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2023학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

제 5 교시
성명

수험 번호
7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

1. □에 들어갈 글자는? [1점]

A : Cậu học tiếng Việt nhiều không?

① c

B : Không, tớ

② đ

□ổ

thôi.

③ h

① học mỗi một tiếng ngày

④ m

② học mỗi ngày một tiếng

⑤ r

③ mỗi học một ngày tiếng
④ mỗi ngày tiếng một học
⑤ một mỗi tiếng học ngày

2. 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은? [1점]
8. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Trong phòng ngủ này có một cái ghế.
① cá

② ga

③ ném

④ nghề

A : Em mới đi Hội An về, ở đó thế nào?

⑤ thăng

B : Em thấy Hội An

đẹp

(a)

có nhiều

(b)

món ngon.

3. □에 들어갈 글자의 성조 표기가 옳은 것은?

PH□

(a)

(b)

(a)

(b)

① Ơ

①

còn

nữa

② nếu

thì

Ơ
②Ớ

③

tuy

nhưng

④ đổi

sang

Ơ
③Ờ

⑤ không những

mà còn

?

④ Ơ
⑤ Ơ

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Ai cao hơn ạ?

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Hai em cao

nhau.

A : Cậu có bằng lái xe ở Việt Nam không?
B : Có, nhưng tớ vẫn lo vì chưa
① mất

② chữa

③ hỏng

lái xe ở đây.
④ nhảy

⑤ quen

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ Em hãy
◦ Ông tôi
① đặt

② trả

một câu với từ này.
báo Hà Nội Mới theo năm.
③ đoán

④ giặt

① ít

② hơn

③ kém

④ bằng

⑤ thấp

⑤ ngừng

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
6. 문장 표현이 옳은 것만을 고른 것은?

A : Chị làm việc ở đâu?

a. Không có ngày nào mẹ không nghĩ tới con.

B : Tôi làm việc

b. Cậu làm thử trước rồi nói để tớ xem phải làm thế nào.

A : Anh trai tôi cũng làm ở đấy.

c. Sắp thi rồi mà cô thỉnh thoảng thấy các em học gì cả.
d. Hai người chỉ ăn trong khi bữa ăn tối chứ không nhìn nhau.
① a, b

② a, d

③ b, c

④ b, d

.

① ở nơi khác

② để xin việc

③ đến 5 giờ chiều

④ được 2 năm rồi

⑤ ở công ti VINA

⑤ c, d
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11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
ạ.

15. 게시문에 언급된 것은?

Các em về nhé.

Tìm sách
- Ngày 3/6/2022, tôi để quên sách Tiếng Pháp ở

phòng học 1505.
- Trên sách của tôi có tên tôi là Lê Hà.
- Ai thấy thì gọi điện thoại cho tôi số 0971234567.
Xin cảm ơn!
① Không có gì

② Em chào cô

③ Tất nhiên rồi

④ Em không sao

⑤ Cô bình thường

① 책 대여 장소

② 책 반납 기한

③ 책 주인 이름

④ 도서관 연락처

⑤ 신간 도서 목록

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : Anh dùng gì ạ?
B : Cho tôi một bát bún bò Huế và một đĩa bánh tôm.

A : Chị có biết Ngân hàng HN ở đường nào không?

A : Anh

, tôi không biết. Anh hỏi người khác

B:

không?

B : Thôi, tôi đủ rồi.

nhé.
① Xin lỗi

② Cảm ơn

③ Được chứ

④ Xin giới thiệu

<보 기>

⑤ Không đồng ý

a. có uống gì

b. có hẹn khác

c. tính tiền bây giờ

d. muốn gọi thêm gì

① a, b

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

③ nhầm số rồi

④ không nhớ số

④ b, d

⑤ c, d

Gia đình Đức có 4 người : bố mẹ, em gái và Đức. Bố
mẹ Đức đang sống ở Đà Nẵng, Đức và em gái đang
sống ở Hà Nội. Em gái Đức đã lập gia đình. Đức đang
là sinh viên năm thứ tư của Trường Đại học Ngoại ngữ.
Đức muốn trở thành giáo viên tiếng Hàn.

.
B : Làm ơn cho em gặp thầy Nam
một chút ạ.
A : Thầy đang bận nghe điện thoại
khác.
HANVI

② có tin nhắn

③ b, c

17. 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

A : Alô! Trung tâm Tiếng Hàn

① xin nghe

② a, d

① Đức은 대학생이다.
② Đức의 여동생은 결혼했다.
③ Đức은 선생님이 되기를 원한다.

⑤ không nghe máy

④ Đức의 어머니는 한국어를 가르친다.
⑤ Đức의 부모님은 Đà Nẵng에 살고 있다.

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

18. 대화의 내용으로 보아 A의 취미에 해당하는 것은?

A : Chị ơi, táo này bao nhiêu tiền?

A : Khi rỗi, em thường làm gì?

.
A : Vậy thì cho em hai cân táo nhé.
B:

B : Em thường chơi bóng đá. Còn anh?
A : Sở thích của anh là nấu ăn. Anh không biết đá bóng.

① Hôm nay bán hết rồi

①

② Ở đây không bán táo

②

③

④

⑤

③ Giá vé là 8.000 đồng
④ 100.000 đồng một cân
⑤ Tôi không thích táo lắm
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19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Ở Việt Nam, bạn

POST OFFICE

A : Chị cần gì ạ?

?

B : Mình đã đi Hà Nội, Sa Pa, Huế.

B : Tôi

A : Ôi, bạn đã đi nhiều thế.

.

A : Vâng, chị để nó lên cân nhé.

① định đi gặp ai
② đi những đâu rồi

① đi lần sau

③ đi du lịch bao lâu

② đi ra ngoài rồi

④ đã ăn bún chả chưa

③ đến đây gặp anh

⑤ có thích mùa này không

④ rất thích đi chụp ảnh
⑤ muốn gửi bưu kiện đi Mĩ

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Hôm nay em thi xong hai môn rồi.

?
A : Ngày mai em thi hai môn là Văn học và Lịch sử.
B:

20. 이메일을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1점]

① Em thích học môn gì
② Ngày mai em thi với ai

Hoa thân mến!

③ Ngày mai em thi mấy môn

Bạn khoẻ chứ?
Chúc mừng bạn đã vào đại học ở Hàn Quốc!
Chúc bạn khoẻ mạnh và học tốt ở Hàn Quốc nhé!

④ Em thích môn Lịch sử không
⑤ Hôm nay em thi môn Toán thế nào

Bạn thân
Vy

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Cậu bị làm sao thế?

① Hoa đã vào đại học.

B : Tớ

.
A : Cậu nên đi khám ngay.

② Hoa viết thư cho Vy.
③ Vy là bạn cùng lớp của Hoa.
④ Vy sẽ sang Hàn Quốc năm sau.
⑤ Hoa và Vy sẽ gặp nhau ở Hàn Quốc.

① đã hiểu rồi

② đã gặp bác sĩ

③ đã đi bệnh viện

④ đi bộ đến trường

⑤ thấy nhức răng quá

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로

25. 날씨 정보로 보아 Sa Pa의 오늘 날씨는? [1점]

바르게 배열한 것은?
A : Nga ơi, bây giờ

Hôm nay Sa Pa nắng đẹp. Còn ngày mai
có mưa nhỏ.

.

B : Không được. Mình phải đi gặp cô Mai.
A : Thế,

?

Hôm nay

Sa Pa

18 -25℃

B : Khoảng 5 giờ rưỡi.
A : Thế thì

?
B : Được. Chúng ta đi lúc 6 giờ nhé.

Ngày mai

14 -22℃

<보 기>
a. mấy giờ bạn về
b. 6 giờ được không

①

c. chúng ta đi ăn cơm đi
① a-b-c

② a-c-b

④ c-a-b

⑤ c-b-a

②

③

④

⑤

③ b-c-a
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29. Tết Trung thu에 관한 대화를 이해한 내용으로 알맞은 것만을

26. 글의 내용이 가리키는 인물은? [1점]

<보기>에서 고른 것은?

◦ Thường được người Việt Nam gọi là Bác Hồ.

Se-ho : Chị Lan ơi, ngày mai là tết Trung thu mà vẫn
phải đi làm à?
Lan : Ồ! Ngày mai là ngày 15 tháng 8 âm lịch rồi à? Tết
Trung thu ở Việt Nam không phải là ngày nghỉ đâu.
Se-ho : Ngày này mọi người có làm gì đặc biệt không?
Lan : Mọi người thường mua bánh Trung thu, hoa
quả,... để cúng tổ tiên. Ngoài ra, ngày này được
xem là tết dành cho trẻ em.
Se-ho : Ồ! Bây giờ em mới biết.

◦ Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2 - 9 - 1945.
◦ Được in hình ảnh trên tất cả các tờ tiền giấy đang

lưu hành tại Việt Nam trừ tờ 100 đồng.
* bản Tuyên ngôn Độc lập : 독립 선언문
* lưu hành : 유통되다

① Lê Lợi

② Chu Văn An

③ Hồ Chí Minh

④ Trần Hưng Đạo

⑤ Võ Nguyên Giáp

* âm lịch : 음력

27. Núi Phan-xi-păng에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
a. 삼 일 동안 쉰다.

Núi Phan-xi-păng nằm ở Tây Bắc
của Việt Nam. Núi Phan-xi-păng
cao trên 3.100 mét, là núi cao nhất
ở Việt Nam và cũng là núi cao
nhất ở Đông Dương. Từ tháng 2
năm 2016, ở đây đã có cáp treo dài khoảng 6.290 mét. Vì
thế, hiện nay mọi người có thể lên đỉnh núi Phan-xi-păng
rất nhanh và thuận tiện.
* cáp treo : 케이블카

* đỉnh : 정상

<보 기>
b. 연중 가장 큰 명절이다.
c. 조상에게 제사를 지낸다.
d. 어린이를 위한 명절로 여겨진다.
① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

30. Nhà thờ Đức Bà에 관한 글에 언급된 것은? [1점]

* thuận tiện : 편리하다

① 베트남의 동북부에 있다.
② 높이가 약 6,290미터이다.
③ 베트남에서 가장 높은 산이다.
④ 2016년부터 등반이 허용되었다.
⑤ 3,100미터 길이의 케이블카가 있다.

28. Lý Thái Tổ에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것만을
<보기>에서 고른 것은?

Nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình tiêu biểu
ở Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình này được xây
dựng từ năm 1877 đến năm 1880 với hai tháp chuông
cao khoảng 36 mét. Năm 1895, hai tháp chuông này
được xây dựng thêm mái chóp nên có chiều cao khoảng
57 mét. Hiện nay, đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng
được nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm.

Lý Thái Tổ (974 - 1028) là một
trong những anh hùng dân tộc của
Việt Nam và là người lập ra nhà
Lý. Năm 1010, ông chọn Đại La
làm kinh đô và đổi tên kinh đô là
Thăng Long. Thăng Long là tên cũ
của thủ đô Hà Nội hiện nay. Ở
Hà Nội có đường mang tên ông.
* anh hùng : 영웅

* lập ra : 세우다

* công trình : 건축물

* tháp chuông : 종탑
* mái chóp : 뾰족 지붕

* kinh đô : 수도

① 건축가
④ 관람 시간

<보 기>
a. Lập ra nhà Lý.

② 건물 면적
⑤ 종의 무게

③ 건설 기간

b. Đã đổi tên kinh đô là Hà Nội.
c. Là anh hùng dân tộc Việt Nam.

* 확인 사항

d. Làm đường mang tên mình vào năm 1010.
① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.

⑤ c, d
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