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1. □에 들어갈 자는? [1 ]

xe áy

① h
② m
③ s
④ t
⑤ x

2.  친 부분과 발음이 같은 것은? [1 ]

Tôi phải đeo kính khi đọc sách.

① dễ ② cây ③ gầy ④ chân ⑤ khai

3. □에 들어갈 자의 성조 표기가 옳은 것은?

g

① a
② á
③ ã
④ à
⑤ ạ

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Cô ấy hát  lắm.
◦ Em chơi bóng rổ  bóng bàn?

① mà ② to ③ hay ④ giỏi ⑤ hoặc

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Bố ơi, con khát nước quá!
B : Con  nước trong tủ lạnh uống đi.

① đá ② kể ③ bay ④ hẹn ⑤ lấy

6. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Bố mẹ cậu làm nghề gì? 
B : (a)  bố (b)  mẹ đều là giáo viên tiếng Anh.

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

① Cả và ② Vì nên
③ Còn nữa ④ Càng càng
⑤ Tuy nhưng

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Anh thấy Mũi Né có đẹp không?
B : Tôi thấy .

① đó khá ở đẹp phong cảnh
② đó phong cảnh ở khá đẹp
③ ở đó đẹp khá phong cảnh
④ phong cảnh đó ở đẹp khá
⑤ phong cảnh ở đó khá đẹp

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① bát ② con ③ đôi ④ trái ⑤ quyển

9. 문장 표 이 옳은 것만을 고른 것은?

a. Phương định đi nhảy cho vui.
b. Sơn đọc báo trong bữa ăn sáng.
c. Linh đã trên bàn để quà sinh nhật.
d. Tuấn phải là không người Nhật Bản.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: ?
B : Chị thường đi chụp ảnh. Còn em?
A: Em cũng thích chụp ảnh.

① Mấy giờ chị đi ngủ
② Khi rảnh, chị làm gì
③ Khi nào chị về nước
④ Nhà chị cách đây bao xa
⑤ Chị sống ở đây bao lâu nữa
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11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① Chào anh ② Anh đi cùng
③ Cháu chào bác ④ Tạm biệt cháu
⑤ Rất vui được gặp anh

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: Cho tớ mượn cây bút một chút nhé.
B : Đây, cậu dùng đi. 
A: Cảm ơn cậu.
B : .

<보 기>

a. Rất tiếc 
c. Không có gì

b. Có gì đâu
d. Không xa lắm

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Chị vẫn đau răng à?
B : Chị đã  rồi nhưng vẫn còn đau.
A: Vậy, chị đi khám đi.
B : Ừ, chiều nay chị sẽ đi. 

① hỏi tên ② uống thuốc ③ thuê phòng
④ mua xe đạp ⑤ đăng kí học 

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① với ai ② ở chỗ nào ③ để làm gì
④ vào thứ mấy ⑤ bao nhiêu món

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: Alô, công ti Vina xin nghe.
B : Làm ơn cho tôi gặp chị Nga.
A: Chị ấy . Anh có nhắn gì không?
B : Không ạ. Tôi sẽ gọi lại sau.

<보 기>

a. nghe đây
c. đi ra ngoài rồi 

b. nhầm số rồi
d. đang bận nghe điện thoại

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

16. 축구 경기 고문에 언 되지 않은 것은?

① Giá vé ② Địa điểm ③ Thực đơn
④ Thời gian ⑤ Số liên hệ

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: ?
B : Nhà tớ ở số 7, đường Kim Mã, quận Ba Đình.
A: Tớ sẽ gửi ngay theo địa chỉ này.

① Cậu về nhà bằng gì
② Nhà cậu có mấy phòng
③ Cậu biết gì về Kim Mã
④ Địa chỉ nhà cậu như thế nào
⑤ Năm nay cháu cậu học lớp 7 à

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Bạn ăn bún chả bao giờ chưa?
B : Chưa. Món đó thế nào? 
A: Mình .
B : Vậy thì trưa mai đi ăn nhé. 

① tặng mũ màu đỏ ② giúp làm bánh mì
③ thích mùa thu nhất ④ thấy món đó ngon lắm
⑤ gọi thêm 2 cốc nước cam

 ạ.

Mẹ ơi, đây là bạn trai của con ạ.

Chào cháu.

Bao giờ anh bắt đầu học nấu ăn?

Từ tuần sau em ạ.

Thế à? Anh học ?

Thứ bảy em ạ.

★ 18 giờ ngày 4/12/2020
★ Sân vận động ABC, Hà Nội
★ 150.000 đồng / vé
☎ 024 3456 7890
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19. 날씨 정보로 보아 Hà Nội 지역의 오늘과 내일의 날씨는? [1 ]

오늘 내일 오늘 내일

① ②

③ ④

⑤

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은? [1 ] 

A : Áo sơ mi này đẹp quá! ?
B : Vâng. Mời anh vào đây.
(Một lúc sau)
A: . Anh có cỡ nhỏ hơn không?
B : Dạ có, đây ạ.
A: ?
B : 650 nghìn đồng.

<보 기>

a. Áo này hơi rộng
b. Áo này bao nhiêu tiền
c. Tôi mặc thử được không

① a - b - c ② a - c - b ③ b - c - a

④ c - a - b ⑤ c - b - a

21. 화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

A: Chị cần gì ạ? 
B : Tôi muốn gửi bưu kiện này đi Hàn 

Quốc.
A: Trong bưu kiện này có những gì?
B : Có quần áo và sách.

① A muốn gọi điện thoại về quê.
② B muốn gửi quần áo và sách.
③ A thỉnh thoảng viết thư cho B.
④ B nhận bưu kiện từ Hàn Quốc.
⑤ A và B đang đổi tiền ở ngân hàng.

22. 을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ]

Gia đình Hiền có 5 người : bà, bố mẹ, Hiền và một em 
trai. Năm nay, bà Hiền 68 tuổi. Bố Hiền là cảnh sát, mẹ 
Hiền là luật sư. Hiền là sinh viên năm thứ 3 của một 
trường đại học ở Huế. Hiền đang học tiếng Hàn vì rất thích 
ca sĩ Hàn Quốc. Còn em trai Hiền là học sinh lớp 10.

① Hiền은 학교 3학년이다.

② Hiền의 어머니는 경찰이다.

③ Hiền의 아버지는 변호사이다.

④ Hiền의 할아버지는 68세이다.

⑤ Hiền의 여동생은 한국에서 공부하고 있다.

23. 화의 내용으로 보아 약도에서 A가 가고자 하는 곳은?

A: Xin lỗi, anh có biết thư viện Đà Nẵng ở đâu không?
B : Em đi thẳng đường này, đến ngã tư thứ 2 thì rẽ trái. 

Em đi thêm một chút nữa sẽ thấy thư viện Đà Nẵng 
ở phía tay phải.

A: Cảm ơn anh ạ.

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Ngày mai cậu thi ?
B : Tớ thi Lịch sử và Toán.

① vào lúc nào ② với những ai ③ bằng cách nào
④ những môn gì ⑤ vào tháng mấy

25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: Chiều nay, bạn đi triển lãm với mình được không?
B : . Thế, mấy giờ gặp nhau? 
A: 2 giờ chiều nhé.
B : Ừ, đồng ý.

<보 기>

a. Được chứ
c. Lần sau đi nhé

b. Tất nhiên rồi
d. Không đi được

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

Hà Nội, hôm nay trời mưa nhưng 
ngày mai trời sẽ nắng nóng. 

Hà Nội

Sa Pa

Dự báo thời tiết
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26. 의 내용이 공통으로 가리키는 도시는? [1 ]

◦ Trước đây có tên là Sài Gòn.
◦ Là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt 

Nam.
◦ Có những nơi du lịch nổi tiếng như địa đạo Củ Chi, 

nhà thờ Đức Bà,...
* địa đạo : 땅굴   * nhà thờ : 성당

① Huế ② Đà Nẵng ③ Hạ Long
④ Nha Trang ⑤ TP. Hồ Chí Minh

27. 베트남 화폐에 한 을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

Tiền Việt Nam có 2 loại là tiền giấy và tiền kim loại. 
Tiền giấy có 12 loại từ 100 đồng đến 500.000 đồng. 
Còn tiền kim loại có 5 loại nhưng hiện nay ít dùng. 
Đơn vị tiền tệ của Việt Nam là “đồng”, còn được viết 
tắt là “đ”. Đặc biệt, mặt trước của các tờ tiền giấy 
đang lưu hành đều có hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trừ tờ 100đ.

* kim loại : 속   * đơn vị tiền tệ : 화폐 단

* lưu hành : 유통되다

① 동 은 5종류이다.

② 지폐는 12종류이다.

③ 화폐 단 는 여서 ‘đ’라고도 쓴다.

④ 가장 큰 액수의 지폐는 50만 동짜리이다.

⑤ 모든 지폐 앞면에는 문화 유 지가 그려져 있다.

28. Lê Thái Tổ에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 

<보기>에서 고른 것은?

Lê Thái Tổ (1385 - 1433) là một người 
được nhiều người Việt Nam kính trọng. 
Tên thật của ông là Lê Lợi. Ông đứng 
đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh 
đuổi quân Minh. Sau đó, ông lập ra 
nhà Lê (còn được gọi là Hậu Lê) vào 

năm 1428. Hiện nay, ở Việt Nam có những trường học và 
đường phố được mang tên ông.

* cuộc khởi nghĩa : 기   * đánh đuổi : 물리치다

* quân : 군(軍)

<보 기>

a. Lập ra nhà Minh.
b. Có tên thật là Lê Lợi.
c. Là người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
d. Xây dựng trường học mang tên mình vào năm 1428.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

29. Bát Tràng에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 

<보기>에서 고른 것은? [1 ]

* làng : 마을   * gốm : 도자기

<보 기>

a. 유명한 도자기 마을이다.

b. 도자기 특성화 학이 있다.

c. 도자기 만들기 체험을 할 수 있다.

d. 15곳의 도자기 가마터가 남아 있다.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

30. Tết Nguyên đán에 한 화를 이해한 내용으로 알맞지 

않은 것은?

In-ho : Mai ơi, mình phải làm bài tập về tết Nguyên đán 
Việt Nam. Tết Nguyên đán là ngày gì thế?

Mai : Đó là ngày lễ lớn nhất trong năm và được tổ 
chức vào ngày 1 tháng 1 âm lịch. 

In-ho : Vậy à? Mọi người thường làm gì vào ngày này?
Mai : Vào dịp này, mọi người thường cúng lễ tổ tiên, 

đi chúc Tết họ hàng và ăn một loại bánh có tên 
là bánh chưng. 

In-ho : Ồ, bây giờ mình mới biết. Cảm ơn bạn.
* âm lịch : 음력   * họ hàng : 친척

* bánh chưng : 바인쯩(베트남 통 떡) 

① Là ngày 1 tháng 1 âm lịch.
② Là ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam.
③ Thường được gọi là tết Trung thu. 
④ Mọi người thường ăn bánh chưng vào dịp này.
⑤ Mọi người thường đi chúc Tết họ hàng vào dịp này.

Bát Tràng là một làng gốm nổi tiếng ở Việt Nam. 
Bát Tràng nằm ở Gia Lâm, Hà Nội. Làng này được 
phát triển mạnh vào khoảng thế kỉ 15 - 17. Hiện 
nay, đồ gốm của Bát Tràng càng ngày càng phong 
phú hơn. Đến Bát Tràng, mọi người có thể mua 
được nhiều đồ gốm như đĩa, cốc,... Mọi người còn 
có thể tham gia chương trình làm đồ gốm theo sở 
thích của mình.
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