàm tích tø ª tång phû làm kinh 
måch không thông. 
c-Trong ngÜ©i k‰t Ç†ng nhiŒt khí. 
 
Câu 384 : Måch k‰t hoãn là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh thÀn phÅn uÃt ho¥c Ç©m ho¥c huy‰t Ù Ç†ng làm 
t¡c kinh måch không thông. 
b-Hàn khí k‰t Ç†ng hàn Çàm tích tø ª tång phû làm kinh 
måch không thông. 
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c-Trong ngÜ©i k‰t Ç†ng nhiŒt khí. 
 
Câu 385: Måch k‰t sác là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh thÀn phÅn uÃt ho¥c Ç©m ho¥c huy‰t Ù Ç†ng làm 
t¡c kinh måch không thông. 
b-Hàn khí k‰t Ç†ng hàn Çàm tích tø ª tång phû làm kinh 
måch không thông. 
c-Trong ngÜ©i k‰t Ç†ng nhiŒt khí. 
 
Câu 386 : Måch k‰t xúc là bŒnh gì ? 
 
a-Tinh thÀn phÅn uÃt ho¥c Ç©m ho¥c huy‰t Ù Ç†ng làm 
t¡c kinh måch không thông. 
b-Huy‰t k‰t Ù Ç†ng thành ung thÜ. 
c-Trong ngÜ©i k‰t Ç†ng nhiŒt khí. 
 
 
 
25-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Ç¶ng : 
Câu 387 : Måch Ç¶ng là bŒnh gì ? 
 
a-Tình trång âm dÜÖng xung Ç¶t, do Çàm k‰t, ngÜ©i 
nóng, mÒ hôi ra nhÜ t¡m, mê säng. 
b-Thân th‹ hÜ nhÜ®c Çau y‰u luôn, trong ngÜ©i lånh. 
c-ñ¶ng kinh do Ç©m nhiŠu, kinh s® ch‰t giÃc, ngÜ©i co 
rút chân tay. 
 
Câu 388 : Måch Ç¶ng ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Tình trång âm dÜÖng xung Ç¶t, do Çàm k‰t, ngÜ©i 
nóng, mÒ hôi ra nhÜ t¡m, mê säng. 
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b-Thân th‹ hÜ nhÜ®c Çau y‰u luôn, trong ngÜ©i lånh. 
c-ñ¶ng kinh do Ç©m nhiŠu, kinh s® ch‰t giÃc, ngÜ©i co 
rút chân tay. 
 
Câu 389 : Måch Ç¶ng ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Tình trång âm dÜÖng xung Ç¶t, do Çàm k‰t, ngÜ©i 
nóng, mÒ hôi ra nhÜ t¡m, mê säng. 
b-Thân th‹ hÜ nhÜ®c Çau y‰u luôn, trong ngÜ©i lånh. 
c-ñ¶ng kinh do Ç©m nhiŠu, kinh s® ch‰t giÃc, ngÜ©i co 
rút chân tay. 
 
Câu 390 : Måch Ç¶ng xúc là bŒnh gì ? 
 
a-Tình trång âm dÜÖng xung Ç¶t, do Çàm k‰t, ngÜ©i 
nóng, mÒ hôi ra nhÜ t¡m, mê säng. 
b-Ph°i khô, vÎ khí h‰t, ngÜ©i mÃt hÖi, bŒnh nguy kÎch. 
c-ñ¶ng kinh do Ç©m nhiŠu, kinh s® ch‰t giÃc, ngÜ©i co 
rút chân tay. 
 
25-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch cách : 
 
 
Câu 391 : Måch cách là bŒnh gì ? 
 
a-Do hÜ và hàn xung Ç¶t. 
b-Trúng cäm, cäm n¡ng, cäm thÃp. 
c- ñàn bà bæng huy‰t, sän phø ÇÈ non. ñàn ông xuÃt tinh 
s§m, di tinh t°n huy‰t. 
 
Câu 392 : Måch cách ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
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a-Do hÜ và hàn xung Ç¶t. 
b-Trúng cäm, cäm n¡ng, cäm thÃp. 
c- ñàn bà bæng huy‰t, sän phø ÇÈ non. ñàn ông xuÃt tinh 
s§m, di tinh t°n huy‰t. 
 
Câu 393 : Måch cách ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Do hÜ và hàn xung Ç¶t. 
b-Trúng cäm, cäm n¡ng, cäm thÃp. 
c- ñàn bà bæng huy‰t, sän phø ÇÈ non. ñàn ông xuÃt tinh 
s§m, di tinh t°n huy‰t. 
 
 
 
27-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch tán : 
 
 
Câu 394 : Måch tán là bŒnh gì ? 
 
a-Là chÙng bŒnh nguy kÎch s¡p ch‰t. 
b-Tà khí thoát, khí ngÛ tång tuyŒt, toát mÒ hôi lånh, chân 
tay xanh, m¥t xám nhÜ than chì, nguy tính mång. 
c-Tinh huy‰t hao kiŒt, khí tång phû tan h‰t, chân tay lånh 
ng¡t, Çái Ìa t¿ thoát không cÀm. 
 
Câu 395 : Måch tán ª nhân nghinh là bŒnh gì ? 
 
a-Là chÙng bŒnh nguy kÎch s¡p ch‰t. 
b-Tà khí thoát, khí ngÛ tång tuyŒt, toát mÒ hôi lånh, chân 
tay xanh, m¥t xám nhÜ than chì, nguy tính mång. 
c-Tinh huy‰t hao kiŒt, khí tång phû tan h‰t, chân tay lånh 
ng¡t, Çái Ìa t¿ thoát không cÀm. 
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Câu 396 : Måch tán ª khí khÄu là bŒnh gì ? 
 
a-Là chÙng bŒnh nguy kÎch s¡p ch‰t. 
b-Tà khí thoát, khí ngÛ tång tuyŒt, toát mÒ hôi lånh, chân 
tay xanh, m¥t xám nhÜ than chì, nguy tính mång. 
c-Tinh huy‰t hao kiŒt, khí tång phû tan h‰t, chân tay lånh 
ng¡t, Çái Ìa t¿ thoát không cÀm. 
 
 
28-S¿ bi‰n Ç°i cûa måch tuyŒt : 
                                                                                                        
 
Câu 397 : Måch tuyŒt là bŒnh gì ? 
 
a-Là chÙng bŒnh nguy kÎch s¡p ch‰t. 
b-ChÌ còn nghe chính måch riêng rë cûa tØng tång. 
c-B¡t måch không thÃy, không nghe ÇÜ®c s¿ khí hóa cûa 
tång phû nào. BŒnh khó ch»a. 
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PhÀn m¶t :  
Khám BŒnh : 
C.1 : b 
C.2 : BŒnh a, ChÙng b 
C.3 : (1: a,d,l ) (2: b,c ) (3 : 
e )  
(4 : f,g ) (5: h,i ) (6 : j, k) (7 
: m,n,o) 
C.4 : e 
C.5 : e 
C.6 : c 
C.7 : 1a, 2e, 3b, 4c, 5d  
C.8 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.9 : 1a, 2e, 3c, 4b, 5d 
C.10 : 1c, 2a, 3b, 4d 
C.11 : 1d, 2b, 3a, dc 
C.12 : 1c, 2a, 3d, 4b 
C.13 : 1d, 2b, 3c, 4a 
C.14 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.15 : 1a, 2d, 3c, 4b 
C.16 : 1d, 2a, 3b, 4c 
C.17 : 1c, 2b, 3a, 4d 
C.18 : 1d,, 2c, 3a, 4b 
C.19 : 1a, 2b, 3c 
C.20 : 1a, 2b, 3c 
C.21 : 1a, 2b, 3d, 4c 
C.22 : 1a, 2c, 3d, 4b 
C.23 : 1a, 2c, 3b, 4d 
C.24 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.25 : 1d, 2c, 3a, 4b 
C.54 : 1a, 2b, 3c 
C.55 : 1c, 2b, 3a, 4d 

C.26 : 1a, 2b, 3c 
C.27 : 1a, 2b, 3c 
C.28 : 1d, 2b, 3a, 4c 
C.29 : 1c, 2a, 3b, 4d 
C.30 : 1a, 2d, 3c, 4b 
C.31 : 1a, 2b, 3d, 4c 
C.32 : 1a, 2c, 3b 
C.33 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.34 : 1b, 2a, 3c, 4d 
C.35 : 1d, 2a, 3b, 4c 
C.36 : 1a, 2b, 3d, 4c 
C.37 : 1b, 2d, 3c, 4a 
C.38 : 1d, 2a, 3e, 4b, 5c 
C.39 : 1b, 2a, 3d, 4e, 5c 
C.40 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.41 : 1a, 2c, 3b, 4d 
C.42 : 1b, 2c, 3a 
C.43 : 1a, 2b, 3c 
C.44 : 1a, 2c, 3b, 4d 
C.45 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.46 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.47 : 1c, 2d, 3b, 4a 
C.48 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.49 : 1d, 2b, 3c, 4a 
C.50 : 1a, 2b, 3c 
C.51 : 1b, 2a, 3c, 4d 
C.52 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.53 : 1e, 2a, 3b, 4c, 5d 
C.69 : 1c, 2a, 3d, 4b 
C.70 : 1a, 2d, 3c, 4b 
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C.56 : 1c, 2a, 3b 
C.57 : 1c, 2a, 3b 
C.58 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.59 : 1c, 2a, 3b 
C.60 : 1c, 2a, 3b, 4d 
C.61 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.62 : 1d, 2c, 3a, 4d 
C.63 : 1a, 2d, 3b, 4c 
C.64 : 1c, 2b, 3a 
C.65 : 1b, 2c, 3d, 4a 
C.66 : 1d, 2c, 3b, 4a  
C.67 : 1c, 2b, 3a, 4d 
C.68 : 1b, 2c, 3a, 4d 

C.71 : 1a, 2b, 3e, 4d, 5c 
C.72 : 1a, 2c, 3b, 4d, 5e 
C.73 : 1d, 2c, 3b, 4a, 5e 
C.74 : 1a, 2c, 3b, 4d 
C.75 : 1bc, 2ad 
C.76 : 1d, 2a, 3c, 4b 
C.77 : 1b, 2a, 3c, 4d 
C.78 : 1cd, 2ab 
C.79 : 1c, 2a, 3b, 4d 
C.80 : 1ad, 2bce 
C.81 : 1d, 2abc 
C.82 : 1ac, 2bd 
C.83 : 1bdf, 2ace 

 
PhÀn hai : ñÎnh bŒnh theo tÙ chÄn 
 
C.84 : 1ac, 2bd 
C.85 : 1a, 2b 
C.86 : 1b, 2a 
C.87 : 1b, 2a 
C.88 : 1b, 2a 
C.89 : 1b, 2a 
C.90 : 1b, 2a 
C.91 : 1a, 2b 
C.92 : 1b, 2a 
C.93 : 1c, 2a, 3b 
C.94 : 1b, 2a, 3c 
C.95 : 1b, 2a, 3c 
C.96 : 1c, 2a, 3b 
C.97 : 1b, 2a, 3c 
C.112 : 1c, 2b, 3a 
C.113 : 1b, 2c, 3a 

C.98 : 1b, 2a 
C.99 : 1b, 2a 
C.100 : 1a, 2b 
C.101 : 1b, 2a 
C.102 : 1a, 2b, 3c 
C.103 : 1c, 2b, 3a 
C.104 : 1d, 2b, 3c 4a 
C.105 : 1c, 2b, 3a 
C.106 : 1c, 2a, 3b, 4d 
C.107 : 1a, 2b, 3c 
C.108 : 1a, 2b, 3c 
C.109 : 1b, 2c, 3d, 4a 
C.110 : 1c, 2b, 3a 
C.111 : 1c, 2a, 3b 
C.143 : d 
C.144 : c 
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C.114 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.115 : 1a, 2b, 3c, 4d 
C.116 : 1c, 2b, 3a 
C.117 : 1d, 2c, 3b, 4a    
C.118 : 1d, 2c, 3a, 4b 
C.119 : 1d, 2a, 3b, 4c 
C.120 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.121 : 1d, 2c, 3b ,4a 
C.122 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.123 : 1c, 2d, 3b, 4a 
C.124 : 1a, 2b, 3c 
C.125 : 1c, 2b, 3a 
C.126 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.127 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.128 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.129 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.130 : 1c, 2b, 3a, 4d 
C.131 : 1d, 2c, 3b, 4a 
C.132 : 1c, 2b, 3a, 4d 
C.133 : b,b,b,b 
C.134 : a,b,b,b 
C.135 : c,b,b,b 
C.136 : c,b,b,b 
C.137 : d,b,b,b 
C.138 : 1b, 2a 
C.139 : d,b,b,b 
C.140 : bc,b,b,c 
C.141 : bc,b,b,ab 
C.142 : bd,b,b,b 
 

C.145 : b 
C.146 : a 
C.147 : b 
C.148 : a 
C.149 : c 
C.150 : d 
C.151 : c 
C.152 : d 
C.153 : d 
C.154 : a 
C.155 : a 
C.156 : a 
C.157 : a 
C.158 : b 
C.159 : c 
C.160 : a 
C.161 : d 
C.162 : a 
C.163 : b 
C.164 : b    
C.165 : d 
C.166 : a 
C.167 : d 
C.168 : d 
C.169 : c 
C.170 : c 
C.171 : b 
C.172 : a 
C.173 : a 
C.174 : d 

PhÀn ba : Måch và BŒnh chÙng 
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C.175 : a                
C.176 : c 
C.177 : b 
C.178 : d 
C.179 : c 
C.180 : d 
C.181 : b 
C.182 : a 
C.183 : a 
C.184 : e 
C.185 : b 
C.186 : f 
C.187 : c 
C.188 : d 
C.189 : e 
C.190 : d 
C.191 : c 
C.192 : e 
C.193 : d 
C.194 : c 
C.195 : f 
C.196 : a 
C.197 : f 
C.198 : b 
C.199 : e 
C.200 : c 
C.201 : f 
C.202 : b 
C.203 : b 
C.204 : f 
C.265 : b 
C.266 : c 

C.205 : e 
C.206 : a 
C.207 : c 
C.208 : b 
C.209 : e 
C.210 : d 
C.211 : a 
C.212 : b 
C.213 : c 
C.214 : d 
C.215 : e 
C.216 : f 
C.217 : a 
C.218 : b 
C.219 : c 
C.220 : c 
C.221 : b 
C.222 : c 
C.223 : b 
C.224 : c 
C.225 : b 
C.226 : c 
C.227 : b 
C.228 : b 
C.229 : b 
C.230 : c 
C.231 : b 
C.232 : c 
C.233 : b 
C.234 : b 
C.297 : c 
C.298 : b 

C.235 : b 
C.236 : b 
C.237 : c 
C.238 : a 
C.239 : b 
C.240 : c 
C.241 : a  
C.242 : a 
C.243 : a 
C.244 : a 
C.245 : b 
C.246 : a 
C.247 : a 
C.248 : a 
C.249 : c 
C.250 : b 
C.251 : a 
C.252 : b 
C.253 : a 
C.254 : c 
C.255 : b 
C.256 : a 
C.257 : b 
C.258 : c 
C.259 : a 
C.260 : a 
C.261 : c 
C.262 : b 
C.263 : c 
C.264 : a 
C.329 : d 
C.330 : a 
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C.267 : a 
C.268 : b 
C.269 : c 
C.270 : b 
C.271 : c 
C.272 : a 
C.273 : a 
C.274 : b 
C.275 : c 
C.276 : a 
C.277 : a 
C.278 : b 
C.279 : a 
C.280 : b 
C.281 : c 
C.282 : a 
C.283 : b 
C.284 : c 
C.285 : a 
C.286 : c 
C.287 : a 
C.288 : b 
C.289 : c 
C.290 : a 
C.291 : b 
C.292 : c 
C.293 : a 
C.294 : c 
C.295 : b 
C.296 : a 
C.361 : a 
C.362 : b 

C.299 : c 
C.300 : a  
C.301 : c  
C.302 : a 
C.303 : b 
C.304 : b 
C.305 : c 
C.306 : b 
C.307 : c 
C.308 : b 
C.309 : a 
C.310 : b 
C.311 : a 
C.312 : c 
C.313 : a 
C.314 : b 
C.315 : c 
C.316 : b  
C.317 : c 
C.318 : a 
C.319 : b 
C.320 : c  
C.321 : c 
C.322 : a 
C.323 : c 
C.324 : a 
C.325 : b 
C.326 : c 
C.327 : d 
C.328 : d 
C.374 : a 
C.375 : b 

C.331 : b 
C.332 : c 
C.333 : a 
C.334 : b 
C.335 : c 
C.336 : a 
C.337 : b 
C.338 : c 
C.339 : a 
C.340 : b 
C.341 : c 
C.342 : a 
C.343 : b 
C.344 : c 
C.345 : a 
C.346 : a 
C.347 : b 
C.348 : c 
C.349 : a 
C.350 : a 
C.351 : b 
C.352 : a 
C.353 : b 
C.354 : c 
C.355 : a 
C.356 : b 
C.357 : c 
C.358 : a 
C.359 : b 
C.360 : c 
C.386 : b 
C.387 : a 
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C.363 : c 
C.364 : a 
C.365 : c 
C.366 : b 
C.367 : a 
C.368 : b 
C.369 : c 
C.370 : a 
C.371 : b 
C.372 : c 
C.373 : c 

C.376 : c 
C.377 : a 
C.378 : c 
C.379 : b 
C.380 : a 
C.381 : b 
C.382 : c 
C.383 : a 
C.384 : b 
C.385 : c 

C.388 : b 
C.389 : c 
C.390 : b 
C.391 : a       
C.392 : b 
C.393 : c  
C.394 : a 
C.395 : b 
C.396 : c 
C.397 : c                
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Møc løc 
 
PhÀn 1- Khám bŒnh 
PhÀn 2- ñÎnh bŒnh theo tÙ chÄn 
PhÀn 3- Måch và bŒnh chÙng  
A-Phân biŒt 28 loåi måch cæn bän 
B-Phân biŒt 7 tº måch 
C-Phân biŒt måch tÜÖng sinh tÜÖng kh¡c 
D-Phân tích måch bŒnh 
       1.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch phù 
       2.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch trÀm 
       3.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch trì 
       4.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch sác 
       5.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hÜ 
       6.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch th¿c 
       7.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hÒng 
       8.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch vi 
       9.S¿ bi‰n Ç°i cûa måch huyŠn 
      10- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch khÄn 
      11- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hoãn  
      12- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch  
      13- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch khâu  
      14- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch hoåt 
      15- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch phøc   
      16- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch nhu  
      17- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch nhÜ®c         
      18- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch trÜ©ng 
     19- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Çoän 
     20- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch t‰  
     21- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Çåi       
     22- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Ç©i  

Trang  2 
         37 
         68 
         69 
         83 
         85 
         93 
         94 
         95 
         97 
         99 
       101 
       102 
       104 
       105 
       107 
       108 
       110 
       112 
       113 
       114 
       116 
       118 
       119 
       121 
       122 
       123 
       125 
       126 



 152 

     23- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch xúc  
     24- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch k‰t 
     25- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch Ç¶ng 
     26- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch cách   
     27- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch tán 
     28- S¿ bi‰n Ç°i cûa måch tuyŒt 
    

       127 
       128 
       130 
       131 
       132 
       133 
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