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2016학년도 학수학능력시험 문제지

  

1. 에 공통으로 들어갈 자는? [1 ]

o kí cha

① gh ② kh ③ nh ④ ph ⑤ th

2.  친 부분의 발음이 같은 것을 고른 것은? [1 ]

A : Hôm nay tôi muốn ăn món cá.
           (a)               (b)

B : Vậy, chúng ta vào quán ăn kia nhé.
        (c)                   (d)

① (a), (b) ② (a), (c) ③ (b), (c)  

④ (b), (d) ⑤ (c), (d)

3. 그림에 해당하는 낱말의 성조 표기가 옳은 것은?

① ② ③

đua  sứa đĩa

④ ⑤

chìm kiện

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

◦ Tôi chơi thể thao rất .
◦Chị Mai  chị Cúc sáu tuổi.

① kém ② khá ③ giỏi ④ mạnh ⑤ nhanh

5. 그림과 화로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Em làm gì đấy?
B : Em tìm , chị ạ.
A : Nó ở dưới bàn kia kìa.

① bút ② hoa ③ quạt
④ túi xách ⑤ điện thoại

6. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Tuấn đi đâu nhỉ? Mình (a)  thấy Tuấn ở đây mà.
B : Tuấn mới đi ra ngoài.
A : Thế à? Mình đã hẹn đi đá bóng với Tuấn. 
B : Bạn chờ Tuấn nhé. Bạn ấy (b)  về ngay đấy.

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

① đã vừa ② sẽ đang
③ mới đã ④ vừa sẽ
⑤ đang mới

7. <보기>의 말을 모두 사용하여 화를 완성할 때, 빈칸 (a)에 

들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Chị   (a)   lớn  ở Nha Trang không?
B : Xin lỗi, tôi không biết.

<보 기>

có       chợ       nào       biết       nhất

① có ② chợ ③ nào  ④ biết ⑤ nhất

8. 문장 표 이 옳은 것을 고른 것은?

a. Tuy nghèo và tôi rất hạnh phúc. 
b. Cô ấy càng nhìn càng dễ thương. 
c. Sở dĩ tôi không đi làm dù tôi bị ốm.
d. Vì bận quá nên hôm nay em về nhà muộn. 

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

제5교시

1

성명 수험 번호
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9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 로 

고른 것은?

A : Đấy là Công ty Du lịch VH  ạ?
B : Vâng. Công ty Du lịch VH xin nghe.

<보 기>

a. chưa         b. không        c. phải không

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Bạn muốn mua gì?
B : Mình muốn mua một  sách tiếng Việt.

① ly ② con ③ quả ④ chiếc ⑤ quyển

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Từ đây đến ga Huế đi bằng xe buýt ?
B : Khoảng 20 phút.

① màu gì ② với ai  ③ số mấy
④ hay xe lửa ⑤ mất bao lâu

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

 Đây là Hiệu, bạn của em.

Chào em. Anh là Su-ho.
.

① Dĩ nhiên rồi ② Tạm biệt chị
③ Không hay lắm ④ Rất vui được gặp anh 
⑤ Làm ơn cho gặp Su-ho

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Thúy : Trưa ngày mai, mẹ mình nấu phở. Bạn đến nhà 
mình ăn nhé. 

Su-mi : Thích quá! . Mấy giờ 
mình đến nhà bạn được?

Thúy : Mười hai giờ nhé.

① Để lần sau nhé ② Không muốn đi
③ Mình không cần đến ④ Mình không đến được
⑤ Cảm ơn bạn đã mời mình

14. 달력과 의 내용으로 보아 Mai 가족이 외식하기로 한 날짜는?

Tháng 11
Hôm nay là ngày 18 tháng 
11. Thứ hai tuần sau là sinh 
nhật của bố Mai. Một ngày 
sau đó là sinh nhật của 
Mai. Vì vậy, gia đình Mai 
định đi ăn tối ở nhà hàng 
vào thứ bảy tuần này.

① ngày 18 ② ngày 21 ③ ngày 23
④ ngày 24 ⑤ ngày 28

15. 에서 답을 찾을 수 없는 질문은?

Tên tôi là Hiền. Tôi 19 tuổi. Tôi đang học tiếng Hàn ở 
Trường Đại học Ngoại ngữ. Gia đình tôi có 4 người: 
bố mẹ, chị gái và tôi. Bố tôi là giáo viên tiếng Anh. 
Mẹ tôi là y tá. Còn chị gái tôi là nhân viên ngân hàng.

① Nhà Hiền ở đâu? ② Hiền bao nhiêu tuổi?
③ Hiền đang học tiếng gì? ④ Bố mẹ Hiền làm nghề gì?
⑤ Gia đình Hiền có những ai?

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

A : Chị ơi, cái áo màu vàng này giá bao nhiêu?
B : 700.000 đồng em ạ.
A : Đắt quá! Chị  đi.
B : Không được em ạ. Chị bán đúng giá đấy.

<보 기>

a. mua thêm
c. cho em tiền

b. bớt cho em
d. bán rẻ một chút

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

17. 호텔 고문의 내용으로 알 수 있는 것을 <보기>에서 고른  

것은?

◦Gần trung tâm thành phố 
◦Cho sử dụng xe đạp miễn phí
◦Cho thuê xe du lịch với giá thấp

<보 기>

a. 시내 심에서 가깝다.

b. 자 거를 무료로 여해 다.

c. 호텔과 공항 간 순환 버스를 운행한다.

d. 한 달 에 객실을 약하면 30%를 할인해 다. 

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d
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18. 화의 내용으로 보아 Linh에 해당하는 사람은? [1 ]

A : Lan ơi, Linh là ai thế?
B : Bạn ấy đang ngồi đọc sách.
A : Là người đội mũ à?
B : Đúng rồi.

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Bạn đã đi khám bệnh rồi chứ?
B : Ừ, mình đã đi gặp bác sĩ rồi.
A : Bây giờ bạn ?
B : Mình khỏe hơn rồi. 

① nhận cái gì ② thấy thế nào
③ khám bệnh cho ai ④ muốn làm bác sĩ không
⑤ cho mình uống thuốc gì

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로  

바르게 배열한 것은?

A : Cho tôi một vé đi Sa Pa chiều hôm nay. 
B : Xin lỗi anh. .
A : Còn tối hôm nay thì sao?
B : , anh ạ.
A : Tốt quá! .

<보 기>

a. Hết vé rồi
c. Có vé 7 giờ tối

b. Cho tôi một vé

① a - b - c ② a - c - b ③ b - a - c

④ b - c - a ⑤ c - b - a

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Cả ngày, em chưa ăn gì. Em , anh ạ.
B : Thế à? Anh cũng chưa ăn gì. 
A : Vậy, chúng ta đi ăn gì đi.

① đói quá ② rất cao ③ uống đi
④ ăn no rồi ⑤ tốt bụng lắm

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Hôm qua em thuê nhà rồi đấy.
B : Thế à? ? 
A : Hơi hẹp, chỉ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh.

① Phòng của ai ② Em trả phòng à
③ Nhà có rộng không ④ Em đặt phòng chưa 
⑤ Em muốn thuê nhà à

23. A의 취미에 해당하는 그림을 <보기>에서 고른 것은? [1 ]

A : Sở thích của em là gì?
B : Em thích bơi và chụp hình. Còn chị?
A : Chị thích chụp hình và nghe nhạc. 
B : Thế thì, cuối tuần này cùng đi chụp hình nhé.

<보 기>

a b c d 

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 로 

고른 것은?

Thầy : Em đã hiểu câu này chưa? 
Học sinh : Thưa thầy,  ạ.
Thầy : Vậy, thầy giải thích lại một lần nữa nhé. 

<보 기>

a. em hiểu rồi
b. em chưa hiểu
c. câu này khó quá

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

25. Đà Nẵng의 재 날씨에 해당하는 그림은? [1 ]

A : Chị ơi, chiều hôm nay em bay vào 
Đà Nẵng đấy. Thời tiết ở Đà Nẵng 
có đẹp không?

B : Hôm qua, ở đây trời mưa rất to 
nhưng bây giờ trời nắng đẹp, em ạ.

① ② ③ ④ ⑤
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26. 화의 내용으로 알 수 없는 것은?

A : Tuần này có triển lãm ảnh ở phố Tràng Tiền đấy. 
Chúng ta đi xem đi.

B : Triển lãm mở cửa đến khi nào? 
A : Triển lãm mở cửa đến thứ sáu tuần này, từ 10 giờ 

sáng đến 5 giờ chiều.
B : Vậy, sáng thứ sáu này chúng ta gặp nhau ở đó lúc 

9 giờ rưỡi nhé.
A : Đồng ý.

① Tuần này có triển lãm ảnh.
② Triển lãm ảnh ở phố Tràng Tiền.
③ Triển lãm ảnh mở cửa từ thứ năm.
④ Sáng thứ sáu này, A và B hẹn gặp nhau.
⑤ Triển lãm ảnh kết thúc vào thứ sáu tuần này.

27. 의 내용과 일치하는 것만을 <보기>에서 있는 로 고른 

것은?

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) 

là người đã tìm ra con đường giành 
độc lập cho Việt Nam. Ngày 2 tháng 
9 năm 1945, ông đã tuyên bố Việt 
Nam trở thành một quốc gia độc lập. 
Hồ Chí Minh là chủ tịch nước đầu 

tiên của Việt Nam. Hiện nay, một thành phố lớn của 
Việt Nam được mang tên ông.

* chủ tịch : (국가)주석  * giành : 쟁취하다

* độc lập : 독립  * tuyên bố : 선포하다 

<보 기>

a. Hồ Chí Minh은 베트남의  국가 주석이다. 

b. 베트남에는 Hồ Chí Minh의 이름을 딴 도시가 있다.

c. Hồ Chí Minh은 베트남이 독립국이 되었음을 1945년 9월 

2일에 선포하 다.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

28. 의 내용이 가리키는 교통수단에 해당하는 그림은? [1 ]

Đây là một loại phương tiện đi lại phổ biến ở Việt 
Nam, có hai bánh và thường chạy bằng xăng. Dịch vụ 
đưa khách bằng phương tiện này được gọi là “xe ôm”.

* xăng : 휘발유  * dịch vụ : 서비스

① ② ③

④ ⑤

29. Hà Nội에 한 이다. 의 내용으로 알 수 있는 것을 

<보기>에서 고른 것은?

* hồ : 호수

<보 기>

a. 베트남에서 인구가 가장 많은 도시다.

b. Hoàn Kiếm이라는 인공 호수가 있다.

c. 베트남의 수도이며 북부에 치해 있다.

d. Một Cột 사원과 Văn Miếu 등의 여러 지가 있다. 

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

30. 화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Ha-na : Thưa thầy, ngày mai chị thứ nhất của em đến 
Việt Nam đấy ạ.

Thầy : Ha-na ơi, ở Việt Nam không gọi là chị thứ 
nhất đâu. Ở miền Bắc thì gọi là “chị cả”, ở 
miền Nam thì gọi là “chị hai”.

Ha-na : Đứng thứ nhất trong các anh chị em mà sao lại 
gọi là “chị hai” ạ?

Thầy : À, người miền Nam gọi thứ tự anh chị em 
theo số nhưng bắt đầu từ số hai.  

Ha-na : Vậy, theo cách gọi ở miền Nam thì chị thứ hai 
của em sẽ là “chị ” trong gia đình, đúng 
không ạ?

Thầy : Ừ, đúng đấy. 

* miền : 지역  * anh chị em : 형제자매  * thứ tự : 순서 

① ba ② cả ③ hai ④ một  ⑤ nhất

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nằm ở phía
bắc Việt Nam. Hà Nội có nhiều điểm du lịch
hấp dẫn như Văn Miếu, chùa Một Cột... Ở Hà
Nội cũng có nhiều hồ với phong cảnh đẹp như
Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây...
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