
       実用ベトナム語技能検定試験 問題例 

2級 

1. Hãy lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D để điền vào (      ). 

(2) Hoa: Anh Sato ơi, theo tạp chí tôi mới đọc hôm trước thì Nhật Bản là một trong những 

nước có (      ) bình quân cao nhất trên thế giới đấy! 

 Sato: Tôi nghĩ là vì người Nhật thường ăn những đồ tốt cho sức khỏe, hay tắm bồn và 

chịu khó vận động nhiều. 

A trình độ B thể lực C năng suất D tuổi thọ 

正解  D 

 

(4) Nam: Theo tôi, anh nên (      ) chiến lược của các đối thủ cạnh tranh chính trước, 

sau đó mới đưa ra chiến lược của riêng mình. 

 Hải: Vâng, cám ơn anh. Tôi sẽ làm như vậy. 

A phân tích B dự trữ C tổng cộng D phát triển 

正解  A 

 

 

2. Hãy lựa chọn từ có nghĩa gần giống nhất với từ được gạch chân trong 4 phương án A, B,  

C, D. 

(16) Khi anh ấy bỏ kính ra thì trông anh ấy khác lắm. 

A tháo B đeo C vác D giữ 

正解  A 

 

 

3. Hãy lựa chọn từ hoặc cụm từ có cách dùng không thích hợp trong 4 phương án A, B, C, D. 

(24) Hoa: Anh Nam ơi, anh đi đâu mà vội thế? 

 Nam: Sáng nay tôi có cuộc họp. Dạo này hay tắc đường nên tôi phải đi ngay bây giờ                           

B                                  A                    B 

không thì kịp mất. 

         C  D 

正解  C 
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4. Sắp xếp các từ hoặc cụm từ từ 1 đến 6 để tạo thành câu có nghĩa. Sau đó, hãy lựa chọn cách 

kết hợp thích hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D để điền vào (   ☆   ) và (   ★   ).  

Có thể có trường hợp từ đứng ở đầu câu không được viết hoa. 

(36) Nam: Chị Hoa, tại sao chị lại nộp đơn xin thôi việc?  

 Hoa: Tôi        (   ☆   )        (   ★   )               trong điều kiện 

tồi tệ như thế này. 

1 tiếp tục 2 còn 3 thôi việc 

4 làm việc 5 thà 6 hơn 

A 3-6 B 4-3 C 1-4 D 6-1 

正解  A 

 

 

5. Hãy đọc đoạn văn. Sau đó, lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D. 
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Để giảm cân một cách an toàn, hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe thì không thể thiếu được việc 

vận động. Để thực hiện việc này, cần đặt ra mục tiêu tiêu hao 300 calo mỗi ngày thông qua vận 

động. (44) Đi bộ là một trong những phương pháp dễ thực hiện, tương đối an toàn và không cần 

chuẩn bị nhiều.  

Nếu bạn đang lên kế hoạch giảm cân, hãy bắt đầu bằng cách đi bộ 3 ngày mỗi tuần, mỗi lần ít 

nhất từ 15 đến 20 phút. Tăng dần số lần và thời gian đi bộ cho đến khi bạn đi được từ 30 đến 60 

phút mỗi ngày, trong hầu hết các ngày trong tuần. Tuy nhiên, nếu bạn thấy không thể đốt cháy 

nhiều calo chỉ bằng cách đi bộ thì bạn có thể áp dụng thêm phương pháp giảm lượng calo dư thừa 

thông qua chế độ ăn uống.  

Để giữ cho việc tập luyện không trở nên nhàm chán, bạn có thể đi bộ ngoài trời, hoặc vừa sử 

dụng máy đi bộ vừa xem tivi, hoặc vừa đi bộ vừa nghe nhạc. Đối với hầu hết mọi người, việc lười 

đi bộ không phải vì không thích, mà vì họ cảm thấy buồn chán trong thời gian đi bộ. Hãy cố gắng 

biến việc đi bộ thành một thói quen tốt hàng ngày nếu bạn thực sự mong muốn có một vóc dáng 

cân đối và trở nên khỏe mạnh. 

 

(44) Điền vào số (44) là gì? 

A Vì việc chơi các môn thể thao vận động mạnh như đánh tennis hay bơi giúp bạn tiêu 



hao nhiều calo và trở nên khỏe mạnh hơn. 

B Nhưng việc ngồi yên một chỗ xem tivi cũng có thể giúp bạn tiêu hao một chút calo.  

C Trong trường hợp bạn thấy ngại với việc đi bộ một mình thì bạn có thể rủ bạn bè hoặc 

ai đó đi cùng. 

D Thế nhưng, đối với những người lười vận động hoặc từ trước đến nay không có thói 

quen này thì có thể thử vận động bằng cách đi bộ. 

正解  D 

 


