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2018학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

제 5 교시
성명

수험 번호
6. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

1. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말은?

◦ Bố tôi tặng tôi một
◦ Đôi giày này chỉ còn một
① tờ

② con

xe đạp.
thôi.

③ quả

④ chiếc

⑤ quyển

7. 문장 표현이 옳지 않은 것은?

□im
① cam

② dao

□o
③ sạch

①
②
③
④
⑤

ho□
④ nhạc

⑤ chanh

2. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은? [1점]

8. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

Người gửi:

A : Em đang ở đâu? Sao em chưa đến?
(a)
B : Xin lỗi chị. Em sắp đến rồi ạ.
(b)
A : Em đã mua bánh sinh nhật cho Su-mi chưa?

Người nhận:

① ghế

② già

③ cười

④ kênh

⑤ nghĩ

B : Chưa, em vừa mới mua.
(c)

3. 밑줄 친 부분의 성조 표기가 옳지 않은 것은?

① (a)
④ (b), (c)

A : Hình như xe máy của tớ hỏng rồi.
(a)
(b)
B : Gần đây có một chỗ sửa xe.
(c)
Thinh thoảng tớ cũng chữa xe ở đó.
(d)
(e)

① (a)

② (b)

③ (c)

④ (d)

⑤ (e)
③
⑤

◦ Em biết chị Liên
?
◦ Tôi đi học
không đi chơi.
③ kìa

④ nên

⑤ nhỉ

(b)

Cả
Vừa
Tuy

và
vừa
nhưng

(a)

Nếu
④ Càng
②

(b)

thì
càng

A : Thứ 7 tuần này, bạn có rỗi không?
B : Có. Mình rỗi. Sao thế?
A : Thứ 7 là sinh nhật của mình. Bạn đến
nhà mình chơi đấy nhé!
. Cảm ơn bạn đã
B:
mời mình.

A : Ở Việt Nam, khi qua đường, em phải
vì có nhiều xe máy.
B : Dạ, vâng ạ.
② đẹp trai
⑤ kính trọng

(a)

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

① có ích
④ thuận tiện

③ (a), (b)

A : Chiều hôm nay, em sẽ đi bơi. Chị đi với em nhé?
(a)
(b)
học xong sớm
B : Chị phải học bài.
chị sẽ đi.

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

② chứ

② (c)
⑤ (a), (b), (c)

9. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

①

① hả

Nó đã bị ướt hết người rồi.
Hiệu sách gì mà ít sách thế.
Chẳng có ai để nói chuyện cả.
Mình làm tự lấy mấy món ăn này.
Em thêm chút đường vào cho ngọt.

① Dĩ nhiên rồi
③ Không có gì
⑤ Không hiểu đâu

③ cẩn thận
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② Làm ơn nhé
④ Chưa bao giờ
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11. 대화의 내용으로 보아 A와 B가 만나기로 한 시각은? [1점]

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Tớ có 2 vé phim Tấm Cám lúc 5 giờ rưỡi chiều
hôm nay. Cậu đi xem với tớ không?
B : Ừ, hay quá! Chúng ta gặp nhau lúc 5 giờ kém 15,
uống cà phê rồi đi xem nhé.
A : Đồng ý.
①

②

③

④

A : Trà thơm quá nhỉ!
B : Trà Thái Nguyên đấy. Ngon lắm, chị ạ.
A : Ừ, cảm ơn em. Trà ngon thật!
① Chị mời em
③ Mời chị dùng trà
⑤ Chị không thích trà

⑤

.

② Em không có trà
④ Chị đừng uống trà

16. 광고문의 내용으로 알 수 없는 것은?
CÔNG TY XE BUÝT VN

Xe buýt TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?
A:
B:
A:
B:

Cái túi xách này giá bao nhiêu?
500.000 đồng, chị ạ.
Đắt quá! Anh giảm giá được không?
Không được đâu ạ.

Giờ xe chạy : 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Điểm bán vé và khởi hành : 85 Đề Thám, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 1234 5678
.

<보 기>
a. Tôi sẽ bớt cho chị
c. Giá đã giảm 20% rồi
① a, b

② a, c

① Giá vé
③ Tên công ty
⑤ Số điện thoại liên hệ

b. Để tôi giảm giá nhé
d. Hàng bán đúng giá đấy

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

② Nơi mua vé
④ Giờ đến Đà Lạt

17. 대화의 내용으로 보아 B가 한 활동에 해당하는 그림을
<보기>에서 고른 것은? [1점]
A : Sao con về muộn thế?
B : Con đi chơi bóng bàn với Minh. Sau đó, con đến
thư viện để tìm sách dạy cách chụp ảnh, mẹ ạ.
A : Thế à! Bây giờ con giúp mẹ nấu cơm nhé.
B : Vâng ạ.

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A:
B:
A:
B:

Cậu học môn nào giỏi nhất?
Môn Toán, cậu ạ.
Thế à! Tớ học Toán rất kém.
Được. Vậy chúng ta cùng học với nhau.

?

<보 기>
① Bao giờ thi Toán nhỉ
② Ai dạy Toán cho cậu
③ Cậu thích Tiếng Anh à
④ Tớ giúp cậu được không
⑤ Cậu có thể giúp tớ không

a

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?
Sau khi uống thuốc,
cháu thấy trong người
thế nào?

Cảm ơn bác sĩ.
Cháu

① a, b

① a, b

② a, c

③ b, c

rồi ạ.

③ b, c

④ b, d

d

⑤ c, d

Tên tôi là Mi-ra. Tôi đang học đại học. Hiện nay, tôi
sống cùng với bố mẹ ở Hàn Quốc. Bố tôi là người Hàn
còn mẹ tôi là người Việt. Tôi có một chị gái. Chị tôi
đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở Việt Nam.
Chị đã kết hôn năm ngoái. Chồng chị là người Việt.
①
②
③
④
⑤

b. khỏi đau bụng
d. mua thuốc cho bác sĩ
④ b, d

② a, d

c

18. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

<보 기>
a. hết nhức đầu
c. khám bệnh cho y tá

b

⑤ c, d

16

Mi-ra là sinh viên.
Bố của Mi-ra là người Hàn.
Chị của Mi-ra vẫn còn độc thân.
Bố mẹ Mi-ra đang sống ở Hàn Quốc.
Chị của Mi-ra đang làm việc ở Việt Nam.
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19. 일기예보의 내용과 일치하는 것을 <보기>에서 고른 것은?
Xem thời tiết theo khu vực

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Hà Nội

Hôm nay
Thứ 5 16/02

Ngày mai
Thứ 6 17/02

Ngày kia
Thứ 7 18/02

17℃～20℃

15℃～19℃

13℃～16℃

A:
B:
A:
B:
A:
①
②
③
④
⑤

<보 기>
a.
b.
c.
d.

Ngày 18 tháng 2, trời có mưa.
Nhiệt độ hôm nay thấp hơn ngày kia.
Thứ 6, trời có mây nhưng không mưa.
Trong 3 ngày, thứ 7 có nhiệt độ cao nhất.

① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

Tôi muốn mua vé khứ hồi đi Huế.
Khi nào anh đi ạ?
Còn vé 9 giờ sáng mai không chị?
Còn ạ. Vậy
?
Chiều thứ 5 tuần sau.

anh sẽ về ngày nào
ngày mai là thứ mấy
anh muốn đi lúc mấy giờ
vé khứ hồi có rẻ hơn không
anh mua vé một chiều hay khứ hồi

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로

⑤ c, d

바르게 배열한 것은? [1점]
A : Yu-mi ơi! Cô giới thiệu với em, đây là Phương.
.
B : Chào Phương. Mình là Yu-mi.
.
Rất vui được gặp bạn.
C : Chào Yu-mi.
.

20. 대화의 내용으로 알 수 있는 것은? [1점]
A : Anh muốn thuê căn hộ loại nào?
B : Tôi đang tìm một căn hộ 2 phòng ở gần trung tâm
thành phố.
A : Có một căn hộ như thế, giá 10 triệu đồng 1 tháng.
B : Được đấy. Tôi phải trả tiền thế nào?
A : Anh có thể trả từng tháng hoặc 3 tháng một lần.
①
②
③
④
⑤

B는
A는
A의
B는
B는

<보 기>
a. Các em làm quen với nhau đi
b. Mình cũng rất vui được gặp bạn
c. Mình mới đến Việt Nam được 2 tuần

3월 초에 이사해야 한다.
B의 집 근처에 살고 있다.
사무실은 도심에 위치해 있다.
친구와 함께 살 집을 찾고 있다.
방 2개짜리 아파트를 구하고 있다.

① a-b-c
④ b-c-a

② a-c-b
⑤ c-a-b

③ b-a-c

24. 글의 내용으로 알 수 있는 것을 <보기>에서 고른 것은?
21. 대화의 내용으로 보아 B의 여동생은? [1점]
A:
B:
A:
B:

Vũng Tàu, 02/05/2017

Em gái cậu đang đọc sách kia à?
Không. Em gái tớ đang đứng vẽ tranh.
Có nhiều người đang vẽ mà. Em gái cậu là ai?
Nó tóc dài, mặc áo dài tay.

Mi-na thân mến,
Em về Hàn Quốc được 6 tháng rồi đấy nhỉ! Dạo này,
em có bận không?
Hiện nay, chị đang làm cho một công ty Hàn Quốc ở
Vũng Tàu. Tháng sau chị sẽ đi Hàn Quốc. Trước khi
đi, chị gọi điện thoại cho em nhé.
Chúc em và gia đình luôn hạnh phúc.
Chị Nga

(b)

(a)

<보 기>

(c)
① (a)

(e)

(d)
② (b)

③ (c)

a.
b.
c.
d.

④ (d)

Mi-na không bận lắm.
Tháng 6, Nga sẽ đi Hàn Quốc.
Nga đang làm việc ở Vũng Tàu.
Mi-na đã từng ở Việt Nam 6 tháng.

① a, b

⑤ (e)

21

② a, d

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d
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25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

28. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Hồ này nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Tên của hồ
được lấy từ câu chuyện về vua Lê Lợi, gươm thần và
Rùa Vàng. Nhờ có gươm thần, Lê Lợi đã đánh thắng
quân đội nhà Minh và lên ngôi vua. Sau đó, trong một
lần ra hồ, ông đã gặp Rùa Vàng và trả lại gươm cho rùa.
Vì thế, hồ có tên gọi là hồ
hay Hồ Gươm.

Mới có 1 quán phở rất ngon.
Cùng đi ăn đi!
?

Thế à?
Số 15 Hàng Giấy.

* vua : 왕

Được. Bây giờ đi luôn nhé.
① Đi với ai
③ Địa chỉ ở đâu
⑤ Mấy người cùng đi

① Ba Bể
④ Hoàn Kiếm

② Ăn mất bao lâu
④ Hẹn lúc mấy giờ

② Văn Miếu
⑤ Xuân Hương

In-ho : Chị Mai ơi, đây là tranh Đông Hồ, phải không?
Mai : Đúng rồi. Đây là một loại tranh dân gian nổi
tiếng của Việt Nam đấy.
In-ho : Trông lạ mà đẹp quá nhỉ!
Mai : Ừ, tranh được in bằng mộc bản trên một loại
giấy đặc biệt. Tranh có nhiều đề tài, phần lớn
gần với cuộc sống của người Việt.
* mộc bản : 목판

①
②
③
④
⑤

* rồng : 용

Mê Công 강은 6개국을 거쳐 흐른다.
‘Cửu Long’은 ‘9마리의 용’이라는 뜻이다.
Mê Công 강은 Đông Nam Á에서 가장 큰 강이다.
Mê Công 강의 베트남 구간은 Cửu Long 강으로 불린다.
Mê Công 강은 Campuchia에서 9개의 지류로 갈라진다.

30. 글의 내용으로 알 수 있는 것을 <보기>에서 고른 것은?
Hội Lim là một lễ hội lớn ở
Bắc Ninh. Hiện nay, hội được
mở vào tháng 1 âm lịch hàng
năm. Đến hội Lim, mọi người
được xem và tham gia nhiều
chương trình, trò chơi truyền thống. Đặc biệt, ở đây có
hát Quan họ, một loại dân ca nổi tiếng của Việt Nam.
Hội Lim đã trở thành một lễ hội hấp dẫn với khách du
lịch trong và ngoài nước.

Chỉ được bán ở Đông Hồ.
Là tranh dùng loại giấy đặc biệt để in.
Còn có tên gọi khác là tranh Hàng Trống.
Thường có đề tài về mùa đông của Việt Nam.
Đã được triển lãm ở tất cả các nước trên thế giới.

* hội : 축제
* âm lịch : 음력

Hai Bà Trưng là tên gọi chung của hai chị em Trưng
Trắc và Trưng Nhị. Năm 40, họ đã đứng đầu cuộc khởi
nghĩa đánh thắng quân đội Đông Hán. Hai bà được xem
là hai nữ anh hùng trong lịch sử Việt Nam. Hiện nay,
ở Việt Nam, Hai Bà Trưng được chọn làm tên cho một
số đường phố, trường học.
* anh hùng : 영웅

* nghĩa : 의미

* cuộc sống : 삶

27. 글의 내용으로 보아 Hai Bà Trưng에 대해 알 수 있는 것은?

* lễ hội : 축제
* dân ca : 민요

<보 기>
a.
b.
c.
d.

* cuộc khởi nghĩa : 봉기

Quan họ là tên của một bài hát.
Hội Lim có nhiều trò chơi truyền thống.
Mọi người đều mặc áo dài ở hội Lim.
Hiện nay, hội Lim được mở mỗi năm một lần.

① a, b
①
②
③
④
⑤

③ Đồng Xuân

Sông Mê Công là sông lớn nhất ở Đông Nam Á. Sông
từ Trung Quốc chảy qua các nước Mianma, Lào, Thái
Lan, Campuchia và Việt Nam. Sông dài hơn 4.000 cây
số. Trước đây, sông này chảy ra biển ở Việt Nam bằng
chín cửa. Vì thế, phần sông Mê Công ở Việt Nam còn
được gọi là sông Cửu Long. “Cửu Long” có nghĩa là
“chín con rồng”.
* chảy : 흐르다

①
②
③
④
⑤

* rùa : 거북

29. 글의 내용으로 알 수 없는 것은? [1점]

26. 대화의 내용으로 보아 Tranh Đông Hồ에 대해 알 수 있는 것은?

* dân gian : 민간

* gươm : 검(劍)

40년 간 베트남을 다스렸다.
베트남의 유일한 여성 영웅이다.
Đông Hán군을 물리친 사실이 있다.
아버지의 죽음을 계기로 봉기하였다.
Hà Nội에 있는 여성 박물관의 이름이다.

② a, d

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

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