
15
36

1. □에 공통으로 들어갈 자는? [1 ]

① b

② đ

③ m

④ t

⑤ v

2.  친 부분과 발음이 같은 것은?

Hôm qua, tôi gặp thầy Sơn ở trường.

① ghế ② già ③ ngủ ④ nhớ ⑤ theo

3. □에 들어갈 자의 성조 표기가 옳은 것은?

t o

① a

② à

③ ả

④ ạ

⑤ á

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Em có  nước không?

B : Không, em mới uống rồi ạ.

① cười ② khát ③ khóc ④ ngồi ⑤ nuôi

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Em biết nói  Anh không? 

◦ Từ đây đến đó mất khoảng 3 .

① môn ② tre ③ phút ④ sông ⑤ tiếng

6. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Anh Tuấn tốt bụng thật đấy!

B : Ừ. Anh Tuấn (a)  tốt bụng (b)  vui tính. 

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

① nếu thì ② vừa vừa

③ chỉ thôi ④ càng càng

⑤ tuy nhưng

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

① Bác để xem khám ② Để bác khám xem

③ Khám xem bác để ④ Xem bác khám để

⑤ Xem khám bác để

8. 문장 표 이 옳은 것을 고른 것은?

a. Anh không là phải giáo viên.

b. Sang-min được cô Hương khen.

c. Đều các sinh viên ở đây học giỏi.

d. Chúng ta ăn cơm rồi đi mua sắm nhé.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① mà ② hơi ③ hơn ④ khá ⑤ kia
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Cái này có đẹp không? Chị thấy cái này đẹp  
cái đó.

ủ quần áo úi xách

.
Cháu bị đau họng và sốt ạ.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

<보 기>

a. Chào em

c. Không sao

b. Chị khỏe

d. Rất vui được gặp em

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

11. Lan의 가족에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ]

Gia đình Lan có 5 người : bố mẹ, anh trai, chị gái và 

Lan. Bố mẹ Lan là luật sư. Lan và chị gái đang học đại 

học, còn anh trai Lan đang làm việc tại một công ty ở 

Hàn Quốc.

① Lan은 회사원이다. ② 아버지는 변호사이다.

③ 어머니는 학교수이다. ④ 언니는 한국에서 일한다.

⑤ 오빠는 5년 에 결혼했다. 

12. 화의 내용으로 보아 Minh은?

A: Đây là ảnh các bạn của con ạ.

B : Thế trong ảnh có Minh, bạn thân của con không?

A: Có ạ. Minh là người đang chơi bóng bàn, mặc áo ngắn 

tay và đeo kính. 

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Nhà hàng này ngon nhỉ!

B : Bạn muốn gọi thêm gì nữa không?

A: Thôi, mình .

B : Vậy, mình tính tiền nhé.

① vẫn đói ② chưa no ③ ăn đủ rồi

④ cần gọi thêm ⑤ muốn ăn nữa

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Bây giờ, cậu thấy trong người thế nào?

B : Tớ .

A: Thế thì, cậu không cần đi bệnh viện nữa nhỉ.

① khỏi rồi ② là bạn của cậu

③ muốn làm y tá ④ nên đi bệnh viện

⑤ phải đến bệnh viện

15. 빈칸 (a)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① Lý lịch ② Thư mời

③ Tìm người ④ Giới thiệu sách mới

⑤ Quảng cáo điện thoại

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은?

A: Tôi muốn mua vé máy bay .

B : Chiều hôm nay  ạ.

A: Vậy, sáng ngày mai có chỗ không?

B : Còn vé 8 giờ ạ. Anh mua vé một chiều hay khứ hồi?

A: Cho tôi .

B : Dạ, vâng ạ.

<보 기>

a. vé một chiều

b. không còn chỗ

c. đi Đà Nẵng chiều hôm nay

① a - c - b ② b - a - c ③ b - c - a

④ c - a - b ⑤ c - b - a

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Tôi muốn thuê 1 phòng đôi vào thứ 7 

tuần này.

B : Anh  ạ?

A: Tôi sẽ ở 2 đêm.

① ở mấy đêm ② trả phòng nào

③ sẽ đến đây bằng gì ④ thuê cho mấy người

⑤ muốn đặt phòng loại nào

Em chào chị ạ.
Đây là em gái tớ.

.

(a)
(b)

(c) (d)

(e)

(a)

Mời các bạn đến dự

Triển lãm tranh của Ngọc Sen

Thời gian : 09:00 - 17:00, ngày 23/11/2019

Địa điểm : 8 Tràng Thi, Hà Nội

Điện thoại : 0912 xxx 678

Rất mong các bạn đến dự!
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① Cấm bơi ② Cho tớ hỏi ③ Không được

④ Không có gì ⑤ Không đồng ý

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Khi rỗi, em thường làm gì?

B : .

A: Anh cũng thích xem phim, nhất là phim hài. Còn em?

B : Em thích phim ma.

① Em thường xem phim

② Em thích chơi bóng rổ

③ Anh trai em là diễn viên

④ Mọi người ghét xem phim

⑤ Sở thích của em là leo núi

20. 세 도시에 한 날씨 정보를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

① Vinh trời mưa.

② Hai thành phố trời nắng.

③ Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 20℃.

④ Nhiệt độ cao nhất ở Đà Nẵng là 24℃.

⑤ Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và Vinh bằng nhau.

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

A: Nghỉ hè rồi. Em có đi đâu không?

B : Em định đi Đà Lạt và Nha Trang.

A: Em định đi ?

B : Khoảng 10 ngày ạ.

<보 기>

a. vào ngày nào

c. bao nhiêu ngày

b. trong bao lâu

d. bằng phương tiện gì

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

Giáo viên : Bài hôm nay đến đây là hết. 

Em ?

Học sinh : Dạ, em đã hiểu bài rồi ạ. 

Giáo viên : Tốt quá! Ngày mai, chúng ta tiếp tục học.

① dạy ở đâu ② làm nghề gì

③ lấy bút của ai ④ thi vào thứ mấy

⑤ hiểu hết rồi chứ

23. B가 이번 주 일요일에 하려는 일이 아닌 것은?

A: Chủ nhật này, cậu đi chụp ảnh với tớ nhé?

B : Chiều chủ nhật, được không? Sáng tớ học vẽ, sau 

đó còn phải đi chợ với mẹ. 

A: Được. Hẹn 2 giờ chiều chủ nhật nhé. Chụp ảnh xong 

chúng ta cùng đi ăn kem.

B : Đồng ý.

① ② ③

④ ⑤

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

A: Lâu lắm mới gặp chị. Chị đã lập gia đình chưa?

B : Rồi, chị . Còn em?

A: Em chưa có gia đình ạ.

<보 기>

a. còn độc thân

c. vẫn chưa lập gia đình

b. có gia đình rồi

d. kết hôn cách đây 2 năm

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Tôi có thể giúp gì cho anh? 

B : Tôi muốn mua áo này nhưng 

không thích màu này lắm. 

A: ?

B : Tôi thích màu xanh.

① Giá bao nhiêu ② Sao áo này đắt thế

③ Anh thích màu gì ④ Anh mặc áo này ở đâu

⑤ Anh có màu khác không

Ngày mai cậu cho tớ mượn 
Truyện Kiều, được không?

Được chứ.

Cảm ơn cậu nhiều.

. Ngày mai gặp nhé.

17-20℃

Hà Nội

18-22℃

Vinh

24-32℃

Đà Nẵng
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26. Hải Phòng에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Hải Phòng là thành phố cảng và là một trong 5 thành phố 

trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Đến tháng 4 năm 

2019, dân số Hải Phòng là trên 2 triệu người, đứng thứ 3 

về dân số trong 5 thành phố này. Hiện nay, Hải Phòng là 

một trong những trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Việt 

Nam. 

* thành phố trực thuộc Trung ương : 앙 직할시

* dân số : 인구

① 항구 도시이다.

② ‘바닷바람’이라는 의미이다.

③ 베트남 남부에 치해 있다.

④ 베트남 마지막 왕조의 수도 다.

⑤ 베트남에서 4번째로 인구가 많은 도시이다.

27. Hồ Tây에 한 에서 언 된 것은?

Thủ đô Hà Nội có rất nhiều hồ. 

Trong đó, Hồ Tây là hồ lớn nhất, 

rộng khoảng 500 héc-ta. Đây là 

một điểm du lịch rất nổi tiếng 

của thành phố. Xung quanh hồ 

có nhiều di tích lịch sử văn hóa như chùa Trấn Quốc, 

chùa Kim Liên... Hàng ngày, có rất nhiều người đến Hồ 

Tây để ngắm phong cảnh. 

* héc-ta : 헥타르   * di tích : 유

① 수심 ② 건설 연도 ③ 련 설

④ 서식 어종 ⑤ 소재 도시

28. Ngày Nhà giáo Việt Nam에 한 을 이해한 내용으로 

알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

Ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là 

ngày đặc biệt với các thầy cô và học sinh. Ở các trường 

học thường có nhiều chương trình kỷ niệm. Vào dịp này, 

học sinh thường đến thăm, tặng hoa và quà cho các thầy 

cô để bày tỏ lòng cảm ơn. 

* bày tỏ : 표 하다   * lòng : 마음

<보 기>

a. 11월 20일이다.

b. 국가 지정 공휴일이다.

c. 선생님이 학생에게 음식을 요리해 다.

d. 학생은 보통 선생님을 방문하여 꽃과 선물을 드린다.

① a, c ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

29. 화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Cô Lê : Các em có biết về món ăn này không?

Ha-na : Dạ, món phở ạ. Đây là một món ăn truyền thống 

của Việt Nam.

In-ho : Bánh phở được làm từ gạo. Nước dùng thường 

được nấu từ xương.

So-mi : Phở có nhiều loại như phở bò, phở gà...

Cô Lê : Đúng rồi. Các em giỏi quá!

* gạo :    * xương :

① Người Việt chỉ ăn phở gà.

② Bánh phở được làm bằng xương.

③ Mọi người không ăn phở vào bữa sáng. 

④ Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam.

⑤ Phở thường có nước dùng được làm từ gạo. 

30. 의 내용이 공통으로 가리키는 인물은? [1 ]

◦Ông đã từng là Chủ tịch nước Việt Nam.

◦Người Việt Nam thường gọi ông là Bác Hồ.

◦Ở Việt Nam có một thành phố lớn được mang tên ông.

* chủ tịch : (국가)주석

① Lê Duẩn ② Nguyễn Trãi

③ Hồ Chí Minh ④ Lý Thường Kiệt

⑤ Võ Nguyên Giáp
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