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1. □에 공통으로 들어갈 자는?

① b ② c ③ l ④ n ⑤ s

2.  친 부분과 발음이 같은 것은? [1 ]

Em đang nghĩ về bài thi hôm qua.

① ghế ② già ③ ngã ④ núi ⑤ nhạc

3. □에 들어갈 자의 성조 표기가 옳은 것은?

ch

① o
② ó
③ ò
④ õ
⑤ ọ

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Chị muốn  gì ạ?
B : Cho tôi một bát phở bò và một cốc trà.

① dạy ② đọc ③ hát ④ chữa ⑤ dùng

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Em  về nhà sớm.
◦Hôm nay, tôi mệt  không đi tập thể dục. 

① dù ② mà ③ nên ④ đừng ⑤ nhưng

6. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Ngày mai, em sẽ làm gì?
B : Ngày mai, (a)  không bận (b)  em sẽ đi chợ 

Bến Thành.

(a) (b) (a) (b)

① cả và ② đã lại
③ nếu thì ④ vừa vừa
⑤ ngoài còn

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Từ đây đến nhà chị có xa không?
B : Nhà tôi .

① cách đây khoảng 300 mét thôi
② cách thôi đây khoảng 300 mét
③ khoảng 300 mét thôi đây cách 
④ khoảng đây 300 mét cách thôi
⑤ 300 mét khoảng thôi cách đây

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① con ② đôi ③ quả ④ chiếc ⑤ quyển

9. 문장 표 이 옳은 것만을 고른 것은?

a. Ngày nào cũng chị ấy đi bộ.
b. Rất vui bị cùng làm việc với anh.
c. Ở Việt Nam, ai cũng biết Bác Hồ.
d. Hôm qua, em ấy được cô Lan khen. 

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d
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ánh mì máy ay

Tờ sách này 
thế nào, anh?

Mi-na ơi, em phải nói là 
“  sách” thì mới đúng.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은? [1 ]

<보 기>

a. Chào bạn
c. Hẹn gặp lại

b. Không có gì
d. Lâu rồi mới gặp

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

11. Thảo에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ]

Gia đình Thảo có 4 người : bố mẹ, em gái và Thảo. Bố 
là kĩ sư, mẹ là y tá. Em gái là học sinh trung học phổ 
thông. Còn Thảo là sinh viên năm thứ 3. Thảo muốn 
làm giáo viên tiếng Anh sau khi tốt nghiệp đại học.

① 어머니는 의사이다.

② 아버지는 운 기사이다.

③ 작년에 학을 졸업했다.

④ 어 선생님이 되기를 원한다.

⑤ 여동생은 고등학교 3학년이다.

12. 화의 내용으로 보아 기차가 출발하는 시각은? [1 ]

A: Cháu ơi, khi nào xe lửa này chạy?
B : Dạ, còn 15 phút nữa ông ạ.
A: Thế, bây giờ là mấy giờ rồi?
B : 9 giờ kém 15 phút ạ.

① ② ③ ④ ⑤

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Xin lỗi bạn. Ngày mai, mình không đi được.
B : . Vậy, lần sau cùng đi nhé.

① No rồi ② Tất nhiên ③ Không sao
④ Không được ⑤ Không đồng ý

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Mình vừa có bạn trai. Anh ấy vui tính lắm. 
B : Chúc mừng cậu! Bạn trai cậu ?
A: Anh ấy 22 tuổi.

① tên là gì ② đi với ai ③ làm nghề gì
④ bao nhiêu tuổi ⑤ thích màu nào

15. 식당 고문에 언 되지 않은 것은?

① Địa điểm ② Ngày nghỉ ③ Số liên hệ
④ Giá món ăn ⑤ Giờ phục vụ

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: Khi rỗi, cậu thường làm gì?
B : Tớ thường chơi thể thao. 
A: Cậu thích chơi môn thể thao nào?
B : Tớ thích .

<보 기>

a. đi bơi
c. nghe nhạc

b. đá bóng
d. xem phim

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Tôi muốn đổi 100 đô la Mĩ sang 
tiền Việt.

B : ?

A: Cho tôi tiền 500 nghìn đồng.

① Anh cần loại tiền gì
② Anh muốn viết thư không
③ Tỉ giá hôm nay bao nhiêu
④ Anh cần gửi bảo đảm không
⑤ Cho tôi mượn 500 nghìn đồng được không

Tạm biệt. .

HƯƠNG SEN
Hải Sản Tươi Ngon

Mở cửa : 11:00～22:00 
(đóng cửa các ngày thứ 2)

Đặc biệt : Các món cá, tôm
Địa chỉ : Số 5 Lê Lợi, 

Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 1234 567
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Cô Mai : Chúng ta học đến đây nhé. Em hiểu hết chưa?
Se-ho : Dạ chưa. Em .
Cô Mai : Vậy thì cô giải thích lại nhé.

① biết rõ ② chưa hiểu ③ hiểu hết rồi
④ chưa ăn hết ⑤ là giáo viên

19. Sa Pa 지역의 날씨 정보를 이해한 내용으로 알맞은 것만을 

<보기>에서 고른 것은?

<보 기>

a. Thứ 4 trời có tuyết.
b. 3 ngày trời đều có mây.
c. Thứ 5 nhiệt độ cao hơn thứ 6.
d. Trong 3 ngày, thứ 6 nhiệt độ thấp nhất.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은? [1 ]

A: Nghe nói bạn sắp đi Huế. ?
B : Cuối tuần này, mình sẽ đi.
A: ?
B : Mình đã đi Huế năm ngoái rồi.
A: ?
B : Mình sẽ ở 4 ngày.

<보 기>

a. Bao giờ bạn sẽ đi
b. Bạn sẽ ở Huế bao lâu 
c. Bạn đã đi Huế bao giờ chưa

① a - b - c ② a - c - b ③ b - a - c

④ b - c - a ⑤ c - a - b

21. 그림과 화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

① Chị muốn mua gì
② Chị thích cái áo nào
③ Chị học vào thứ mấy
④ Em mặc thử áo này được không
⑤ Em mua vé xe buýt được không

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Hôm qua, chị đã đi khám bệnh chưa?
B : Rồi. Chị .
A: Bây giờ, chị thấy thế nào?
B : Chị khỏi rồi.

① đã gặp bác sĩ ② khám bệnh cho em
③ không đi bệnh viện ④ chẳng đi khám bệnh
⑤ muốn trở thành bác sĩ

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: Bây giờ, chúng ta đi uống cà phê nhé.
B : Rất tiếc, mình .

<보 기>

a. vui quá
c. có thời gian

b. có việc khác
d. phải đến thăm bố mẹ

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Anh cần gọi thêm gì nữa không ạ?
B : Thôi, anh ăn đủ rồi. .
A: Dạ, của anh tất cả 700 nghìn đồng ạ.

① Anh sẽ ăn ở đây ② Tính tiền cho anh
③ Anh đói bụng quá ④ Em cho anh tiền nhé
⑤ Anh chưa gọi món này

?
Được chứ. Mời em vào đây.

16/9 17/9 18/9

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

26℃∼27℃ 24℃∼25℃ 21℃∼23℃

Dự báo thời tiết Sa Pa
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25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Alô! Công ti ABC xin nghe. 
B : Xin cho tôi nói chuyện với cô Minh. 
A: Cô Minh ra ngoài rồi. Anh ?
B : Không. Tôi sẽ gọi lại sau.

① đi lúc nào ② gọi số mấy
③ có nhắn gì không ④ là người nước nào
⑤ gọi điện thoại cho ai

26. 베트남에 한 설명을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1 ]

① 수도는 Hà Nội이다.

② 54개의 종족이 있다.

③ Kinh족의 인구가 가장 많다. 

④ Đông Nam Á에 치해 있다. 

⑤ 2019년 4월까지의 인구는 9천 6백만 명 이하이다.

27. Bà Triệu에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 <보기>

에서 고른 것은?

Bà Triệu là nữ anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt 
Nam. Bà còn có các tên gọi khác như Triệu Thị Trinh, 
Triệu Trinh Nương. Bà phải sống với anh trai vì bố mẹ 
mất sớm. Năm 248, bà đứng đầu cuộc khởi nghĩa chống 
nhà Đông Ngô. Hiện nay, ở Việt Nam có đường phố 
và trường học được mang tên bà. 

* anh hùng : 웅   * cuộc khởi nghĩa : 기

* chống : 항하다 

<보 기>

a. Đã sống với em trai.
b. Đã lập gia đình vào năm 248.
c. Còn có tên gọi là Triệu Thị Trinh.
d. Là nữ anh hùng trong lịch sử Việt Nam.

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

28. Vịnh Hạ Long에 한 에 언 된 것은?

Vịnh Hạ Long là một trong những 
nơi du lịch nổi tiếng. Vịnh Hạ 
Long ở phía đông bắc Việt Nam. 
“Hạ Long” có nghĩa là “rồng 
xuống”. Ở đây có rất nhiều hòn 

đảo lớn nhỏ và du khách có thể đi tàu thuyền để ngắm 
những phong cảnh đẹp. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO 
chọn là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và 2000.

* rồng : 용   * hòn đảo : 섬

* di sản thiên nhiên thế giới : 세계 자연 유산 

① 면 ② 수심 ③ 치 ④ 축제 ⑤ 특산품

29. Ngày Phụ nữ Việt Nam에 한 화를 이해한 내용으로 

알맞은 것은?

Cô Bi : Các em hãy nói về Ngày Phụ nữ Việt Nam nhé.
So-mi : Dạ, Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày 20 tháng 10 ạ.
In-ho : Vào ngày này, mọi người thể hiện lòng cảm ơn 

và yêu mến các chị em phụ nữ.
So-mi : Phụ nữ Việt Nam thường được tặng hoa hoặc 

quà vào ngày này.
Cô Bi : Đúng rồi. Các em giỏi quá!

* phụ nữ : 여성   * thể hiện : 표 하다   

* yêu mến : 사랑하다

① Được nghỉ 2 ngày.
② Là ngày 20 tháng 2.
③ Được bắt đầu từ 20 năm trước.
④ Phụ nữ Việt Nam thường được tặng quà.
⑤ Học sinh thể hiện lòng cảm ơn với các thầy.

30. 의 내용이 공통으로 가리키는 것은?

◦ Thường được làm bằng tre và lá cây.
◦ Là đồ sử dụng để đội đầu, che mưa nắng, làm quạt...
◦ Thường được khách du lịch nước ngoài mua để làm kỉ 

niệm khi đến Việt Nam.

* tre : 나무   * che : 가리다

① ② ③ ④ ⑤

Việt Nam
Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông 
Nam Á. Thủ đô của Việt Nam là Hà 
Nội. Việt Nam có 54 dân tộc. Trong đó, 
dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, 53
dân tộc còn lại là dân tộc ít người. Tính 
đến tháng 4 năm 2019, dân số Việt Nam 
có hơn 96 triệu người.

* dân số : 인구
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