
実用ベトナム語技能検定試験 問題例 

4級 

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

(5) Hôm nay, chúng ta học đến đây thôi. Ngày mai sẽ (      ) chương 2. 

A tiếp tục B tiếp nhận C cho phép D đuổi theo 

正解 A 

 

(7) Giáo viên đó có nhiều (      ) giảng dạy.  

A giáo sư B địa chỉ C kinh nghiệm D giao thông 

正解 C 

 

 

2. Hãy lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất với giải thích trong 4 phương án A, B, C, D. 

(12) đồng ý với đề nghị 

A yêu cầu B quản lý C chấp nhận D thất vọng 

正解 C 

 

 

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

(16) Hoa: Khi máy tính của tôi bị hỏng, anh ấy đã bắt tôi dùng máy tính của anh ấy. 

A                 B            C    D 

 Nam: Anh ấy tốt bụng nhỉ! 

正解 C 

 

 

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. 

(40) Hải: Sau khi đi làm em thấy thế nào? 

 Nam: Em đã        (   ☆   )        (   ★   )              . 

1 vất vả 2 rất 3 tiền 

4 việc 5 kiếm được 6 hiểu 

 

 

ＶｉＬＴ

ｌｔ 



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

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.  

1 

 Gửi David! 

Tôi rất vui khi biết sẽ ở chung phòng kí túc xá với bạn tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Thật 

tốt khi trường gửi cho những sinh viên mới địa chỉ email của bạn ở cùng phòng. Bằng cách này 

(41), chúng ta có thể biết về nhau trước khi gặp mặt. Cám ơn bạn đã kể về mình trong email lần 

trước. Có vẻ chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ! Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết, chơi game máy 

tính, xem phim hài và cũng không giỏi nấu ăn lắm. Nhưng không giống bạn, tôi không thích nghe 

nhạc Rock. Tôi thích nghe nhạc không lời hơn. Hình như bạn chưa giới thiệu là bạn có thích chơi 

thể thao hay không? Tôi thì rất thích đá bóng và đánh cầu lông. À, bạn sẽ đến Hà Nội vào ngày bao 

nhiêu nhỉ? 

                                               Tanaka 

 

(41) “cách này” là cách gì? 

A Sinh viên gặp nhau trước khi nhập học. 

B Sinh viên chơi thể thao cùng nhau. 

C Những sinh viên ở cùng phòng được chọn số phòng. 

D Địa chỉ email của những sinh viên ở cùng phòng được thông báo từ trường. 

正解 D 


