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2021학년도 학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

  

1. □에 공통으로 들어갈 자는? 

ứa ưa hấu

① b ② d ③ h ④ m ⑤ s

 

2.  친 부분의 발음이 서로 같은 것은?

① nó - ngắn ② cốc - kéo ③ chín - khen
④ dành - đũa ⑤ trắng - thịt

 

3. □에 들어갈 자의 성조 표기가 옳은 것은? [1 ]

c

① á
② à
③ a
④ ã
⑤ ạ

 

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Cậu hay tập thể dục không? 
B : Ừ, tớ  tập thể dục.

① đừng ② giữa ③ trở thành
④ thông minh ⑤ thường xuyên

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

◦ Cà phê này đắng quá! Cho em thêm  nhé. 
◦ Chị đi thẳng  này rồi đến ngã tư thì rẽ phải.

① đá ② mì ③ sữa
④ đường ⑤ miệng

6. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Anh thấy học tiếng Việt khó không?
B : Không. Tôi (a)  học (b)  thấy thú vị ạ.

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

① cả và ② mỗi một
③ nào cũng ④ thêm nữa
⑤ càng càng

7. 문장 표 이 옳은 것만을 고른 것은?

a. Mỗi khi giúp người khác, tôi rất vui.
b. Trong khi bài tập, Lan uống trà xanh.
c. Trước khi đi làm, chị Huyền đọc báo.
d. Hong-min đi tắm, sau khi bữa ăn trưa.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

8.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은? [1 ]

a. Tờ dao này rẻ lắm. 
b. Chiếc xe máy kia rất đẹp.
c. Chị Linh đã lấy 3 quả cam.

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

① cả hơn nhanh ② cả nhanh hơn ③ hơn nhanh cả
④ nhanh cả hơn ⑤ nhanh hơn cả

성명 수험 번호

제5교시

1

Ai sẽ chạy nhanh nhất nhỉ?

Có lẽ, bạn Lâm chạy . 
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Em chào thầy ạ.
B : Chào em. Dạo này, em thế nào?
A: Dạ,  ạ. Còn thầy ạ?
B : Ừ, thầy cũng vậy.

① tạm biệt thầy ② em bình thường
③ hẹn gặp lại thầy ④ tính tiền cho em
⑤ hôm nay là thứ bảy

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① sửa ghế ② đeo kính ③ làm bánh
④ nghe nhạc ⑤ giặt quần áo

 
12. 을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Gia đình anh Sơn có 3 người : Sơn, vợ và con gái. Hai 
năm trước, con gái của anh ấy đã lập gia đình. Năm ngoái 
con gái của anh ấy sinh con trai. Gia đình con gái 
anh Sơn ở xa nhưng 1 tháng 2 - 3 lần về thăm anh ấy.

① Sơn은 두 달 에 퇴직했다.

② Sơn의 딸은 부모님  근처에 산다.

③ Sơn의 딸은 작년에 아들을 낳았다.

④ Sơn의 아내는 딸 신 손주를 키운다.

⑤ Sơn의 가족은 두세 달에 한 번 외식을 한다.

 
13. 화의 내용으로 보아 Mi-na의 취미에 해당하는 것만을 <보기>

에서 고른 것은? [1 ]

Dũng : Sở thích của cậu là gì?
Mi-na : Sở thích của tớ là leo núi, chơi bóng rổ. Còn cậu?
Dũng : Tớ cũng thích leo núi.

<보 기>

a b c d

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

14. 발표문을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1 ]

① 베트남 북부는 사계 이 있다.

② 베트남 남부는 일 년 내내 덥다.

③ 베트남에는 이 내리지 않는다.

④ 베트남 남부는 건기와 우기가 있다.

⑤ 베트남 북부의 겨울은 한국만큼 춥지 않다.

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

A: Em nhức răng quá!
B : Vậy em .
A: Dạ, bây giờ em đi khám ngay. 

<보 기>

a. phải gặp bác sĩ
c. phát âm theo cô

b. gọi nhầm số rồi
d. nên đi bệnh viện

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

16. 그림과 화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Bây giờ là mấy giờ?
B : Bây giờ là  rồi.

① gần bảy giờ ② tám giờ rưỡi
③ tám giờ đúng ④ bảy giờ mười
⑤ tám giờ kém mười

17. 화를 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ]

A: Tôi tên là So-mi. Anh tên là gì ạ?
B : Tôi tên là Huỳnh.
A: Xin anh nhắc lại ạ.
B : Tôi tên là Huỳnh.

① B는 여성이다. ② A는 학생이다.

③ B의 이름은 Huỳnh이다. ④ A는 B의 학교 선배이다.

⑤ B는 A의 주소를 물었다.

Bố nấu gì ạ? Bố đang . 
Con giúp bố nhé!

Mình xin giới thiệu về thời tiết Việt Nam. 
Ở Việt Nam, thời tiết miền Bắc và miền 
Nam khác nhau. Miền Bắc có bốn mùa như 
Hàn Quốc. Mùa đông ở miền Bắc không 
lạnh bằng Hàn Quốc. Nhưng ở vài nơi như 
Sa Pa có khi có tuyết. Còn miền Nam thì 
cả năm đều nóng và có hai mùa là mùa 
mưa và mùa khô.
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Chào chị. Tôi muốn đổi đô la Mĩ sang tiền Việt. 
?

B : Dạ, một đô la là 23.400 đồng ạ.

① Anh cần loại tiền gì
② Tháng này là tháng mấy
③ Anh định mở tài khoản à
④ Tỉ giá hôm nay bao nhiêu
⑤ Anh gửi nhanh hay gửi thường

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

① Để em gửi ② Cảm ơn anh ③ Không sao đâu
④ Máy đang bận ⑤ Chúc ngủ ngon

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Học sinh : Cô ơi, cô  ạ?
Giáo viên : Ừ, em nói đi.
Học sinh : Em không hiểu rõ từ này cô ạ. 

① làm nghề gì ② thích học môn gì
③ muốn ăn món nào ④ mới thuê nhà ở đâu
⑤ cho em hỏi được không

21. 그림에 한 설명으로 알맞은 것은?

① Bên cạnh bàn có hoa.
② Trên giá sách có nón lá.
③ Dưới ghế có một con chó.
④ Trên bàn có mấy quyển sách.
⑤ Trong tủ quần áo có một cái túi.

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은?

A: Alô! Công ti Du lịch VINA xin nghe. 
B : Chị .
A: Anh ấy .
B : Chị có biết khi nào anh ấy về không? 
A: Xin lỗi, .

<보 기>

a. vừa đi ra ngoài 
b. tôi cũng không biết
c. làm ơn cho em gặp anh Bình

① a - c - b ② b - a - c ③ b - c - a

④ c - a - b ⑤ c - b - a

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

① Đồng ý ② Hơi chật ③ Rất tiếc
④ Được chứ ⑤ Tất nhiên là được

 

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Bạn đến trường bằng gì?
B : Mình đi bằng xe buýt. 
A: Bạn ?
B : Khoảng 1 tiếng.

① đi Huế mấy lần ② viết bằng cái gì
③ là người nước nào ④ có ảnh khác không
⑤ đi xe buýt mất bao lâu

 

25. 화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

A: Chào chị. Chị cần gì ạ?
B : Hôm qua, tôi mua mũ này cho bà tôi 

nhưng bà tôi không thích lắm. Chị 
đổi cho tôi được không?

A: Được, chị ạ.

① B muốn đổi mũ. ② A cần đi sân bay.
③ A và B là bạn thân. ④ Sáng nay A mua quạt.
⑤ B sẽ mua mũ và giày.

Chúc mừng sinh nhật em nhé! , 
em hạnh phúc quá!

Tối ngày mai, cậu đi xem phim 
với tớ không?

, tớ có hẹn khác rồi.

Thế thì, để tuần sau nhé!

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
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26. 의 내용이 가리키는 도시는?

◦ Tên cũ là Thăng Long.
◦Đây là thủ đô của Việt Nam.
◦Ở đây có nhiều hồ như hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây...

① Hà Nội ② Cần Thơ
③ Hải Phòng ④ Nha Trang
⑤ TP. Hồ Chí Minh

27. Nguyễn Trãi에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 

<보기>에서 고른 것은?

Nguyễn Trãi (1380-1442) là người có 
đóng góp to lớn trong việc giữ nước 
và giúp Lê Lợi xây dựng nhà Hậu Lê. 
Ông cũng để lại nhiều áng văn bất hủ 
như Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi 
tập... Năm 1980, ông được UNESCO 

chọn là Danh nhân văn hoá thế giới. Hiện nay ở các trường 
học, học sinh Việt Nam được học nhiều về ông.

* áng văn bất hủ : 불후의 명작

* danh nhân văn hoá : 문화인물

<보 기>

a. Lê Lợi의 아버지이다.

b. 나라를 지키는 데 큰 기여를 했다.

c. 유네스코 세계문화인물에 선정되었다.

d. Bình Ngô đại cáo를 마지막으로 남겼다.

① a, c ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

28. 을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Khi nói về tuổi, người Việt Nam cũng sử dụng 12 con 
giáp như người Hàn Quốc. Vì vậy, người Việt Nam có thể 
hỏi “Bạn tuổi gì?” hoặc “Bạn tuổi con gì?”. Nhưng khác 
với Hàn Quốc, Việt Nam không có tuổi bò, tuổi thỏ và 
tuổi cừu. Người Việt Nam gọi tuổi bò là tuổi trâu, tuổi thỏ 
là tuổi mèo, tuổi cừu là tuổi dê. 

* cừu : 양   * trâu : 물소   * dê : 염소   

① 베트남에는 토끼띠와 용띠가 없다.

② 베트남에서 염소띠는 장수와 부귀를 뜻한다.

③ 베트남에서는 양띠 신 고양이띠라고 한다.

④ 베트남에서는 열두 띠를 사용하기도 한다.

⑤ 베트남 사람은 열두 띠 동물을 부엌신으로 모신다.

29. 화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Cô Mai : Hôm qua, chúng ta đã học về áo dài. Các em 
còn nhớ chứ?

Han-na : Vâng ạ, áo dài là trang phục truyền thống của 
Việt Nam. 

Min-ho : Có hai loại áo dài là áo dài nam và áo dài nữ ạ. 
Nhưng nam thường không mặc áo dài nhiều như 
nữ.

Su-min : Hiện nay, áo dài thường được mặc trong những 
dịp đặc biệt như khi kết hôn, tốt nghiệp...

Cô Mai : Đúng rồi. Các em giỏi quá!

* trang phục truyền thống : 통 의복   * kết hôn : 결혼하다

① Áo dài có 2 loại cho nam và nữ.
② Trẻ em mặc áo dài nhiều hơn người lớn.
③ Khách du lịch thường mua áo dài ở chợ.
④ Hiện nay người Việt Nam không tặng áo dài.
⑤ Người Việt Nam không thích chụp ảnh áo dài.

30. Thánh địa Mỹ Sơn에 한 에서 언 된 것은? [1 ]

Thánh địa Mỹ Sơn nằm ở 
miền Trung Việt Nam, ở phía 
tây nam của thành phố Đà 
Nẵng. Nơi này là trung tâm 
tôn giáo của nước Chăm Pa 

trước đây. Năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO 
chọn là một trong những Di sản văn hoá thế giới. Theo 
UNESCO, các đền đài ở đây được xây dựng từ khoảng thế 
kỉ 4 đến thế kỉ 13. 

* thánh địa : 성지   * di sản văn hoá : 문화유산

* đền đài : 사원 지구

① số người du lịch
② món ăn nổi tiếng
③ chương trình giải trí
④ thời trang dân tộc Chăm
⑤ thời gian xây dựng các đền đài
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