
実用ベトナム語技能検定試験 問題例 

3 級 

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

(7) (      ) cho cô ấy vì đã làm rơi ví xuống sông. 

A Chân thành B Không may C Tăng dần D Chính xác 

正解 B 

 

(8) Công ty đó tuy mới thành lập nhưng đã (      ) được nhiều thành công. 

A liên quan B tiến hành C gặt hái D thừa nhận 

正解 C 

 

 

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

C, D. 

(18) Anh ấy mua xe mới này mất nhiều tiền. 

A chỉ B tránh C giao D tốn 

正解 D 

 

 

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

(22) Hoa: Về việc này thì tôi sẽ trả lời qua điện thoại sau khi hỏi ý kiến của các anh ấy. 

Tôi gọi điện cho anh lúc nào thì tiện? 

 Nam: Chị cứ gọi cho tôi vào buổi tối nhé vì tối nào tôi cũng vắng nhà. 

  A           B                C            D 

正解 D 

 

 

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) Nếu        (   ☆   )        (   ★   )               nói đến phở. 

1 không thể 2 thì 3 món ăn 

4 Việt Nam 5 nói về 6 không 

 

 

ＶｉＬＴ

ｌｔ 



A 5-4 B 6-3 C 1-5 D 3-2 

正解 D 

 

 

5. Hãy đọc đoạn văn. Sau đó, lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D. 

4 

 Một số công ty đã chỉ ra rằng một trong những bí quyết để tiết kiệm chi phí là bố trí lại không 

gian văn phòng làm việc. Ý tưởng này ban đầu được đưa ra bởi một công ty ở Vương quốc Anh. 

Thay vì bố trí văn phòng theo từng bộ phận, công ty này đã sắp xếp các không gian khác nhau cho 

các mục đích khác nhau. Họ đã xây dựng khoảng không gian rộng với những chiếc bàn lớn, trên 

đó được trang bị đầy đủ màn hình máy tính, những phòng nhỏ để gọi điện thoại và phòng hội thảo 

dành cho các cuộc họp. Các nhân viên công ty sẽ để đồ của họ trong tủ cá nhân và có thể di chuyển 

thoải mái đến những không gian làm việc khác trong một ngày tùy theo nhu cầu. Họ có thể tự do 

làm việc ở bất kỳ nơi nào họ thích, không nhất thiết phải luôn ngồi trước máy vi tính của bàn làm 

việc. Việc này (48) giúp họ chủ động trong việc trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp ở các bộ phận 

khác. (49). Từ đó, có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo mới và tăng hiệu quả làm việc. 

 

(48) “Việc này” là việc gì? 

A Việc các nhân viên có thể thay đổi bộ phận làm việc tùy theo nguyện vọng 

B Việc các nhân viên có thể tiết kiệm được nhiều chi phí hơn 

C Việc các nhân viên có thể đề nghị cách bố trí văn phòng theo sở thích của mình 

D Việc các nhân viên có thể chủ động chọn vị trí khi làm việc 

正解 D 


