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TỔNG HỢP CÁC BÀI ĐỌC 
TRONG CÁC ĐỀ THI THPT 2021, 2022 

 
I. ĐỀ MINH HỌA 2021 

ĐỌC HIỂU 

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống 

朝 アルバイトに 行く 時、 いつも おじいさんに 会います。 名前も 家も 分かり 

ません。 おじいさんと  はじめて (1)     時、何も 言いませんでした。 つぎの 朝、

おじいさんが「おはよう」と 言いました。 私は びっくりして、「おはようございます」と 

小さい 声で 言いました。 

(2)    だんだん (注）大きい 声で 「おはようございます」と 言う ように な

りました。 おじいさんも 「おはよう」と 大きい 声で (3)  。 

おじいさんと 会ってから 2 か月に なります。 おじいさんは  あいさつの ことば

といっしょに 「寒いね」 「元気だね」 「がんばってね」と 言います。 

私は おじいさんに  (4)    です。そして、元気に なります。 今日も がんば

って  アルバイトを しようと 思います。 

(山辺真理子・ その他、 2010 年、 『にほんごチャレンジ  文法と読む練習  N4』 アスクにより)  

(注) だんだん : dần dần 

Câu 1: 
A. 会える  B. 会って    C. 会った   D. 会おう 

 
Hướng dẫn giải  

Kiến thức: V るとき: trước khi V 
               V たとき: sau khi V 
Ở đây ta hiểu là phải gặp rồi thì mới có hành động tiếp theo là “chẳng chào hỏi gì”. 
→ Đáp án C 

 
Câu 2: 

A. それから  B. それとも   C. それで   D. では 
 

Hướng dẫn giải  
A. Sau đó 
B. Hoặc, hay  
C. Do đó, bởi vậy 
D. Vậy thì 
→ Đáp án A 
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Câu 3: 
A. 言われます                   B. 言って もらいます 

C.  言わせます                   D. 言って  くれます  

Hướng dẫn giải  
Trước chỗ trống, Chủ ngữ là おじいさん 
→ Đáp án D 

 
Câu 4: 
A. 会ったら きらい             B. 会うのが  好き  

C.  会った  ほうが  うれしい    D. 会って  たいへん 

Hướng dẫn giải  
A. Gặp thì ghét 
B. Thích việc gặp 
C. Gặp thì vui hơn 
D. Gặp thì vất vả 
→ Đáp án B 

Bài đọc ngắn: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

5 月は 「新茶」 の きせつです。 新茶とは  1 年で いちばん はじめに とれる  お

茶の ことです。  

日本では、お茶の は（注１）を とる  きせつが 1 年に  4 回  あります。 その 

中で、 新 茶は いちばん 人気が あります。 新茶は、ほかの きせつの  お茶より、あま

くて おいしいからです。  

新茶の きせつに なると（注 2）、デパートや お茶の 店では、 新茶が 売られます。 

新茶は、 ねだんが 高いです。 とくべつな （注 3）お茶ですから、大切な 人へ  プレゼント

す る ために、 新茶を 買う 人も います。  

新茶は、少し ぬるい  おゆ（注 4） を 使った ほうが、おいしく なるそうです。 

おゆが あつすぎると、味が にがく なるそうですから、 新茶を 飲む 時は、おゆの  あ

つさに 気を つけましょう。  

(日本語検定協会/ J.TEST 事務局、『実用日本語検定 第 126 回 (B) (B-F)』により) 

(注 1) は: lá     (注 2) ～と: nếu ~ thì 

(注 3) とくべつな : đặc biệt  (注 4)  ぬるい おゆ: nước ấm 
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Câu 1: 「新茶は いちばん 人気が あります」と ありますが、どうしてですか。  

A. ねだんが 安くて あまいですから。 

B. めずらしいですから。 

C. 色が きれいですから。 

D. 味が おいしいですから。  

Hướng dẫn giải  
Tại sao tác giả lại cho rằng “Trà mới (shincha) được yêu thích nhất”?  
A. Vì giá rẻ và ngọt. 
B. Vì hiếm. 
C. Vì màu sắc đẹp.  
D. Vì hương vị ngon.  
→ Chọn đáp án D 

 
Câu 2: ぶんしょうの ないようと 合って いるのは どれですか。  

A. 日本では、お茶の はは 5 月にだけ とれます。 

B. 新茶の きせつは 1 年に  4 回  あります。  

C. 新茶は ぬるい  おゆを 使うと、おいしく 飲めます。  

D. お茶の  はは  古く なると、にがく  なります。 

Hướng dẫn giải  
Câu nào là câu phù hợp với nội dung đoạn văn?  
A. Ở Nhật Bản lá trà chỉ có thể thu hoạch vào tháng 5.  
B. Mùa trà mới 1 năm có 4 lần 
C. Trà mới thì dùng nước âm ấm uống sẽ ngon. 
D. Lá trà già thì sẽ trở nên đắng. 
→ Đáp án C 

Bài đọc dài: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

こくさいかいぎの ボランティア (おてつだい) を して みませんか。 

5 月に、とうきょうで、目の 見えない 人たちの  こくさいかいぎが 開かれます。 

かいぎでは、世界の 目の 見えない 人たちが、いろいろな ことに ついて 話し合いま

す（注 1）。  

この かいぎの ために  外国から 日本に 来る、目の 見えない 人たちの、 おて

つ だいを して くれる 人を  30 人  さがして います。 くうこうに  むかえに 行った

り、 とうきょうを あんないしたり してみませんか。  

ボランティアは．．． 

1. 日本人でも 外国人でも いいです。  
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2. 日本人は 外国語が 話せる こと、 外国人は 日本語が できなければ なりま

せん。 日本語は  N4 ごうかくレベルいじょう（注 2）の 力が ひつようです。 N4 の しけ

んを うけた ことが ない 人は、会話と 漢字の かんたんな  しけんを します。 

3. かいぎは 3 日間です。 ボランティアは 2 日いじょう  できる 人に  おねがい 

します。 かいぎが 始まる 1か月前から 3回、ボランティアの 人たちの ための 勉強会

を します。 かならず  しゅっせきして ください。 アルバイトでは ありませんので、お

れいの お金は 出せませんが、目の 見えない 人と いっしょに のった  電車・バス ・

タクシーなどの お金は  ぜんぶ  出ます。  

（市川綾子・その他、2010 年、『合格できる日本語能力試験 N4・N5』アルクにより) 

(注 1)  話し合う: trò chuyện với nhau 

(注 2)  ～レベルいじょう: từ trình độ ～ trở lên 

 

Câu 1: この  かいぎは どんな かいぎですか。  

A. いろいろな 国から 目の 見えない 人が 集まる  かいぎ  

B. とうきょうに 住んで いる  目の 見えない 人たちの かいぎ  

C. 目の 見えない 人を てつだって  いる  人たちの かいぎ  

D. 世界と 日本の 人たちが 日本語で 話し合う かいぎ  

Hướng dẫn giải  
Hội nghị này là hội nghị như thế nào? 
A. Hội nghị tập trung nhiều người khiếm thị từ nhiều quốc gia 
B. Hội nghị của những người khiếm thị đang sống ở Tokyo  
C. Hội nghị của những người giúp đỡ người khiếm thị 
D. Hội nghị mà người Nhật và người trên thế giới trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật 
→ Chọn đáp án A 

 
Câu 2: どんな 人を さがして  いますか。  

A. 目の 見えない  日本人と 目の 見えない  外国人  

B. 目の 見えない  外国人と 日本語が 話せる 外国人  

C. 目の 見えない  日本人と 外国語が 話せる  日本人  

D. 外国語が 話せる 日本人と 日本語が 話せる  外国人  
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Hướng dẫn giải  
Đang tìm người như thế nào?  
A. Người Nhật bị khiếm thị và người ngoại quốc bị khiếm thị 
B. Người ngoại quốc bị khiếm thị và người ngoại quốc có thể nói tiếng Nhật 
C. Người Nhật bị khiếm thị và người Nhật có thể nói tiếng nước ngoài 
D. Người Nhật có thể nói tiếng nước ngoài và người ngoại quốc có thể nói tiếng Nhật 
→ Chọn đáp án D 

 
Câu 3: ボランティアの 人たちの ための 勉強会は 何月に 何回 行われますか。  

A. 5 月に 1 回 と  4 月に 3 回  

B. 5 月に 3 回  

C. 4 月に 1 回 と  5 月に 3 回  

D. 4 月に 3 回  

Hướng dẫn giải  
Buổi trao đổi học tập cho những tình nguyện viên được diễn ra mấy lần vào tháng mấy?  
A. 1 lần vào tháng 5  và 3 lần vào tháng 4 
B. 3 lần vào tháng 5 
C. 1 lần vào tháng 4 và 3 lần vào tháng 5 
D. 3 lần vào tháng 4  
→ Đáp án D 

 
Câu 4: ボランティアを する ことが「できない」のは どんな 人ですか。 

A. ボランティアの 勉強会に 出られない 人  

B. お金では なく、けいけんの ために やりたい 人  

C. N4 の しけんを うけた ことが ない  外国人  

D. 2 日だけ かいぎに 出られる  人 

Hướng dẫn giải  
Người nào là người không thể làm công việc tình nguyện?  
A. Người không thể tham gia buổi trao đổi học tập cho tình nguyện viên 
B. Người làm vì kinh nghiệm, không phải vì tiền 
C. Người ngoại quốc không tham gia cuộc thi N4 
D. Người chỉ có thể tham gia hội nghị 2 ngày 
→ Đáp án A 
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II. ĐỀ CHÍNH THỨC 2021 – MÃ 501 

ĐỌC HIỂU  

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống 

私は 日本に 来た 後、友だちに レストランでの アルバイトを しょうかいして もらいまし

た。はじめて その レストランの 人に 会ったのは、友だちが (1)______  時から 1 週間後でした。

私が レストランに 入ると、店の 人は「あなたが リムさんですか。」と 言ったので、「はい、

そうです。」と 答えました。 (2)______ 、 店の 人は いろいろ 仕事について 話しましたが、は

やすぎて、 半分（注 1） ぐらいしか 分かりませんでした（注 2）。 店の 人も それが 分かっ

たのでしょうか。 「私の 話、 分かりますか。」と 聞きました。 私は、ほんとうの ことを 言

ったら はたらけなく なって しまうと 思って、「  (3)______。」 と 答えました。 店の 人は し

ばらく （注 3） 「ほんとうかな。」 と いう かおを して いましたが、「じゃ、 いいでしょう。 

何時から 何時まで はたらけますか。」と 聞きました。「土ようと 日ようの 12 時から 4 時

までです。 いいですか。」と 言うと 、「けっこう です。 じゃ、 (4)______ 。」と 言って くれ

ました。 

今、 私は この アルバイトにも なれて、 レストランで はたらいて いる 日本人とも 友

だちに なりました。 でも、 あの 時の ことは、一生（注 4） わすれられないでしょう 。 

(斉山弥生・その他、1994 年、『日本語能力試験読解・文法問題に強くなる本』、アルクにより) 

Câu 1: 

A. しょうかいして もらった   B. しょうかいされた 

C. しょうかいして くれた    D. しょうかいさせた 

Hướng dẫn giải  
Trước chỗ trống là 友だちが 
→ Đáp án C 

 
Câu 2: 

A. しかし   B. それとも   C. それから   D. たとえば 

Hướng dẫn giải  
A. Tuy nhiên 
B. Hay là 
C. Sau đó 
D. Chẳng hạn như/Ví dụ là 

→ Đáp án C 
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Câu 3: 

A. もう 少し ゆっくり 話して ください   B. よく 分かりません 

C. すみません、もう一度 言って ください  D. はい、 分かります 

Hướng dẫn giải  

A. Hãy nói chậm lại một chút 
B. Tôi không hiểu lắm 
C. Xin lỗi, xin hãy nói lại một lần nữa 
D. Vâng, tôi hiểu ạ 
Thông tin: “Vì sợ nói ra sự thật (là mình chỉ hiểu được một nửa) thì sẽ không được làm việc nữa, nên tôi 
đã nói…” 
 → Đáp án D 

 
Câu 4: 

A. 来週から おねがい します   B. もう 帰って ください 

C. それは たいへんですね    D. 日本語が 上手ですね 

Hướng dẫn giải  
A. Nhờ cậu từ tuần sau nhé 
B. Cậu hãy về đi 
C. Thế thì vất vả nhỉ 
D. Cậu giỏi tiếng Nhật nhỉ 
Thông tin: Ông chủ đã đồng ý cho nhân vật “tôi” làm việc  
→ Đáp án A 

Bài đọc ngắn: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

日本の べんとうばこ（注 1） は 外国でも 人気が あります。 それに 火を つけたのは フ

ランス人でした。べんとうばこを 売る 仕事を 50,000 円から 始めましたが、 今では 店も 持って

います。 そして 1 年間に 140,000,000 円も 売って います。べんとうばこは どこにでも ある

ので 日本人は そんなに よい 物だとは 考えなかったのです。 プラスチックの 安い 物から うる

し（注 2） を ぬった 高い 物まで いろいろ あります。外国人は よく さくらや ふじさんのえが 

かいて あるのを 買うそうです。さいきんは パンや スパゲッティなどが 入る 大きいべんとうば

こも 売って います。 

 (北嶋千鶴子、 2017 年、 『文法の復習もできる N5 初級読解もんだい 55』、 有限会社ノースア
イランドにより )  

（注 1） べんとうばこ： hộp đựng cơm    （注 2） うるし： sơn dầu 
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Câu 1: それに 火を つけたのは ここでは どう いう 意味ですか。 

A. フランス人が べんとうばこを 人気が ある 物に した。 

B.フラ ンス人が べんとうばこを ぬって 人気が ある 物に した。 

C.フラ ンス人が べんとうばこを たくさん 買ったので 人気が 出た。 

D. フランス人が べんとうばこを さいしょに 売ったから 人気が 出た。 

  
Hướng dẫn giải  

Cụm từ “đã châm lửa cho điều đó” ở đây được hiểu như thế nào? 
A. Người Pháp đã biến hộp bentou trở thành món đồ được yêu thích. 

B. Người Pháp sơn hộp bentou và biến nó thành món đồ được yêu thích. 
C. Vì người Pháp đã mua rất nhiều hộp bentou nên nó bắt đầu được ưa chuộng. 
D. Vì người Pháp là người đầu tiên bán hộp bentou nên nó bắt đầu được ưa chuộng.  

Thông tin: Hộp bentou vốn vẫn được bán ở Nhật, nhưng người Pháp đã biến nó trở thành món đồ được 
yêu thích ngay cả ở nước ngoài  

→ Đáp án A 

 
Câu 2: ぶんしょうの ないようと 合って いるのは どれですか。 

A. べんとうばこは みんな 同じ 大きい。 

B. どの べんとうばこにも えが かいて ある 。 

C. べんとうばこは 日本だけで 売って いる 。 

D. べんとうばこは いろいろ ある 。  

  
Hướng dẫn giải  

Đáp án nào dưới đây phù hợp với hoàn cảnh của đoạn văn? 

A. Tất cả các hộp bentou đều to bằng nhau. 

B. Dù là loại hộp bento nào cũng sẽ có hình vẽ trên đó. 

C. Hộp bento chỉ có bán tại Nhật Bản. 

D. Có rất nhiều loại hộp bento khác nhau. 

→ Chọn đáp án D 

 

 Bài đọc dài: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

日本に 来た 外国人が おみやげを 買う ために よく 行く 店が ある。 100 円ショップだ。

どこにでも あるし、たくさんの おみやげが 安く 買えるので 人気が ある。 

100 円ショップとは、お店に ある 品物が ぜんぶ 100 円で 買える 店の ことだ。生活にひ

つような 物や、ほかの 店では もっと 高い 物が 100 円で 売られている。早く 悪く なる 食べ物

https://www.facebook.com/darumanihongo
https://zalo.me/g/zrnnym068


10 
Daruma Nihongo – Luyện thi tiếng Nhật vào 10, Đại học CAM KẾT 8+  
Theo dõi Page: DARUMA NIHONGO để học GIỎI TIẾNG NHẬT HƠN mỗi ngày nhé!  
 

Cập nhật các thông tin mới nhất về kỳ thi THPT QG và lịch chữa đề chi tiết: TẠI ĐÂY 
Hotline: 0826 28 2020 

などは ないが、 こんな（注 1） 物が あったら いいなと 思って いた 物が 100 円で 買える 。

たとえば、 何回も 書いたり けしたり できる ノートや、 おすしが かんたんに 作れるどうぐ、 

水に さわらないで（注 2） こめを あらえる 物などだ。 

日本人も もちろん 100 円ショップへ よく 行く。 台所で 使う 物や、へやの かざり（注

3）、けしょうひん（注 4） などは ぜんぶ 100 円ショップで 買う 人も いる 。 

100 円ショップが こんなに 人気が あるのは、ねだんが 安いだけで なく、 いつでも 新し

い 品物が あり 、おもしろいからだ。 それに、ぜんぶ 100 円なので 高いか 安いか 考えなくても 

いいからだ。 

100 円ショップに 行くと 何でも ほしく なって、いらない 物まで 買って しまう こと

が ある が、ひつような 物だけを 買うように すれば（注 5）、 100 円ショップは とても べんり

な 店だ。 

(田代ひとみ・その他、 2018 年、『新完全マスター読解日本語能力試験 N4』、スリーエーネットワークにより ) 

（注 1） こんな： như thế này    （注 2） さわる ： chạm 

（注 3） かざり ： đồ trang trí    （注 4） けしょうひん： mỹ phẩm 

（注 5） ～ように すれば： nếu cố gắng ～ 

Câu 1: 100 円ショップとは どんな 店だと 言って いますか。 

A. すぐ 食べなければ ならない 物を 売って いる 店 

B. ねだんが 高くても、外国人が よく 行く 店 

C. ねだんは とても 高いが、べんりな 物を 売って いる 店 

D. ほかの 店では 高い 物も 100 円で 売って いる 店 

Hướng dẫn giải  

Shop 100yen mà bài viết nhắc tới là một cửa hàng như thế nào?  

A. Là cửa hàng có bán đồ phải ăn ngay lập tức  

B. Là cửa hàng mà cho dù giá đắt đi nữa, người nước ngoài vẫn sẽ thường xuyên tới 
C. Là cửa hàng có giá cả rất đắt, nhưng lại bán nhiều đồ tiện lợi 
D. Là cửa hàng bán với giá 100 yen cả những món đồ mà ở cửa hàng khác là món đắt tiền 

Thông tin:  Dòng 3, 4 
→ Chọn đáp án D 

 
Câu 2: この ぶんしょうでは 100 円ショップで 買える 物は 何だと 言って いますか。 

A. おすしや こめを あらう どうぐ 

B. へやの かざりや ねだんが 高い おみやげ 
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C. けしょうひんや、べんり な ノート 

D. ケーキや 台所で 使う 物 

Hướng dẫn giải  

Những vật có thể mua bằng 100yen mà bài viết nói tới là những vật gì? 
A. Dụng cụ làm sushi và những dụng cụ vo gạo 

B.  Đồ trang trí phòng và những món quà lưu niệm đắt tiền 
C.  Đồ trang điểm và những quyển vở tiện lợi 
D. Bánh ngọt và những đồ dùng trong nhà bếp 

Thông tin:  Dòng 7 có nhắc tới べんりなノート, dòng 9 có nhắc tới けしょうひん 

 → Chọn đáp án C 

 
Câu 3: 100 円ショップが 人気が あるのは どうしてだと 言って いますか。 

A. 日本には あまり ないから 。    B. ねだんを 気に しなくても いいから。 

C. 品物は 古いけれど 安いから。    D. 品物は 高いけれど おもしろいから。 

Hướng dẫn giải  
Tại sao shop 100 yen lại được yêu thích? 
A. Vì ở Nhật hầu như không có shop này. 

B. Vì ở đây không cần để ý đến giá cả cũng được. 
C. Vì sản phẩm dù cũ nhưng giá rẻ. 

D. Vì sản phẩm dù đắt nhưng thú vị. 

Thông tin:   

Dòng 10, 11, 12 tác giả có viết: “Lý do shop 100 yen được yêu thích không chỉ vì ở đây bán những đồ giá 
rẻ mà vì họ luôn có những sản phẩm mới và thú vị. Thêm vào đó tất cả các món đồ ở đây đều 100 yen nên 
không cần lo đắt hay rẻ.” 
→ Chọn đáp án B 

 
Câu 4: 100 円ショップに 行った 時、気を つける ことは 何ですか。 

A. ひつようが ない 物も 買って しまう こと 

B. ねだんが 高い 物も 買って しまう こと 

C. 早く 悪く なる 食べ物を 買って しまう こと 

D. 外国では 使えない 物を 買って しまう こと 
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Hướng dẫn giải  
Sau khi tới shop 100 yen, tác giả muốn ta chú ý điều gì? 
A. Việc bạn sẽ mua những thứ không cần thiết 

B. Việc lỡ mua cả những món đồ đắt tiền 
C. Việc mua những đồ ăn nhanh hỏng 
D. Việc mua những món đồ không thể sử dụng được ở nước ngoài 

Thông tin: Dòng thứ 2 từ dưới lên có cụm いらない物 ＝ ひつようが ない物 (thứ không cần 
thiết) 
→ Chọn đáp án A 

 
III. ĐỀ CHÍNH THỨC 2021 – MÃ 502 

ĐỌC HIỂU  

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống 

7 月 2 日  木よう 日 

今日、山田さんの 弟さんに 会いました。ボストンに ついて いろいろ しつもんが ありま

した。一つ目は「夏の 天気は どうですか。」でした。ボストンは 8 月は とても 暑いです。

(1)_____ 、 朝と 夜は すずしいです。 

二つ目の しつもんは「魚や おこめは 食べられますか。」です。 スーパーで 買えますが、

たぶん 日本の ほうが おいしいと 思います。 

三つ目は「何を (2)_____ か。」 でした。ぼくは 大学を おすすめしました（注 1） 。ボ

ストンには 有名な 大学が たくさん あります。 図書館も きれいです。 学校の 中には、 木も た

くさん あって 空気が きれいです。さんぽすると、 とても 気分が いいです。 

(3)_____ 「どこかに 行く 時、 電車、 バス、 タクシーの 中で 何が いいですか。」 でし

た。ボストンには ちかてつ（注 2） が あります。ちかてつの ろせん（注 3）は、 青の ろせん、

赤の ろせん、 オレンジの ろせん、みどり の ろせん、 シルバー（注 4）の ろせんの 五つです。 

色が ありますから、 外国人にも (4) _____。 

山田さんの 弟さんは はじめて 外国に 行くそうです。 新しい けいけんは とても いいと 

思います。 

(岩崎陽子・ 古賀裕基、 2005 年、 『ストーリで覚える漢字 300 ワークブック 』、 くろしお出

版により ) 

（注 1） おすすめする： giới thiệu  （注 2） ちかてつ： tàu điện ngầm 

（注 3） ろせん： tuyến đường tàu  （注 4） シルバー： màu bạc 
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Câu 1: 

A. すると   B. それとも   C. それに   D. でも 

Hướng dẫn giải  
A. Sau đó  
B. Hoặc/hay là 
C. Hơn nữa 
D. Nhưng 
Thông tin: “Tháng 8 ở Boston rất nóng. _____ sáng và đêm thì lại mát” => mối quan hệ tương phản. 

→ Đáp án D 

 

Câu 2: 

A. 見たら いいです     B. 見るかも しれません 

C. 見て くれます     D. 見て いるところです 

Hướng dẫn giải 

A. Nên đi xem gì, ngắm gì?  

B. Có lẽ là sẽ xem? 
C. Xem giúp tôi được không? 

D. Đang xem phải không? 

Thông tin: Căn cứ vào câu phía sau: “ぼく は 大学を おすすめしました。“ (Tôi đã giới thiệu các 
trường đại học). 
→ Đáp án A 

 
Câu 3: 

A. 四つ目の しつもんは    B. 四つ目の ぶんしょうは 

C. 四つ目の 答えは     D. 四つ目の 話は 

Hướng dẫn giải  

A. Câu hỏi thứ tư là 
B. Đoạn văn thứ tư là 
C. Câu trả lời thứ tư là 

D. Câu chuyện thứ tư là 
Thông tin: Ở các đoạn trên đã liệt kê ra 3 câu hỏi. Đoạn này lại tiếp tục là 1 câu hỏi nữa. 

→ Đáp án A 
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Câu 4: 

A. とても かんたんです    B. ちょっと しずかです 

C. 少し じょうぶです    D. いつも けんこうです 

Hướng dẫn giải  

A. Rất đơn giản 

B. Hơi yên lặng 

C. Hơi dẻo dai/bền chắc 

D. Lúc nào cũng mạnh khoẻ 

Thông tin: Đọc đoạn 4, ta thấy các tuyến đường tàu điện ngầm đều có màu sắc, rất dễ phân biệt kể cả 
đối với người nước ngoài. 

→ Đáp án A 

 

Bài đọc ngắn: Giống bài đọc ngắn mã đề 501 

Bài đọc dài: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

この前、新聞を 読んで いたら、おもしろい ことが 書いて あった。 

牛の ミルクを しぼる（注 1） 時、朝、牛に「おはよう」と 言った ほうが たくさん ミル

クが 出るそうだ。やさしく 話したり さわったり （注 2） すると、牛から 出る ミルクが ふえ、

大きい 声を 出したり、おしたり たたいたり （注 3） すると、ミルクが へる。大学で 研究を し

て いる 学生が しらべたと いう。 

牛を そだてて いる 人たちも 、①その こと を 知って、 考え方が かわったそうだ。 前

は、牛は ミルクを とる だけの ものだと 思って いたが、 牛に やさしく するのは 大切だと いう 

ことを ②教えて もらったと 言って いる 。 

私は これを 読んで、 動物も 人も 同じだと 思った。 私も 子ども の 時、きびしい 先 

生だと、こわくて あまり 勉強が できなかったが、やさしい 先生だと、よく 勉強する ことが 

できた。 動物は ことばが 分からないと 思って いたが、やさしく して もらうと、 やっぱり い

い 気持ちで いろいろな ことが できるよう（注 4）だ。 

人にも 動物にも あいさつを したり、 話を したり、やさしく したり すれば（注 5）、ど

ちらも 楽しく なるだけで なく、いい ことが ふえるのでは ないだろうか。 

(田代ひとみ・その他、 2018 年、『新完全マスター読解日本語能力試験 N4』、スリーエーネットワークにより ) 

（注 1） しぼる ： vắt     （注 2） さわる ： chạm 

（注 3） たたく ： đánh     （注 4） ～よう ： dường như ~ 

（注 5） ～ば： nếu ~ 
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Câu 1:  牛に ついて 合って いる ことは どれですか。 

A. 牛に あいさつを して ミルクを しぼると、たくさん 出る。 

B. 牛には きびしく した ほうが、ミルクが よく 出る。 

C. 牛に 大きい 声を 出すと 、 ミルクが たくさん 出る。 

D. 牛の 体を たたいた ほう が、出る ミルクが ふえる。 

Hướng dẫn giải  
Câu nào là câu phù hợp khi nói về bò?  
A. Chào hỏi bò khi vắt sữa thì sữa sẽ ra nhiều.  

B. Nghiêm khắc với bò thì sữa sẽ ra nhiều. 
C. Lớn tiếng với bò thì sữa sẽ ra nhiều. 
D. Đánh bò thì sẽ thu được nhiều sữa hơn. 
Thông tin: Căn cứ vào câu thứ hai đoạn 2.  

→ Đáp án A 

 
Câu 2:  牛を そだてる 人は ①その こと を 聞いて、どう 思いましたか。 

A. 前は やさしく しなくても いいと 思って いたが、これからは やさしく したい。 

B. 前から きびしく して いたが、 これからも きびしく する。 

C. 前から やさ しく して いたが、 これからも やさ しく する。 

D. 前は やさ しく して いたが、これからは やさ しく しなくても いい。 

Hướng dẫn giải 
Những người nuôi bò nghĩ thế nào khi nghe “chuyện đó”?  

A. Trước đây nghĩ không cần tử tế với bò cũng được, nhưng từ giờ trở đi muốn tử tế hơn với bò.  
B. Trước đây nghiêm khắc với bò, nhưng từ giờ trở đi cũng vẫn nghiêm khắc với bò. 
C. Trước đây tử tế với bò, nhưng từ giờ trở đi cũng vẫn tử tế với bò. 
D. Trước đây tử tế với bò, nhưng từ giờ trở đi không cần tử tế với bò cũng được. 
Thông tin: Căn cứ vào câu đầu tiên đoạn 2.  

→ Đáp án A 

 
Câu 3:  ② 教えて もらったと ありますが、だれに 教えて もらいましたか。 

A. 子どもの 時の 先生    B. 牛を そだてて いる 人 

C. この 新聞を 読んだ 人    D. 研究して いる 学生 
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Hướng dẫn giải  
Trong cụm từ “được dạy cho” thì cụ thể là được ai dạy cho?  
A. Giáo viên hồi còn nhỏ 

B. Người nuôi bò 
C. Người đọc tờ báo này 
D. Sinh viên đang tiến hành nghiên cứu 

Thông tin: Phân tích mẫu ngữ pháp “A は B に …を V てもらう”, dịch nôm na là “A được B làm V 

cho”. Căn cứ vào đoạn 2 và 3 trong bài đọc, chúng ta có A sẽ là “牛をそだてている人”, B sẽ là “研究

している学生”. 

→ Đáp án D 

 
Câu 4:  この ぶんしょう を 書いた 人は、 どう 考えましたか。 

A. ことばが 分からない 動物でも、あいさつを されると 答える。 

B. 動物は ことばが 分からないと 思って いたが、 人の 気持ちを 知って いる。 

C. 動物は ことばが 話せないが、 人よりも もっと 気持ちが 分かる。 

D. 人も 動物も やさしく して もらうと、 いろいろな ことが よく できる。 

Hướng dẫn giải  
Người viết đoạn văn này nghĩ như thế nào?  

A. Ngay cả những con vật không hiểu ngôn ngữ thì khi được chào hỏi cũng sẽ trả lời. 

B. Tác giả đã nghĩ rằng động vật không hiểu ngôn ngữ, nhưng thực ra chúng vẫn hiểu được cảm xúc con 
người. 
C. Động vật không biết nói, nhưng chúng hiểu được cảm xúc nhiều hơn con người. 
D. Nếu đối xử tốt với cả người cả động vật, chúng ta sẽ có thể làm được rất nhiều điều. 

Thông tin: Đối với dạng bài hỏi ý kiến tác giả, chúng ta sẽ căn cứ vào đoạn cuối cùng và ngữ pháp “... の

ではないだろうか。”. 

→ Đáp án D 

 

IV. ĐỀ CHÍNH THỨC 2021 – MÃ 503 

ĐỌC HIỂU  

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống. 

私の 町には、おもしろい おまつりが あります。いちばん  楽しそうに わらう 人

を  決める  おまつりです。その まつりは、800 年いじょう前から、じんじゃで (1)＿＿

＿。とても れきしが ある おまつりです。 

この じんじゃでは、「わらいには、病気に ならなかったり、悪い ことが 起きな

かったり する 力が ある。」と つたえられて います。(2)＿＿＿、おまつりでは、いやな 
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ことが 起きないように (注 1)、みんな、気持ちよく わらいます。わらい方が 下手だと、い

い わらい方が できるまで、やらなければ なりません。むかしは、じんじゃで はたらく 

人だけで していましたが、8 年前から、町の 人たちも いっしょに するように なりま

した。 

  私は、去年、はじめて、この おまつりへ 行きました。おおぜいの 人の 前に 立

つと、 わらうのが とても むずかしくて、はじめは 上手に (3) ＿＿＿。ですから、何回

も やりました。でも、とても 楽しかったです。 

この おまつりは、みんな 気分が よく なるし、とても 楽しいと 思います。日

本には、この ような (注 2) わらう おまつりが いろいろな 場所に あるそうです。ぜ

ひ、(4)＿＿＿と 思います。 

(日本語検定協会、『実用日本語の検定 E-F 134 回』、JTEST 実務局により) 

（注 1）～ように： để ~   （注 2）～ような： giống như 

 Câu 1: 

 A. おこなうように なります    B. おこなう ことに なります 

 C. おこなわせて います    D. おこなわれて います  

Hướng dẫn giải  

A. Có thể tổ chức 
B. Quyết định là sẽ tổ chức 
C. Đang cho phép tổ chức 
D. Đang được tổ chức 
Thông tin: Căn vào vế trước thì lễ hội đã kéo dài từ hơn 800 năm trước 

→ Đáp án D 

 
Câu 2: 

 A. でも   B. しかし   C. すると   D. ですから  

Hướng dẫn giải  

A. Nhưng. 
B. Nhưng. 
C. Sau đó. 
D. Vì vậy. 

Thông tin: Vế trước thì lễ hội được truyền là “nụ cười có năng lực đẩy bệnh tật đi xa, không để điều xấu 
xảy ra” => Ở lễ hội để những việc mình ghét không xảy ra thì mọi người đều cười thoải mái. => Vế trước 
là lý do vì sao ở lễ hội mọi người cười 1 cách thoải mái 

→ Đáp án D 
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Câu 3: 

 A. わらわれませんでした    B. わらって みました 

 C. わらって しまいました    D. わらえませんでした  

Hướng dẫn giải  
A. Không được cười 

B. Đã thử cười 
C. Đã lỡ cười 
D. Không thể cười 
Thông tin: Căn vào vế trước thì tác giả cảm thấy khó khăn với việc cười khi đứng trước mọi người => 
vào lần đầu tiên tác giả đã không thể cười 1 cách tự nhiên/tốt.  
→ Đáp án D 

 
Câu 4: 

 A. ちがう 町の おまつりにも 行って みたい  

 B. おもしろいと 思って、さんかしない 

 C. ちがう 町で おまつりを おこなわなければ ならない 

 D. 楽しく なかったから、やめる 

Hướng dẫn giải  

A. Muốn đi thử lễ hội của các làng khác 

B. Vì nghĩ thú vị nên không tham gia 

C. Lễ hội phải tổ chức ở các làng khác 

D. Vì không vui nên bỏ 

Thông tin: Căn vào vế trước tác giả nghĩ rằng khi tham gia lễ hội mọi người rất vui và ở Nhật Bản có 
nhiều nơi cũng có lễ hội cười giống như thế này => nếu có thì tác giả sẽ đi thử 

→ Đáp án A 

 

Bài đọc ngắn: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

じどりぼう（注 1）で 写真を とる 人が います。人が 多い 所で 使うと あ

ぶないので 使っては いけない 所も ありますが、人気が あります。前は 自分の 写

真を とりたい 時は だれかに おねがい しました。知らない 人に たのむ 時も あ

りました。その 時 いろいろ 話を して 友だちに なったと いう 話も あります。

今は 道を 聞く 人も 少なく なりました。ほとんどの 人が スマホ（注 2）で しら

べるからです。人と かんけいを 持たなくても 生活が できます。べんりに なりました

が、さびしいです。 
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(北嶋千鶴子、2017 年、『文法の復習もできる N5 初級読解問題 55』、有限会社ノースアイランドより) 

 (注 1) じどうりぼう：gậy chụp ảnh 

    (注 2) スマホ： điện thoại thông minh 

Câu 1:  どうして 友だちに なりましたか。 

 A. じどりぼうを 使ったから、友だちに なった。 

 B. 話を したから、友だちに なった。 

 C. 親切に したから、友だちに なった。 

 D. 写真を とったから、友だちに なった。 

Hướng dẫn giải  

Tại sao họ trở thành bạn bè? 
A. Vì họ sử dụng gậy chụp ảnh nên họ trở thành bạn bè. 

B. Vì họ đã nói chuyện với nhau nên họ trở thành bạn bè. 
C. Vì họ đã cư xử thân thiết nên họ trở thành bạn bè. 

D. Vì họ đã chụp ảnh nên họ trở thành bạn bè. 

Thông tin: Đọc dòng số 4, lý do là vế trước của 「．．．友達になったという話もあります」 

→ Đáp án B. 

 
Câu 2:  この 人は どうして さびしいですか。 

 A. べんりな スマホを 持って いないから。 

 B. 人と かんけいを 持つ ことが へって きたから。 

 C. たのむ ことが よく ない ことに なったから。 

 D. 道を 聞く 人が 少なく ないから。 

Hướng dẫn giải  

Người này tại sao lại cảm thấy cô đơn? 

A. Vì không có điện thoại thông minh.  

B. Vì mối quan hệ với mọi người ít đi. 

C. Vì việc nhờ vả trở nên không tốt. 

D. Vì có không ít người hỏi đường. 

Thông tin: Đọc dòng số 6 sẽ thấy tuy cuộc sống trở nên tiện lợi hơn nhưng lại cảm thấy buồn. Đọc câu 
trước đó sẽ thấy vì mọi người có điện thoại thông minh => trở nên tiện lợi hơn không cần nhờ vả mọi 
người => mối quan hệ với mọi người ít đi.   

→ Đáp án B 
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Bài đọc dài: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

私は  いぜん (注 1)、友だちと 2 人で 外国へ 旅行に 行きました。とても 楽しか

ったのですが、①こまった ことが ありました。 

その 日、友だちと 私は かんこうを して、夜、レストランで 晩ごはんを 食べ

ました。そこは 小さな 店でしたが、とても おいしかったです。食べ終わって お金を 

はらおうと した 時、私は その 国の お金を ほとんど 持って いない ことに 気

が  つきました (注 2)。友だちに「お金を 貸して。」と 言いましたが、友だちも お金を 

少し しか 持って いませんでした (注 3)。 

それで、お店の 人に「クレジットカード (注 4) で はらいたい。」と 言いました。

すると、「できない。」と 言われました。私たちは こまって しまいました。さっきまで

の 楽しい 気持ちも きえて しまいました。 

その時、私は 日本の お金を 持って いるのを 思い出したので、お店の 人に

「りょうがえ (注 5) を しに 行きます。」と 言いました。そして、友だちには レストラ

ンに のこって もらって、いそいで りょうがえを して、その 国の お金を 持って 

店に もどりました。友だちは とても しんぱいそうでした。私たちは やっと お金を 

はらう ことが できました。 

今でも 友だちと ②その 話を すると、2 人で わらいます。でも、食事を する 

時は、 お金が あるか どうか かくにんしなければ なりませんね。 

(田代ひとみ・その他、 2018 年、『新完全マスター読解日本語能力試験 N4』、スリーエーネットワークにより ) 

（注 1）いぜん：trước đây     （注 2）気が つく： nhận ra 

（注 3）しか～ない：chỉ ~     （注 4）クレジットカード： thẻ tín dụng  

（注 5）りょうがえ：đổi (tiền) 

Câu 1:「私」は どうして こまりましたか。 

 A. 食べた 料理が おいしく なかったから。 

 B. その 国の お金を ほとんど 持って いなかったから。 

 C. お金を おとして、なくしたから。 

 D. 自分の クレジットカードを 持って いなかったから。 
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Hướng dẫn giải  

Tại sao “tôi” lại cảm thấy khó xử? 

A. Vì đồ ăn đã ăn không ngon.  

B. Vì gần như không mang tiền của đất nước đó. 

C. Vì “tôi” đã đánh rơi và làm mất tiền. 

D. Vì không mang thẻ tín dụng của bản thân. 

Thông tin: Đọc đoạn 2 sẽ thấy, sau khi ăn xong cần phải thanh toán thì “tôi” nhớ ra nhận ra mình 
gần như là không mang tiền của đất nước đó nên đã mượn tiền của bạn bè mà bạn thì cũng chỉ 
mang 1 ít tiền. 

→ Đáp án B. 

 
Câu 2:  ①こまった ことは いつでしたか。  

 A. 食事を する 前     B. 食事を して いる 時 

 C. かんこうを して いた 時  D. 食事を した 後  

Hướng dẫn giải  
Việc “cảm thấy khó xử” là khi nào? 
A. Trước khi ăn  
B. Khi đang ăn 
C. Khi đang tham quan  
D. Sau khi ăn 
Thông tin: Đọc đoạn 2 dòng 2, trước khi nhắc đến lý do tác giả có nhắc là 「食べ終わって 

お金を はらおうとした時、．．．」 

=> khi ăn xong định thanh toán tiền. 

→ Đáp án D. 

Câu 3:  お金は どうやって はらいましたか。 

 A. 友だちから お金を 借りた。 

 B. クレジットカードを 使って はらった。 

 C. 日本の お金を りょうがえして はらった。 

 D. お店の 人に たのんで、お金を 借りた。 
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Hướng dẫn giải  
Họ đã trả tiền bằng cách nào? 
A. Mượn tiền bạn bè.  
B. Sử dụng thẻ tín dụng. 
C. Đổi tiền Nhật và thanh toán. 
D. Nhờ người ở cửa tiệm và mượn tiền họ. 
Thông tin: Đoạn 4 câu 1, ta đọc sẽ thấy tác giả nhận ra mình có mang tiền Nhật và bảo nhân viên là 
mình đi đổi tiền và để bạn ở lại đợi. 

→ Đáp án C 

Câu 4:  ②その 話と ありますが、どんな 話ですか。 

 A. レストランの 人が 親切では なかった 話 

 B. レストランで お金を すぐに はらえなかった 話  

 C. レストランの 料理が おいしかった 話  

 D. 2 人で 外国へ 行った 旅行が 楽しかった 話 

Hướng dẫn giải  

“Câu chuyện đó” là câu chuyện nào? 

A. Câu chuyện người của nhà hàng không thân thiện.  

B. Câu chuyện không thể trả tiền ngay lập tức cho nhà hàng. 

C. Câu chuyện món ăn của nhà hàng ngon. 

D. Câu chuyện chuyến đi du lịch nước ngoài 2 người đã rất vui. 

Thông tin: Đọc đoạn cuối sẽ thấy vì câu chuyện đó mà 2 người không thể nào quên, trước khi đi ăn 
đều kiểm tra xem mình mang tiền không. 

→ Đáp án B 

 
 

V. ĐỀ CHÍNH THỨC 2021 – MÃ 504 

ĐỌC HIỂU  

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống 

私が ホームステイを して いる 家には、私の 国では 見た ことが ない そ

うじき（注 1）が あります。かたちは まるくて UFO のよう（注 2）です。それが へや 

の中を 行ったり 来たり して 動いて いるのを はじめて 見た 時、私は、何を し

て いるか 分かりませんでした。ホームステイの お母さんが、そうじきだと (7)＿＿＿。

「ロボットそうじき」と いって、人が 持たなくても いい そうじきです。 

この そうじきは、ヘやの すみ（注 3）の ゴミも 集めて すって くれます。ベッドの 
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下にも 入って いって、ていねいに そうじして くれます。(8)＿＿＿。 

とても びっくりした ことが あります。この そうじきが 2 かいの ろうか（注 4）

を そうじして いて かいだん（注 5）の ほうに 行った 時、私は「あーっ！おちる！」

と 大きい声を 出して しまいました。(9)＿＿＿、おちなかったんです。ほんとうに おど

ろきました。ロボットそうじきは かいだんまで 行っても おちないで、行ったり 来たり 

して、ろうかを きれいに そうじしました。 

  重い そうじきを 持ったり 運んだり (10)＿＿＿し、きれいに そうじして くれる

ので、いつか 国の 母に、この ロボットそうじきを プレゼントしたいと 思って いま

す。 

(佐々木仁子・松本紀子、2017 年、『日本語総まとめ N4』、アスクにより) 

 

（注 1）そうじき：máy hút bụi    （注 2）～よう： như là ～ 

（注 3）すみ：góc      （注 4）ろうか： hành lang  

（注 5）かいだん： cầu thang 

Câu 1: 

 A. 教えて くれました    B. 教えさせました 

 C. 教えて  もらいました    D. 教えようと 思いました  

Hướng dẫn giải  
A. Dạy cho tôi 

B. Bắt phải dạy/cho phép dạy 
C. Được dạy cho 

D. Đã định dạy 

Thông tin: 「A は B に ～てもらう」A được B làm cho ~ 

「A は わたしに ～てくれる」 A làm ~ cho tôi 

→ Đáp án A. 

 
Câu 2: 

 A. ちょっと  たいへんだと 思いました   B. あまり めずらしく ないです 

 C. とても べんりだと 思いました   D. ぜんぜん  かわいく ないです  

Hướng dẫn giải  
A. Tôi nghĩ sẽ vất vả 1 chút 

B. Không hiếm/lạ lắm 
C. Tôi nghĩ rất tiện lợi 
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D. Không đáng yêu chút nào 

Thông tin: Căn cứ vào về trước đang nói về cái máy hút bụi có thể dọn dẹp rác ở góc phòng. 

=> máy hút bụi có thể dọn sạch sẽ dưới giường => không hiếm lạ gì. 
→ Đáp án C. 

 

Câu 3: 

 A. だから  B. しかし   C. すると   D. それから  

Hướng dẫn giải  
A. Vì vậy 
B. Tuy nhiên 
C. Sau đó/Và rồi 
D. Kể từ đó 

Thông tin: Căn vào vế trước thì tác giả nghĩ cái máy hút bụi sẽ rơi khi đang dọn tầng 2 và đi đến gần cầu 
thang => tác giả đã nói to, vế sau thì cái máy không bị rơi => trái lại với suy nghĩ của tác giả 

→ Đáp án B 

 
Câu 4: 

 A. しなくても いい     B. しなければ ならない 

 C. しても いい     D. しては いけない  

Hướng dẫn giải  
A. Không làm cũng được 
B. Phải làm  
C. Làm cũng được 
D. Không được làm 
Thông tin: Căn cứ vào vế trước là cầm đồ nặng, bê vác, vế sau là được dọn dẹp sạch sẽ => dù không 
phải làm nhưng vẫn có thể dọn dẹp sạch sẽ 
→ Đáp án A 

 

Bài đọc ngắn: Giống bài đọc ngắn mã đề 503 

Bài đọc dài: Giống bài đọc dài mã đề 502 

 

VI. ĐỀ MINH HỌA 2022 

ĐỌC HIỂU  

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống 

 今は、お店に 行って 物を 買う 人だけでは なく、インターネットで 買い物

を する  人も たくさん います。 どうして、たくさんの 人が インターネットを  (1)
＿＿ので しょうか。  
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 まず、インターネットでは、ほしい 物を  けんさくする (注 1) ことが できます。 お 
店に 行く 場合(注 2)は、そこに  ほしい 物が あるか 分かりません。 きいろ  シャツが  
ほしいと 思って 買いに 行っても、お店には 青や 白の シャツは あっても、 (2)＿＿

＿かも しれません。インターネットでは、「きいろ シャツ」と  入力して (注 3)、きいろ   
シャツを さがす ことが できます。 

 それから、買った 物を  家まで  (3)＿＿＿。 お店に 買い物に 行くと、自分で 

にもつを  持たなければ ならないので、あまり たくさん 買えません。 

 (4)＿＿＿、インターネットでは 物に さわる (注 4)ことが できませんが、それより 
も、べんりな てんの  ほうが  多いと 思います。  

（桑原里奈 ・木林理恵、2011 年、 『N4 合格読解スピードマスター』、J リサーチ出版により) 

(注 1) けんさくする: tìm kiếm    (注 2) 〜場合: khi ~, trường hợp ~  

(注 3) 入力する: nhập (thông tin)   (注 4) さわる: sờ, chạm  

Câu 1: 

A.りようするように なった     B. りようして みた とおりに  

C. りようするかも しれない    D. りようするところだった 

Hướng dẫn giải 

Cấu trúc: ~ ようになる: Biểu thị sự thay đổi trạng thái 
Ở đây là chuyển từ đi mua hàng từ cửa hàng sang mua hàng qua internet 
→ Đáp án A 

 
Câu 2: 

A. きいろは  ない    B. いろいろな 色が ある 

C. きいろは あった   D. ほかの 色は たくさん ある  

Hướng dẫn giải 

A. Không có màu nâu 
B. Có nhiều màu khác nhau 
C. Đã có màu nâu 
D. Có nhiều màu khác 
Thông tin: Cửa hàng dù có áo sơ mi màu xanh, màu trắng nhưng có lẽ không có màu nâu  
→ Đáp án A 

 
Câu 3: 

A. とどけおわりました   B. とどけすぎました  
C. とどけて くれます    D. とどけて いきます 
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Hướng dẫn giải 
Thông tin: Đồ sau khi mua xong, sẽ được vận chuyển đến tận nhà 
→ Đáp án D 

 
Câu 4: 

A. たとえば   B. すると  C.  もちろん   D. それとも  

Hướng dẫn giải 

A. Ví dụ   

B. Sau đó   

C. Tất nhiên  

D. Hoặc 

Thông tin: Tất nhiên, không thể chạm vào những đồ vật đã mua qua internet nhưng tôi nghĩ nó có nhiều 
điểm tiện lợi hơn như thế. 

→ Đáp án C 

 

Bài đọc ngắn: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

日本には 犬や ねこを  かう 人が たくさん います。 さいきん  ねこを かう  人が  

ふえて きました。 2017 年には  ねこが  953 万びき (注 1) 犬が  892 万びきに なって  は

じめて  ねこの  ほうが  多く なりました。犬を かって いる  人は 毎日  犬と さん

ぽに 行かなければ なりませんが、ねこは  自分で 家を 出て  自分で  帰って き ま

すから、あまり 世話を しなくても いいからでしょう。 でも もっと 人と つきあ いた

い （注 2） 人は  ねこより  犬を かった ほうが いいです。 犬の さんぽを して いる 

時には よく 犬と いっしょの 人と 話を します。 犬友だちに なる チャンス(注 3) が 

あるからです。  

（北嶋千鶴子 2017 年、 「文法の復習もできる N5 初級解問題 55 有限会社ノースアイランドにより)  

(注 1) びき : con (đơn vị đếm)     (注 2) つきあう: làm bạn, kết bạn  

(注 3) チャンス:  cơ hội  

Câu 1: 大友だちに なるとは どう いう ことですか。 

A. 友だちの 犬と 友だちに なる こと  

B. 犬と  さんぼして いる 人たち が 友だちに なる こと  

C. 犬を かって いる  友だちと いっしょに さんぽする こと  

D. 犬の  さんぽ中に だれとでも 友だちに なる こと  
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Hướng dẫn giải 
Câu hỏi: 大友だちに なるとは có nghĩa là việc gì? 

A. Việc trở thành bạn với chó của bạn bè 
B. Việc trở thành bạn với những người đi dạo với chó 
C. Việc đi dạo cùng bạn bè có nuôi chó 
D. Việc trở thành bạn với bất kỳ ai trong lúc dắt chó đi dạo 

=> Thông tin ở 2 câu cuối đoạn 2: Khi dắt chó đi dạo, tôi thường nói chuyện với những người cũng đi dạo 
cùng chó của họ. 
→ Đáp án B 

 

Câu 2: 犬より  ねこを かった ほうが  いいのは どの 人ですか。 

A. 友だちが いなくて さびしい  人  B. あまり  世話が できない 人  

C. 大きい 町に 住んで いる  人  D. 毎日  さんぼして いる  人 

Hướng dẫn giải 

Câu hỏi: Những người như thế nào sẽ thích nuôi mèo hơn nuôi chó? 

A. Người không có bạn bè và cô đơn 

B. Người không thể chăm sóc chúng lắm 

C. Người sống ở thành thị 

D. Người đi dạo mỗi ngày 

=> Thông tin ở cuối đoạn 1: Nuôi chó sẽ phải dắt nó đi dạo mỗi ngày, còn nuôi mèo tự đi tự về nên không 
phải chăm sóc quá nhiều => Phù hợp với người không thể chăm sóc tốt lắm 

→ Đáp án B 

 

Bài đọc dài: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

ホアンさん  

お元気ですか。  

ホアンさんが ベトナムに 帰ってから、ちょうど 1 年に なりますね。 そちらで 学

校生活を 楽しく 送って (注 1) いますか。 私は、 来月  大切な  しけんが  あるので、

今  ちょっと  いそがしいです。 ホアンさんが  帰る  前に いっしょに 行った 北海道

旅行は  とても 楽しかったですね。 あの 時 とった 写真を 今も ときどき 見て 

います。 

じつは  ホアンさんに  おねがい  したい ことが あって、メールしました。 私の 

姉 は 大学の 先生ですが、3 月ごろ、研究の ために  ベトナムに 行く よてい (注 2) で
す。 ホアンさんの 住んで いる ホーチミンに 行きます。 姉は ホーチミンに  住んで 

いる  20 だい(注 3)の 学生に しつもんを したいそうですが、ホアンさんの 友だ ちを  
しょうかいして もらえませんか。 学生が  3 人  ひつよう だそうです。 1 人  30 分  ぐ
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らいで 終わります。 おいそがしいと  思いますが、さがして もらえると うれしい で
す。  

それから、姉は ベトナム料理が  好きなので、おいしい  ベトナム料理の 店が あ

っ たら、教えてください。  

おへんじ  待って います。  

上田  めぐみ 

(田代ひとみ・その他、 2018 年、『新完全マスター読解日本語能力試験 N4』、スリーエーネットワークにより ) 

 (注 1) ~送る : trải qua ~   (注 2)〜よてい: có kế hoạch ~    

 (注 3) ~だい : lứa tuổi ~  

Câu 1: あの 時とは いつですか。 

A. めぐみさんが ベトナムを 旅行した 時  

B. 日本で  いっしょに  旅行した 時  

C. いっしょに  ベトナムを 旅行した 時 

D.  ホアンさんが ベトナムに 帰る  時  

Hướng dẫn giải 
Câu hỏi: Khi đó là khi nào? 

A. Khi Megumi đi du lịch ở Việt Nam 
B. Khi đi du lịch cùng nhau ở Nhật Bản 
C. Khi đi du lịch cùng nhau ở Việt Nam 
D. Khi Hoàng trở về Việt Nam 

=> Thông tin ở câu thứ 5 đoạn 1: Trước khi Hoàng về nước đã cùng nhau đi Hokkaido rất vui. Bức ảnh chụp 
khi đó bây giờ thỉnh thoảng vẫn xem lại. 
→ Đáp án B 

 

Câu 2: めぐみさんは  ホアンさんに  何を  たのみましたか。  

A. めぐみさんが ベトナムを 旅行する 時、 いい お店を しょうかいする こと 

B. めぐみさんが  ベトナムを 旅行する時、 ホーチミンを あんないする こと 

C. 姉の ために、ベトナムの  学生に しつもんする こと  

D. 姉の ために、ベトナムの  学生を しょうかいする こと 

Hướng dẫn giải 
Câu hỏi: Megumi đã nhờ Hoàng điều gì? 

A. Khi Megumi đi du lịch Việt Nam, giới thiệu cho cô ấy cửa hàng tốt 
B. Khi Megumi đi du lịch Việt Nam, hướng dẫn cô ấy nên làm gì ở HCM 
C. Đặt câu hỏi cho sinh viên Việt Nam giúp chị gái 

https://www.facebook.com/darumanihongo
https://zalo.me/g/zrnnym068


29 
Daruma Nihongo – Luyện thi tiếng Nhật vào 10, Đại học CAM KẾT 8+  
Theo dõi Page: DARUMA NIHONGO để học GIỎI TIẾNG NHẬT HƠN mỗi ngày nhé!  
 

Cập nhật các thông tin mới nhất về kỳ thi THPT QG và lịch chữa đề chi tiết: TẠI ĐÂY 
Hotline: 0826 28 2020 

D. Giới thiệu sinh viên Việt Nam cho chị gái 
=> Thông tin ở đoạn 2: 20 だいの 学生に しつもんを したいそうですが、ホアンさんの 友だ 

ちを  しょうかいして もらえませんか (Muốn hỏi các bạn sinh viên lứa tuổi 20, có thể giới thiệu 
bạn của Hoàng cho chị ấy được không?) 
→ Đáp án D 

 

Câu 3:  ホアンさんは どんな 人 ですか。  

A. めぐみさんの 姉の  友だちで  20 だいの  学生  

B. 1 年前は 日本に いたが、今は ホーチミンに いる  学生  

C. めぐみさんの 姉が ベトナム料理店で 会った  学生  

D. めぐみさんが ベトナム旅行を した 時に 会った 学生  

Hướng dẫn giải   
Câu hỏi: Hoàng là người như thế nào? 

A. Sinh viên 20 tuổi là bạn của chị gái Megumi 
B. Sinh viên 1 năm trước đã ở Nhật, hiện tại đang ở VN 
C. Sinh viên mà chị của Megumi đã gặp ở quán ăn Việt Nam 
D. Sinh viên mà Megumi đã gặp khi đến VN du lịch 

=> Thông tin đầu đoạn 1: Từ khi Hoàng trở về Việt Nam, đến nay đã được 1 năm rồi 
→ Đáp án B 

 

Câu 4: めぐみさんの 姉は どうして  ベトナムに 行きますか。  

A. ベトナムの  学生と  友だちに なりたいから。 

B. 来月  ベトナムを かんこうしたいから。  

C. おいしい  ベトナム料理を 食べたいから。  

D. ベトナムで  学生に  しつもんしたいから。 

Hướng dẫn giải 
Câu hỏi: Chị gái của Megumi tại sao lại đi đến Việt Nam? 

A. Vì muốn làm bạn với sinh viên Việt Nam 
B. Vì tháng sau muốn đến thăm Việt Nam 
C. Vì muốn ăn đồ ăn Việt Nam ngon 
D. Vì muốn hỏi sinh viên ở Việt Nam 

=> Thông tin ở đoạn 2: 研究の ために  ベトナムに 行く よてい (Có kế hoạch đến VN để nghiên 

cứu); 20 だいの 学生に しつもんを したい (Muốn hỏi các bạn sinh viên lứa tuổi 20) 
→ Đáp án D 
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VII. ĐỀ CHÍNH THỨC 2022 - MÃ 501 

ĐỌC HIỂU  

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống 

  すずきさん 

  きのうは どうも ありがとう ございました。とても(1)_________です。すずきさんの 

友だちも とても やさしいですね。帰る 時、山田さんと 石田さんが しんじゅく駅まで 

つれていって（注）くれました。(2)_________まよわないで 帰る ことが できました。もう 

何回も すずきさんの 家に 行って いるのに、まだ 帰り道が おぼえられません。 

  田中さんは、どんな 所でも、(3)________、ぜったいに わすれないそうですよ。すごい

ですね。 

  また パーティーを する 時は、(4)________ね。それでは、また。 

  ドンより 

   (アジア学生文化協会、2013 年、『TRY! 日本語能力試験 N4 −文法から伸ばす日本語』、アスクにより) 

（注）つれて いく：dẫn đi, đưa đi 

Câu 1: 

 A. さびしかった    B. つらかった       C. おかしかった     D. 楽しかった  

Hướng dẫn giải  
A. Buồn, cô đơn 
B. Đau khổ  
C. Kỳ quặc, phi lý 
D. Vui vẻ 
Thông tin: Dựa vào câu trước có nghĩa là “Hôm qua cảm ơn anh.”  
→ Đáp án D. 

  

Câu 2: 

 A. それで       B. それとも        C. たとえば       D. それに 

Hướng dẫn giải  
A. Do đó, bởi vậy 

B. Hay, hoặc  
C. Ví dụ 
D. Bên cạnh đó, hơn thế nữa  

Thông tin: Câu trước “Anh Yamada và Ishida đã dẫn tôi đến ga Shinjuku. => Do đó tôi đã có thể về 
nhà mà không bị lạc đường.”  
→ Đáp án A. 
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Câu 3: 

 A. 歩いたら      B. 歩くのに           C. 歩く ように     D. 歩く ところ 

Hướng dẫn giải  

A. Nếu đi bộ  

B. Mặc dù đi bộ  
C. Để đi bộ  
D. Lúc đi bộ  
Thông tin: Dựa vào vế trước “Nghe nói anh Tanaka, dù bất kể nơi nào, nếu đã đi qua thì anh đều nhớ 
đường.”  
→ Đáp án A. 

 

Câu 4: 

 A. もう よびました             B. ぜひ よんでいます 

 C. ぜひ よんで ください          D. もう よんでいません 

Hướng dẫn giải  

A. Đã gọi rồi  

B. Nhất định sẽ gọi  

C. Nhất định hãy gọi nhé 

D. Sẽ không gọi nữa  

Thông tin: Dựa vào vế trước “Ngoài ra, khi nào tổ chức tiệc => Nhất định hãy gọi tôi nhé”  

→ Đáp án C. 

 

Bài đọc ngắn: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

うめだ図書館 

  夏休みの お知らせ （8 月 12 日から 8 月 19 日） 

  うめだ図書館では、夏休みなので、１週間 休館します（注 1）。休館中は 本や しり

ょうを 見たり、借りたり、よやくを したり できないので、注意して ください。 

  また いつもは 「お一人 ５さつまで、２週間」借りられますが、8 月 4 日から 11 日

まで、本を 借りる ばあい（注 2）は、「お一人 １０さつまで、3 週間」に なります。 

  みなさん、たくさん 本を 借りて くださいね。 

  ＊図書館入り口に ある 本を かえす はこは 休館中も 24 時間 使えます。 

  本を かえしたい 時は、この はこに 入れて ください。 

  みなさんには ごめいわくを かけます（注 3）が、よろしく おねがいします。 

  （小池多津、2011 年、『新日本語能力考試 N4』、外語教学与研究出版社により） 
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  （注１）：休館する: (thư viện) đóng cửa      （注２）：～ばあい：trường hợp 

 （注３）ごめいわくを かけます：làm phiền 

Câu 1: 今日は 8 月 8 日です。今日 借りた 本は いつまでに かえさなければ なりませ

んか。 

A.    8 月 11 日      B. 8 月 29 日     C. 8 月 20 日    D. 8 月 22 日 

Hướng dẫn giải  
Hôm nay là ngày 8 tháng 8. Sách mượn hôm nay phải trả trước hôm nào?  

A. 11 tháng 08  
B. 29 tháng 08 
C. 20 tháng 08 
D. 22 tháng 08 

Thông tin: Dựa vào câu 「お一人 ５さつまで、２週間」借りられますが、8 月 4 日から 11

日まで、本を 借りる ばあいは、「お一人 １０さつまで、3 週間」に なります。(Một 
người được mượn nhiều nhất 5 quyển trong 2 tuần tuy nhiên từ ngày 4 tháng 8 đến 11 tháng 8, trong 
trường hợp mượn sách, một người sẽ được mượn đến 10 quyển trong thời gian 3 tuần) => Cộng thêm 21 
ngày (3 tuần) vào ngày 8 tháng 8 

→ Đáp án B 

 

Câu 2:  図書館の 休館中に できる ことは 何ですか。 

A. しりょうを 見る こと             B. 本を借りること 

C.  借りた 本を かえすこと              D. 図書館に 入る こと 

Hướng dẫn giải  
Trong giờ thư viện đóng cửa, có thể làm những việc gì?  

A. Đọc tài liệu 
B. Mượn sách 
C. Trả lại sách đã mượn  
D. Vào thư viện  

Thông tin: Dựa vào câu “休館中は 本や しりょうを 見たり、借りたり、よやくを したり 

できないので、注意して ください。”  (trong giờ nghỉ giải lao, không được đọc tài liệu, mượn sách, 

đặt sách nên mọi người hãy chú ý) => loại đáp án A, B. Ngoài ra, “図書館入り口に ある 本を か

えす はこは 休館中も 24 時間 使えます。” (có thể dùng hộp trả sách ở trước cửa thư viện trong 
24 tiếng và suốt thời gian thư viện đóng cửa)   

→ Đáp án C 
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Bài đọc dài: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

白い色はつかれない 

私は 子どもの 時から スポーツを して いました。それが よかったと 思った 

ことがあります。 

にもつを 運ぶ アルバイトを していた 時の 話です。その にもつは、あまり 

重くなかったです。でも、仕事の 終わりごろ（注 1）に なると、つかれて ①あまり 動

けませんでした。にもつが だんだん 重く なったからです。でも、ほんとうに 重く あ

りませんでした。ほんとうは 同じ にもつですが、重いと かんじた（注 2）のです。 

私は この ことで、②アルバイトの 会社の 社長に アイデア（注 3）を つたえ

ました。にもつの はこの 色を、白い 色に かえた ほうが いいと 言ったのです。な

ぜなら（注 4）、白い 色は、黒や ちゃいろ（注 5）より 軽く かんじるからです。たとえ

ば、スポーツの シャツや くつしたの 色は たいてい 白い 色です。軽いと かんじて、

たくさん 動けるのです。その  会社の はこは、ちゃいろでした。私は 社長に、③白の 

ほうが 仕事が かんたんに できると 言いました。 

社長は、私の 話を とても よく 聞いて くれました、そして、1 か月後、白い 

はこが とどきました。その後は、仕事が ずっと かんたんに なりました。私は スポー

ツを して いたから、この ことを 知っていました。勉強で 知った ことでは  あり

ません。スポーツでも、あそびでも、仕事に 使える アイデアを 見つける ことが でき

ると 思います。 

 （筒井由美子・その他、2020 年『日本語能力試験ベスト N4 模試 N4』、The Japan Times により) 

（注１）終わりごろ：khi kết thúc              （注 2）かんじる：cảm thấy 

（注 3）アイデア：ý tưởng                    （注 4）なぜなら：lí do là 

（注 5）ちゃいろ：màu nâu 

Câu 1: なぜ ①あまり 動けませんでしたか。 

A. はじめは 軽い にもつ、後で 重い にもつを 運ぶから。 

B. 長い 時間、重い にもつを 運ぶので、とても つかれるから。 

C. ほんとうは 重い にもつでは ないけれど、重いと かんじるから。 

D. はじめから 重い にもつを たくさん 運んで いたから。 

Hướng dẫn giải  
Tại sao “Không thể cử động mấy”? 

A. Bởi vì ban đầu, vận chuyển hành lý nhẹ nhưng sau đó vận chuyển hành lý nặng  
B. Do vận chuyển hành lý nặng trong thời gian dài nên rất mệt 
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C. Vì thực chất hành lý không nặng nhưng lại cảm thấy nặng.   

D. Bởi vì ngay từ ban đầu vận chuyển nhiều hành lý nặng  

Thông tin: Dựa vào câu cuối cùng trong đoạn 2 “ほんとうは 同じ にもつですが、重いと かんじ

たのです” (Thực ra vẫn là hành lý đó nhưng lại cảm thấy nặng). 

 → Đáp án C 

 

Câu 2: 「私」は ②アルバイトの 会社の 社長に 何と 言いましたか。 

A. 今、はこの 色は ちゃいろだが、黒に した ほうが いい こと 

B. スポーツの シャツなどを 白に した ほうが いい こと  

C. アルバイトの 人の 服を 白に した ほうが いい こと 

D. 今、はこの 色は ちゃいろだが、白に した ほうが いい こと 

Hướng dẫn giải  
Trong lời khuyên của nhân vật tôi với giám đốc, nhân vật tôi đã nói gì?   

A. Hiện tại màu của cái hộp là màu nâu nhạt nhưng nên chọn màu đen thì tốt hơn 
B. Nên chọn màu trắng với những thứ như áo phông thể thao  
C. Nên chọn màu trắng với trang phục của người đưa ra lời khuyên  
D. Hiện tại màu của cái hộp là màu nâu nhạt nhưng nên chọn màu trắng thì tốt hơn.  

Thông tin: Dòng 2 đoạn 3 “にもつの はこの 色を、白い 色に かえた ほうが いいと 言

ったのです。” (Tôi đã nói rằng nên đổi màu của cái hộp sang màu trắng.) 

かえる：thay đổi 

→ Đáp án D 

 

Câu 3: なぜ ③白の ほうが 仕事が かんたんに できますか。 

A. 自分は スポーツせんしゅだと かんじて、よく 動くから。 

B. スポーツを して いた ことを 思い出して、よく 動くから。 

C. 白い 色の 物は ほんとうに 軽いので、かんたんに 運べるから。 

D. 白い 色の はこを 軽く かんじて、かんたんに 運べるから。 

Hướng dẫn giải  
Tại sao chọn màu trắng thì có thể làm việc một cách dễ dàng hơn? 

A. Bởi vì bản thân cảm thấy giống vận động viên thể thao nên cử động tốt hơn  
B. Bởi vì màu trắng gợi đến hoạt động thể thao nên cử động tốt hơn  

C. Bởi vì đồ có màu trắng thực sự nhẹ nên mang vác một cách dễ dàng.  
D. Bởi vì đồ có màu trắng tạo cảm giác nhẹ nên mang vác một cách dễ dàng.   

Thông tin: Dựa vào câu “軽いと かんじて、たくさん 動けるのです” (Vì tạo cảm giác nhẹ và dễ 
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dàng cử động)  
→ Đáp án D. 

 

Câu 4: 「私」が いちばん 言いたい ことは 何ですか。 

A. 社長は 人の 話を よく 聞いた ほうが いいと いうこと 

B. アイデアは どこでも 見つけられると いうこと 

C. 勉強より アルバイトを した ほうが いいと いう こと 

D. 黒い 色の 物は 軽いと かんじると いうこと。 

Hướng dẫn giải  
Nhân vật tôi muốn nói điều gì nhất?  
A. Giám đốc nên nghe kỹ câu chuyện của nhân vật tôi 
B. Ý tưởng có thể tìm thấy ở bất cứ đâu  
C. Nên đi làm thêm hơn đi học  
D. Đồ màu đen tạo cảm giác nhẹ 

Thông tin: “スポーツでも、あそびでも、仕事に 使える アイデアを 見つける ことが で

きると 思います。” (tôi nghĩ rằng trong thể thao, dù chơi, đều có thể tìm thấy những ý tưởng có thể 
dùng trong công việc)   

→ Đáp án B. 

 

VIII. ĐỀ CHÍNH THỨC 2022 - MÃ 503 

ĐỌC HIỂU  

Bài đục lỗ: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống 

  日本では、夏 あちらこちら（注 1）で はなびたいかいが あります。とうきょうでは、

すみだ川の はなびたいかいが (1)   で、毎年 7 月の ４ばん目の 土よう日に ひら

かれます。３８０年前に 20 発（注 2）の はなびで 始まったそうですが、今は ２万 発

いじょうの はなびが  上がって、１００万人くらいの 人が 見に 行くそうです。

(2)     、はなびたいかいの ある 場所の 近くは、車は とおれません。はしの 上か

らは よく(3)    ので、たくさんの 人が 集まります。はしの 上で 止まって はなび

を 見ると、とおれなく なります。だから、そこに (4)        。 

   テレビでも 見られますが、近くで 見ると、空から ほしが ふって くるよう（注

3）で、 とても きれいです。ぜひ、みなさん、お出かけ ください（注 4）。 

                             (山辺真理子 2010 年、 「にほんごチャレンジ文法や読む練習 N4』、 アスクにより) 

 （注 1）あちらこちら： mọi nơi   （注 2）発： phát (đơn vị đếm) 
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 （注 3）～ように：giống như ~    （注 4）お出かけ： hãy đi 

Câu 1: 

A. しあわせ  B. しんせつ  C. ゆうめい  D. しずか 

Hướng dẫn giải  
A. Hạnh phúc 

B. Tốt bụng 
C. Nổi tiếng 
D. Yên tĩnh 
→ Đáp án C 

 
Câu 2: 

A. ある 日  B. その 日  C. その 人  D. ある 人 

Hướng dẫn giải  

A. Vào ngày nọ  

B. Ngày hôm đó  
C. Người đó  
D. Có một người  
→ Đáp án B 

 
Câu 3: 

A. 止まる  B. ふる  C. 上がる  D. 見える 

Hướng dẫn giải  
A. Dừng lại 

B. Rơi  
C. Tăng lên 
D. Có thể nhìn thấy  
→ Đáp án D 

 

Câu 4: 

A. 止まらなければ なりません                           B. 止まっても いいです 

C. 止まって ください                                           D. 止まる ことは できません 

Hướng dẫn giải  

A. Phải dừng lại 

B. Dừng lại cũng được 
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C. Hãy dừng lại  

D. Không thể dừng lại  

Thông tin: nằm ngay ở câu trước đó: Nếu nhiều người dừng xe trên cầu để xem pháo hoa thì sẽ dẫn đến 
chật cứng. → Vì vậy là không thể dừng xe ở trên cầu.  

→ Đáp án D  

 

Bài đọc ngắn: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi. 

きのう はじめて「おきがさ」を 使いました。私が よく 行く 図書館には いつも

「おきがさ」が よういして あります。これは きゅうに 雨が ふって、かさが ない 

時に、じゆうに 使っても いい かさです。借りた  かさは すぐに かえさなくても 

いいです。こんど 図書館へ 行く 時や、図書館の 近くに  行った 時に かえせば

（注 1）いいそうです。この「おきがさ」は だれかが わすれた かさを  使って いる

そうです。もしかしたら（注 2）、あなたの かさも 「おきがさ」の 中に あるかも し

れませんよ。 

                                   (小池多津 2011 年、『新日語能力考試 N4』 外語教学与研究出版社により) 

 （注 1）かえせば：nếu trả lại 

 （注 2）もしかしたら： rất có thể 

Câu 1: 「おきがさ」は どんな かさですか。 

A. かさが ない 時、じゆうに 使える かさ 

B. だれかが 図書館に すてた かさ 

C. 図書館で 売って いる かさ 

D. ほかの 人に 貸したい 人が 持って 来た かさ 

Hướng dẫn giải  
“Okigasa” là chiếc ô như thế nào? 
A. Là chiếc ô có thể tự do lấy sử dụng khi không có ô   
B. Là chiếc ô mà ai đó bỏ lại ở thư viện  

C. Là chiếc ô đang được bán ở thư viện  
D. Là chiếc ô được ai đó mang đến để cho người khác mượn.  

Thông tin: nằm ở câu thứ 2: Là chiếc ô có thể sử dụng tự do khi không mang ô trong ngày mưa bất chợt. 
→ Đáp án A  

Câu 2: あなたの かさも 「おきがさ」の 中に あるかも しれませんと ありますが、そ

れは どうしてですか。 
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A. 「おきがさ」を かえさない 人が いるかも しれないから。 

B. 「おきがさ」は いろいろな 人が いっしょに 使う 物では ないから。 

C. 「おきがさ」は だれかが わすれた かさを 使って いるから。 

D. 「おきがさ」は だれも じゆうに 使う ことが できないから。 
 

Hướng dẫn giải  

Trong bài có câu “chiếc ô của bạn cũng có thể lại nằm trong số okigasa  cũng nên”, tại sao lại như 
vậy? 

A. Vì có thể có người không trả lại Okigasa. 

B. Vì “Okigasa" không phải là đồ vật để nhiều người dùng chung.  

C. Vì “Okigasa" là đồ mà ai đó để quên và vẫn đang được sử dụng.  

D. Vì “Okigasa" không phải đồ mà ai cũng có thể sử dụng tự do.  

Thông tin: Vì có thể mình cũng để quên ô ở đâu đó và hiện tại chiếc ô đó thành “Okigasa" vẫn được mọi 
người sử dụng.  

→ Đáp án C  

 

Bài đọc dài: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời câu hỏi 

           子どもを そだてるなら とかい（注 1）? いなか? 

子どもを そだてるなら、 いなかの ほうが いいと 思います。 

私は 子どもの 時、いなかに 住んで いました。よく 友だちと 川や 山で あ

そんで、体が とても じょうぶに なりました。 木に のぼったり、魚を つったり （注 2）

して、とかいでは できない いろいろな けいけん（注 3）を する ことができました。

毎日 とても 楽しかったです。 

たしかに（注 4）、いなかには 大きい 学校や じゅくなどが あまり ないので、 

大学に  入るのに 少し ふり（注 5）かもしれません。 でも、今は いなかに いても、

インターネットを  使って 新しい じょうほうを 手に 入れたり、一人で 勉強したり 

する ことも できます。 いなかは しぜんが たくさん あるし、くうきも きれいなの

で、体にも いいです。 

 しぜんの 中で 子どもを たくさん あそばせた ほうが いいと 思います。 子ど

もを そだてるなら いなかの ほうが いいと 思います。 

                                              (嶋田和子・その他、 2012 年、『できる日本語 初中級』 アルクにより) 
 

（注 1）とかい：thành phố     （注 2）つり：câu cá 
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（注 3）けいけん：trải nghiệm, kinh nghiệm  （注 4）たしかに：chắc chắn là 

（注 5）～のに 少し ふり：có chút bất lợi để ~ 

Câu 1: 「とかいでは できない いろいろな けいけん 」と ありますが、それは 何です

か。 

A. 学校や じゅくに 行く こと。 

B. インターネットで じょうほうを 手に 入れる こと。 

C. 一人で 勉強したり する こと。 

D. 木に のぼったり、魚を つったり する こと。 

Hướng dẫn giải  
“Nhiều trải nghiệm mà không thể có được ở thành phố” là gì? 
A. Việc đi đến trường học và nơi học thêm.  
B. Có thể cập nhật thông tin bằng internet.  
C. Việc học tập một mình  
D. Các hoạt động như leo cây, câu cá v.v 
Thông tin: nằm ngay ở câu số 3: Bản thân đã có những trải nghiệm mà ở thành phố không có như leo cây, 
câu cá v.v  
→ Đáp án D  

Câu 2:「私」の 子どもの 時の いなかの せいかつは どうでしたか。 

A. しぜんの 中で たくさん あそんで、とても 楽しかったです。 

B. 大きい 学校や じゅくが ぜんぜん なくて、こまりました。 

C. 新しい じょうほうを 一人で 勉強して、こまりました。 

D. インターネットで よく あそんで、とても 楽しかったです。 

Hướng dẫn giải  
Cuộc sống ở quê hồi nhân vật “tôi” còn nhỏ như thế nào?  

A. Đã rất vui vì có thời gian vui chơi nhiều ngoài tự nhiên.  

B. Đã rất khó khăn vì ở quê không hề có trường học lớn và trung tâm học thêm.  
C. Đã rất khó khăn khi tự mình học, tìm hiểu những thông tin mới.  
D. Đã rất vui vì được chơi trên internet thường xuyên.  

Thông tin: nằm trong đoạn từ 「私は 子どもの 時…」cho đến「毎日 とても 楽しかったです。

」 

→ Đáp án A 
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Câu 3: 今の いなかは どう なりましたか。 

A. インターネットで 一人 勉強する ことが できる ように なりました。 

B. 川や 山が なくなって、楽しく なかったです。 

C. 大きい 学校や じゅくが 多く なりました。 

D. しぜんが あまり ないし、くうきも よくないので、体に よくないです。 

Hướng dẫn giải  
Làng quê bây giờ đã trở nên như thế nào rồi? 
A. Đã có thể tự học tập trên internet.  
B. Không còn vui vì ở quê không còn sông núi. 
C. Đã có rất nhiều trường học lớn và trung tâm học thêm. 
D. Vì thiên nhiên không còn cũng như không khí không tốt nên gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể.  

Thông tin: nằm trong đoạn từ 「でも、今は いなかに いても、 …」: Tuy nhiên, bây giờ chúng ta 
có thể tự học tập và cập nhật thông tin mới bằng việc sử dụng internet ngay cả ở quê.  
→ Đáp án A  

Câu 4: 「私」が 言いたい ことは どれですか。 

 A. 「私」は 今 いなかに 住んで います。 

 B. 子どもを いなかに 住ませた ほうが いいです。 

 C. いなかは しぜんが 少なくて、ふりです。 

 D. いなかの 川や 山で あそんだら、あぶないです。 

Hướng dẫn giải  
Điều nhân vật “tôi” muốn nói là gì? 
A. “Tôi” hiện đang sống ở quê.  

B. Nên cho trẻ con sống ở quê.   
C. Ở quê, thiên nhiên dần mất đi và có những điểm bất lợi.  
D. Nếu vui chơi ở sông và núi ở quê thì sẽ gặp nguy hiểm.  
Thông tin: nằm ở câu cuối cùng: Nên nuôi dạy trẻ ở quê 
→ Đáp án B 
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