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2015학년도 학수학능력시험 문제지

  

1. □에 공통으로 들어갈 자는? [1 ]

□ánh □áo □àn

① b ② c ③ d ④ k ⑤ t

2.  친 부분의 발음이 서로 같은 것은? [1 ]

① ký - khi ② này - nhé ③ có - chào
④ ga - ghét ⑤ tai - theo

3. 성조 표기가 옳은 것을 고른 것은?

a. xe máy    b. tủ lãnh    c. công viên   d. quốc tỉch

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 로 

고른 것은?

A : Bây giờ mình đi mua sắm. Bạn có đi với mình 
không?

B : Mình đang bận,       tiếng nữa nhé!
A : Vậy cũng được.

<보 기>

a. kém         b. nửa         c. dưới

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Tôi vừa bị       cái mũ.
◦ Từ nhà đến trường       bao lâu?

① mở ② lấy ③ mất ④ nhớ ⑤ đóng

6. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Anh      đi du lịch Nha Trang bao giờ chưa?
B : Năm ngoái tôi      đi rồi.
A : Thế ở Nha Trang anh      đi những đâu?
B : Tôi      đi thăm vài địa điểm du lịch.

① đã ② sẽ ③ mới ④ sắp ⑤ đang

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Bạn định mua gì ở đây? Mình định mua một        
bóng rổ và một đôi giày thể 
thao.

① tờ ② con ③ quả ④ chiếc ⑤ quyển

8. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Bạn có hay đi bơi không?
B : Có, sáng nào mình cũng bơi. Mình thấy   (a)   bơi 

nhiều   (b)   khỏe.

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

① tuy dù ② càng càng
③ nhưng hãy ④ mang chậm
⑤ xong xuống

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Bạn thấy món ăn Việt Nam có ngon không?
B : Có chứ! Đặc biệt, tôi thích                      .

① bò món của Hà Nội phở
② của bò phở Hà Nội món
③ Hà Nội phở món của bò
④ món phở bò của Hà Nội
⑤ phở món Hà Nội bò của

10. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Em gái của bạn cao quá nhỉ!
B : Ừ! Em ấy cao   (a)   tớ và cao   (b)   anh tớ.

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

① hơn ít ② hơn bằng
③ nhất bằng ④ trên nhất
⑤ trên nhiều

제5교시

1

성명 수험 번호



이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.

2

16
36

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

A : Em đi đâu đấy?
B : Em đi ăn cơm.                       ?
A : Cảm ơn em. Anh ăn rồi.

<보 기>

a. Anh ấy ăn không b. Anh có đi ăn không
c. Vì sao anh muốn ăn d. Anh ăn cùng em không

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Chào thầy ạ.
B : Chào em, em có khỏe không?
A : Cảm ơn thầy. Em khỏe ạ.                      ?
B : Thầy bình thường.

① Anh tên là gì ạ
② Thầy có khỏe không ạ
③ Chào em, còn em thế nào
④ Xin lỗi, thầy là người nước nào
⑤ Sáng hôm nay em có đến lớp không

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

Mình cần gặp bạn.

Mấy giờ? Ở đâu?

Đồng ý!

                        .

① Mình học lớp 11
② Sách của anh đây
③ Em ấy học giỏi lắm
④ Anh ấy không ngủ được
⑤ 2 giờ chiều gặp nhau ở thư viện

14. 의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

Gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, chị gái và tôi. Bố tôi 
là bác sĩ, mẹ tôi là y tá. Chị gái tôi là giáo viên dạy 
toán. Còn tôi là học sinh trung học. Tôi muốn làm bác 
sĩ giống bố tôi.

① 나는 막내이다.

② 나는 학생이다.

③ 나의 어머니는 어 선생님이다.

④ 나의 아버지는 화학 선생님이다.

⑤ 나도 어머니의 직업을 갖기를 원한다.

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은?

A : Chị ơi! Cái áo này bao nhiêu tiền?
B :                          
A :                          
B : Còn màu xanh và màu trắng nữa.
A : Cho em xem cái màu trắng.
B :                          

<보 기>

a. 90.000 đồng em ạ.
b. Đây, áo màu trắng đây!
c. Còn màu nào khác không ạ?

① a - b - c ② a - c - b ③ b - a - c

④ b - c - a ⑤ c - b - a

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

                 .

Cho tôi một ly cà phê đen.
Còn em uống gì?

Chào hai chị, hai chị
uống gì ạ?

<보 기>

a. Em là kỹ sư
b. Chị trả lời sai rồi
c. Em cũng uống như chị
d. Cho em một ly cà phê sữa đá

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

17. 화의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

A : Khi rỗi bạn thường làm gì?
B : Ở nhà xem phim. Sở thích của mình là xem phim.
A : Vậy à? Bạn thích xem phim gì?
B : Mình thích phim hành động.

① A và B đều là con gái.
② A định đến nhà B chơi.
③ Khi rỗi B thường xem phim.
④ A hẹn B cùng đi xem phim.
⑤ Sở thích của A là xem phim.



이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.

3

21
36

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Sao hôm nay trông bạn mệt thế?
B : Mình thấy đau họng và sốt.
A : Bạn                     ?
B : Lát nữa mình sẽ đi bệnh viện.

① hỏi gì ② cũng thấy vui à
③ đi khám bệnh chưa ④ có hạnh phúc không
⑤ thấy em ấy hát hay chứ

19. 편지 투의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

Người gửi: Trần Xuân Hương
Phòng Kinh doanh - Công ty ABC
55 Bà Triệu, Hội An

Người nhận: Nguyễn Văn Minh
12 Lê Lợi, quận Gò Vấp,
Thành phố Hồ Chí Minh

① Phí gửi thư là 6.000 đồng.
② Ngày viết thư là ngày 11 tháng 6.
③ Tên người viết thư là Nguyễn Văn Minh.
④ Trần Xuân Hương là giám đốc Công ty ABC.
⑤ Địa chỉ nhận thư ở Thành phố Hồ Chí Minh.

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Anh cần gì ạ?
B : Tôi muốn trả phòng.
A :                            ?
B : Phòng 512.
A : Tất cả là 1.500.000 đồng.

① Anh hẹn gặp ai
② Anh cần đặt phòng ạ
③ Số phòng bao nhiêu ạ
④ Số điện thoại của anh là gì
⑤ Anh cần phòng rộng không ạ

21. 화의 내용으로 알 수 있는 것은?

A : Em thuê được nhà chưa?
B : Chưa chị ạ.
A : Vậy à! Bạn của chị có nhà đang muốn cho thuê.
B : Tốt quá! Nhà đó có mấy phòng ạ?
A : Có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.

① B는 집을 빌리려고 한다.

② A는 집을 구입하려고 한다.

③ B는 자신의 집으로 A를 했다.

④ A는 자신의 집을 세놓으려고 한다.

⑤ A는 B와 집주인을 만나기로 약속했다.

22. 그림에 한 설명으로 알맞지 않은 것은? [1 ]

① Có hoa và cây. ② Hai người đang ngồi.
③ Một người đang chạy. ④ Một người đang leo núi.
⑤ Chim đang bay trên trời.

23. 화의 내용으로 알 수 있는 것은?

A : Trong các môn Văn học, Lịch sử, Địa lý, bạn thích 
môn nào?

B : Mình thích môn Văn học.
A : Ừ! Văn học hay nhưng khó.
B : Vậy bạn thích môn nào?
A : Mình thích môn Lịch sử và Địa lý vì thích đi du lịch.

① B는 여행을 좋아한다.

② B는 지리 과목을 싫어한다.

③ A는 컴퓨터 과목을 좋아한다.

④ A는 문학 과목을 어려워한다.

⑤ A와 B는 모두 역사 과목을 좋아한다.

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Chị cho hỏi, từ đây đến ngân hàng A có xa không ạ?
B :                      .
A : Cảm ơn chị!

① Khoảng 3 km ạ ② Tôi không đi đâu
③ Nhà tôi ở gần đây ④ Tôi ở đây đến chiều
⑤ Em ấy vừa đi Huế về

25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Em vừa đăng ký học tiếng Việt.
B : Thế à!                              ?
A : Em học vào thứ bảy và chủ nhật, từ 7 giờ đến 9 giờ tối.

① Bây giờ là mấy giờ
② Xe đạp giá bao nhiêu
③ Mua từ điển này ở đâu
④ Em có nghe nhạc không
⑤ Em học tiếng Việt vào thứ mấy
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26. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

Hôm nay trời mưa to quá! Ừ,                    !
Nhưng nghe nói ngày mai 
trời sẽ nắng đấy.

<보 기>

a. thời tiết xấu thật b. trời nắng to quá
c. lại có gió to nữa d. trời không mưa đâu

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

27. 의 내용으로 알 수 있는 것은?

Người Việt Nam có câu: "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". 
"Đi hỏi già" là vì người già thường biết nhiều. Trước 
khi đi đâu, làm việc gì, chúng ta nên hỏi kinh nghiệm 
của người già. Còn "về nhà hỏi trẻ" là vì trẻ em 
thường không biết nói dối. Nếu hỏi trẻ em thì chúng ta 
có thể biết được sự thật.

* trẻ em : 아이   * nói dối : 거짓말하다   * sự thật : 사실

① 어릴 때의 교육이 요하다.

② 아이를 보면 부모를 알 수 있다.

③ 어떤 일을 하기 에 어른에게 묻는 것이 좋다.

④ 어른은 아이들의 일에 참견하지 않는 것이 좋다.

⑤ 아버지는 아들이 아버지보다 낫다고 하면 기뻐한다.

28. 의 내용과 일치하지 않는 것은?

Truyện Kiều là sáng tác nổi tiếng của 
Nguyễn Du. Truyện Kiều được viết 
vào cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19. 
Truyện Kiều kể về Thúy Kiều - một 
cô gái vừa đẹp vừa thông minh nhưng 
gặp nhiều bất hạnh. Qua Truyện Kiều, 
Nguyễn Du miêu tả số phận của 

người phụ nữ Việt Nam xưa. Đa số người Việt Nam 
đều biết Truyện Kiều.

* thế kỉ : 세기   * phụ nữ : 여성   * xưa : 옛날

① Thúy Kiều không đẹp.
② Thúy Kiều thông minh.
③ Nguyễn Du là người viết Truyện Kiều.
④ Thúy Kiều là cô gái gặp nhiều bất hạnh.
⑤ Đa số người Việt Nam biết Truyện Kiều.

29. Đầy tháng에 한 화이다. 화의 내용으로 알 수 있는 

것을 <보기>에서 고른 것은?

Su-mi : Đầy tháng là ngày gì ạ?
Khánh : Đó là ngày em bé tròn 1 tháng tuổi. Vào ngày 

này, các gia đình thường làm lễ đầy tháng. 
Mọi người sẽ đến thăm để chúc mừng cho sức 
khỏe của mẹ và em bé.

Su-mi : Thế à! Cũng gần giống với "100 ngày" của 
Hàn Quốc nhỉ!

* em bé : 아기   * lễ : 의식,    * chúc mừng : 축하하다

<보 기>

a. 손님에게 달력을 나 어 다.

b. 아기가 태어난 지 한 달이 되는 날이다.

c. ․은 반지를 선물하는 것이 일반 이다.

d. 각 가정에서는 개 đầy tháng 의식을 거행한다.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

30. 화의 내용으로 보아 Hoàng의 띠에 해당하는 그림은? [1 ]

Hoàng : Người Việt Nam thường tính tuổi theo 12 con 
giáp như: tuổi chuột, tuổi chó, tuổi heo...

Mi-na : Ở Hàn Quốc cũng vậy. Tuổi mình là tuổi thỏ.
Hoàng : Lạ nhỉ! Bạn sinh năm nào?
Mi-na : Mình sinh năm 1987.
Hoàng : Mình cũng sinh năm 1987, nhưng ở Việt Nam 

gọi đấy là tuổi mèo.
Mi-na : Thế à! Hay nhỉ!

 * 12 con giáp : 12지를 나타내는 동물

* thỏ : 토끼   * sinh : 태어나다

① ② ③

④ ⑤
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