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2022학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

제 5 교시
성명

수험 번호
7. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

1. □에 공통으로 들어갈 글자는? [1점]

A:

(a)

bún chả, cậu

(b)

thích món gì?

B : Tớ thích bún bò Huế.
(a)

ữa
① b

Từ
đến
③ Tuy nhưng
⑤ Ngoài còn
①

ách

② l

③ s

④ t

(b)

⑤ v

(a)

(b)

② Nếu
④ Vừa

thì
vừa

2. 밑줄 친 부분의 발음이 서로 같은 것은? [1점]
① kí - khai

② no - nhẹ

④ ngã - nghỉ

⑤ tin - thơm

③ cam - chè

8. 문장 표현이 옳은 것만을 고른 것은?
a. Cuối tuần này, tớ muốn làm việc gì cả.

3. (a), (b)에 들어갈 글자의 성조 표기가 옳은 것은?
(a)
① a
② ã

③ à
④ á
⑤ ả

c (a) nh s (b) t

b. Ai nào cũng bị ướt hết vì không mang áo mưa.
c. Không thể không kể đến phở khi nói về Việt Nam.

(b)
à

d. Tôi xem bóng đá cho vui thôi chứ không biết đá đâu.

a
ạ
ã
á

① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

9. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
Làm món này thì cần

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

mấy

A : Sao anh đến muộn thế?
B : Xin lỗi em. Xe máy của anh bị

.

Cần 3

trứng ạ?

nên anh đã

phải sửa.
① hỏng

② khóc

③ luộc

④ quên

⑤ viêm

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ Bạn

① tờ

được con cá to mà.

◦ Đầu năm, mọi người chúc nhau
① ăn

② mơ

③ sự

③ đôi

④ quả

⑤ quyển

chúc tốt đẹp.
④ bắt

⑤ câu

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : Cậu cho tớ mượn xe đạp của cậu, được không?

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

B : Được chứ.
A:

A : Bạn nuôi mèo à?
B : Ừ. Con mèo của mình

② cây

.

B : Không có gì.

bàn.

① nằm thích dưới rất ở

② rất nằm thích ở dưới

① Không được

② Có 2 cái ghế

③ rất thích nằm ở dưới

④ thích dưới nằm rất ở

③ Cảm ơn cậu

④ Lâu rồi mới gặp

⑤ Tớ cũng không muốn

⑤ thích ở nằm dưới rất
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11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Alô! Trung tâm Ngoại ngữ ABC xin nghe.

Mẹ ơi, bây giờ bạn con về nhà ạ.

B:

ạ.

.

A : Thầy ấy đi ra ngoài rồi.

Ừ, cháu về nhé.

B : Thế ạ! Vậy, em sẽ gọi lại sau ạ.
① Thầy Sơn trả tiền rồi
② Làm ơn cho em gặp thầy Sơn
③ Thầy sẽ giải thích lại cho em nhé
④ Cho em biết số điện thoại của chị

① Chào cô

② Tạm biệt anh

③ Tôi bình thường

④ Tôi là giáo viên

⑤ Em không cần nhắn tin cho thầy ấy

⑤ Cháu hát hay lắm

16. 대화의 내용으로 보아 기차가 출발하는 시각은?
A : Chị ơi, bây giờ là mấy giờ?

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

B : Bây giờ là 5 giờ rưỡi.

A : Gia đình em có mấy người?

A : Vậy, nửa tiếng nữa xe lửa sẽ chạy nhỉ?

B : Sáu người ạ.

B : Ừ. 15 phút nữa chúng ta lên nhé.

A : Thế,

?
①

B : Ông, bố mẹ, hai anh trai và em ạ.
① có những ai

② bố em làm nghề gì

③ gia đình em sống ở đâu

④ anh trai em lấy vợ chưa

②

③

④

⑤

⑤ em kém anh trai mấy tuổi

13. Tuấn에 관한 글에 언급된 것은? [1점]

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

Mình tên là Tuấn. Mình 20 tuổi. Mình là sinh viên

A : Chào chị. Chị cần gì ạ?

Trường Đại học Hà Nội. Mình sinh ra ở Đà Nẵng nhưng

B : Hôm qua, chị đã mua cái quần này ở đây nhưng

mình đang sống ở Hà Nội. Sở thích của mình là chơi

. Có cỡ to không?

bóng rổ. Mình hay đi chơi bóng rổ với các bạn cùng lớp.
① 별명

② 출생지

④ 전공과목

⑤ 소속 동아리 명칭

A : Xin lỗi chị. Bây giờ thì không có, chiều ngày mai

chị đến được không?

③ 장래 희망

B : Ừ, cũng được.
<보 기>

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Con đỡ chưa?

a. hơi chật

b. không vừa

c. đến đúng giờ

d. không nói gì nữa

① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

mẹ ạ.

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Thế, một lúc nữa đi bệnh viện
với mẹ.

A : Em

?

B : Dạ, em đang làm nhưng có vài từ hơi khó ạ.

Dạ, vâng ạ.

A : Vậy, để cô xem.

① Con no rồi

② Ở đâu cũng được

① về nhà bằng gì

② sống cùng với ai

③ Con vẫn đau bụng

④ Con gửi tin nhầm rồi

③ làm gì vào ngày mai

④ làm bài tập xong chưa

⑤ sống ở đây bao lâu nữa

⑤ Con đang ở bệnh viện
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19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은? [1점]

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

?

Chị

A : Cho em gửi bưu kiện này đến

Cho tôi một đĩa tôm nướng

Hội An.

và một cốc nước dừa.

B : Chị để nó lên cân đi.

Chị

?

A : Không, gửi thường là được.
① gửi đi Hội An à

② muốn gửi thường à

③ cần gửi nhanh không

④ gửi đến thành phố nào

⑤ định gửi bưu kiện cho ai
<보 기>
a. dùng gì

b. muốn ăn gì ạ

c. thuê nhà ở đâu

d. làm loại bánh nào

① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
A:

⑤ c, d

?

B : Xem phim.
A : Bạn hay xem loại phim nào?

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로

B : Mình hay xem phim hài.

바르게 배열한 것은?
A : Xin lỗi!

<보 기>

?

B : Có. Em đi đến cuối đường này thì sẽ thấy một ngân

hàng. Quán bánh mì Sen ở bên cạnh ngân hàng.
A:

?

a. Khi rỗi, bạn làm gì

b. Bạn cần mua vé không

c. Sở thích của bạn là gì

d. Bạn xem phim nước nào

① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

B : Không. Không xa lắm.

.

24. 날씨 정보를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

A : Dạ, cảm ơn anh ạ.

Hôm nay

Ngày mai

<보 기>
a. Đi bộ thì mất khoảng 10 phút

Hà Nội

b. Từ đây đến đó có xa không ạ

24°C∼31°C

25°C∼31°C

24°C∼31°C

23°C∼32°C

c. Anh có biết quán bánh mì Sen ở đâu không
① a-b-c

② a-c-b

④ c-a-b

⑤ c-b-a

Cần Thơ

③ b-c-a

① Ngày mai, Hà Nội sẽ có mưa.

21. 그림에 대한 설명으로 알맞은 것은? [1점]

② Ở Cần Thơ, hai ngày đều nắng nóng.
③ Hôm nay, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 25°C.
④ Ngày mai, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 31°C.
⑤ Ngày mai, nhiệt độ thấp nhất ở Cần Thơ là 24°C.

25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : Cuối tuần này, cậu đi chơi ở công viên VN với tớ,

được không?
B : Xin lỗi.

.

A : Không sao.
① C đội mũ.

② B mặc váy.

① Để lần sau nhé

② Tất nhiên là được

③ D đeo kính.

④ A thấp hơn B.

③ Tớ có hẹn khác rồi

④ Tớ phải ở nhà trông cháu

⑤ C và D cao bằng nhau.

⑤ Tớ bận nên không đi được
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26. Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh에 관한 글에

29. Trần Hưng Đạo에 관한 대화를 이해한 내용으로 알맞은
것만을 <보기>에서 고른 것은?

언급된 것은? [1점]

Mi-na : Trường bạn là Trường Trung học phổ thông

Bưu điện Trung tâm Thành

Trần Hưng Đạo. Vậy, Trần Hưng Đạo là ai?

phố Hồ Chí Minh hay còn
được gọi là Bưu điện Trung

Minh : Ông là anh hùng dân tộc của Việt Nam, tên

tâm Sài Gòn là một trong

thật là Trần Quốc Tuấn. Ông đã chỉ huy quân

những công trình tiêu biểu

Đại Việt, ba lần thắng quân Mông - Nguyên.

của Thành phố Hồ Chí Minh. Bưu điện này được xây dựng

Mi-na : Thế à? Đại Việt là tên cũ của Việt Nam à?

từ năm 1886 đến năm 1891. Mặt trước bưu điện có một

Minh : Ừ. Trần Hưng Đạo nổi tiếng lắm. Vì vậy, ở Việt

chiếc đồng hồ lớn. Phía trong còn bán các đồ lưu niệm

Nam còn có những đường phố được mang tên ông.

cho khách đến thăm.

* anh hùng : 영웅
* công trình : 건축물

* chỉ huy : 지휘하다

* đồng hồ : 시계

* quân : 군(軍)

* đồ lưu niệm : 기념품

<보 기>
① 건축가

② 건설 기간

④ 이용 시간

⑤ 일일 방문자 수

a. Lập ra nước Đại Việt.

③ 우편 요금

b. Tên thật là Trần Quốc Tuấn.
c. Là người đã chỉ huy quân Đại Việt.
d. Đã xây dựng trường học mang tên của mình.

27. 글의 내용이 공통으로 가리키는 것은?

① a, b

◦ Đây là ngày nghỉ lễ của Việt Nam.

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

◦ Vào ngày này, khắp nơi ở Việt Nam đều tổ chức các

chương trình kỉ niệm.
◦ Là ngày kỉ niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc

30. 베트남 교육 제도에 관한 설명을 이해한 내용으로 알맞은

bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2 - 9 - 1945.

것은? [1점]

* chủ tịch : (국가)주석

Giống như ở Hàn Quốc, chương trình giáo

* bản Tuyên ngôn Độc lập : 독립 선언문

dục phổ thông ở Việt Nam cũng có 12 năm.
① Tết Trung thu

② Tết Nguyên đán

Nhưng ở Việt Nam, chương trình tiểu học

③ Ngày Phụ nữ Việt Nam

④ Ngày Nhà giáo Việt Nam

chỉ có 5 năm, còn trung học cơ sở là 4 năm

⑤ Ngày Quốc khánh Việt Nam

và trung học phổ thông là 3 năm. Năm học
mới bắt đầu vào tháng 9.

28. 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

* giáo dục : 교육

Việt Nam có tất cả 54 dân

* tiểu học : 초등(학교)

① 중학교 과정이
3년이구나.

tộc. Trong đó, dân tộc Kinh
hay còn được gọi là dân tộc

② 1년에 방학이
3번 있구나.

Việt có dân số đông nhất.
Dân tộc Kinh thường sống ở
đồng bằng. Còn các dân tộc ít người như dân tộc Tày,

③ 고등학교 과정이
4년이구나.

Thái, Dao,... thì thường sống ở trên núi. Dân số giữa

④ 새로운 학년이 9월에
시작하는구나.

các dân tộc khác nhau, có dân tộc có trên một triệu
⑤ 초등학생은 5과목을
공부하는구나.

người nhưng cũng có dân tộc chỉ có vài trăm người.
* dân số : 인구

* đồng bằng : 평야

① Việt족은 주로 평야에 거주한다.
② 베트남에는 54개의 종족이 있다.
③ Việt족은 Tày족 다음으로 인구가 많다.

* 확인 사항

④ 베트남에는 인구가 몇백 명인 종족도 있다.

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

⑤ 베트남에서 인구가 가장 많은 종족은 Kinh족이다.
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