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Materials supplied
• Question and answer book of 15 pages, including Assessment criteria on page 15.

Instructions
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• Write all your answers in the spaces provided in this question and answer book. The spaces provided 
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At the end of the examination
• Hand in this question and answer book at the end of the examination.

Students are NOT permitted to bring mobile phones and/or any other electronic communication 
devices into the examination room.
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SECTION 1 – Part A – continued
TURN OVER

This page is blank 
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SECTION 1 – Part A – continued
TURN OVER

You may make notes
in this space.

Question 1
Why might a Vietnamese parent accept such an invitation? 

* mark(s)

Question 2
Complete the following table by providing the session times and dates for each 
group.

Day group

Evening group

* mark(s)

SECTION 1 – Listening and responding

Instructions for Section 1 – Part A
Texts 1 and 2, Questions 1–5
You will hear two texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first 
and second playings of each text. You may make notes at any time.
Listen carefully to each text and then answer the questions in ENGLISH.
All answers must be based on the texts.

TEXT 1 –  Answer the following questions in ENGLISH.
Responses in the wrong language will receive no credit.
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Question 3
Who is the intended audience of this interview? Give reasons for your answer.

* mark(s)

Question 4
According to Hoang Van, describe the features that have contributed to the evolution 
of the nuclear family.

* mark(s)

Question 5
In two or three sentences, discuss Hoang Van’s views on well-adjusted family life.
Refer to the text in your answer.

* mark(s)

Total 15 marks

You may make notes
in this space.

TEXT 2 –  Answer the following questions in ENGLISH.
Responses in the wrong language will receive no credit.

End of Part A – SECTION 1 – continued
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Question 6
Analyse the relationship between Tam and Mrs Hoa, who are speaking in this 
conversation. Give examples to support your observations.
Phân tích quan hŒ gi»a hai nhân vÆt trong bài Çàm thoåi là bà Hoa và Tâm. Nêu ra 
nh»ng thí dø Ç‹ h‡ tr® cho nh»ng nhÆn xét cûa em.

Question 7
Explain the harmful effects of teenage drinking given in the conversation.
Giäi thích vŠ nh»ng hÆu quä tai håi cûa viŒc thi‰u niên uÓng rÜ®u, ÇÜ®c nêu lên 
trong bài Çàm thoåi.

Question 8
In three or four sentences, describe how Tam persuades Mrs Hoa not to worry about 
him.
Trong ba ho¥c bÓn câu, trình bày cách Tâm thuy‰t phøc Bà Hoa ÇØng lo vŠ Tâm.

Total 15 marks

Instructions for Section 1 – Part B
Text 3, Questions 6–8
You will hear one text. The text will be played twice. There will be a short break between the first and 
second playings of the text. You may make notes at any time.
Listen carefully to the text and then answer the questions in VIETNAMESE.
All answers must be based on the text.

You may make notes
in this space.

TEXT 3 –  Answer the following questions in VIETNAMESE.
Responses in the wrong language will receive no credit.

END OF SECTION 1
TURN OVER
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TEXT 4 –  Answer the following questions in ENGLISH.
Responses in the wrong language will receive no credit.

You may make notes
in this space.

Hôn nhân xÜa và nay
Hôn nhân là viŒc quan tr†ng cûa Ç©i ngÜ©i, vì nó quy‰t ÇÎnh hånh phúc cûa 
v® chÒng sÓng chung.

Ngày xÜa, tåi ViŒt Nam, cha mË n¡m quyŠn quy‰t ÇÎnh viŒc hôn nhân cûa 
con cái. NhiŠu cha mË ngày xÜa d¿a vào tài sän, ÇÎa vÎ  Ç‹ ch†n l¿a v® chÒng 
cho con cái, không nghï  r¢ng ngÜ©i mà h† ch†n l¿a có xÙng h®p v§i con 
h† vŠ tính tình, sª thích và quan niŒm sÓng hay không. H† cÛng không nghï 
Ç‰n ÇiŠu quan tr†ng là Çôi trai gái có yêu thÜÖng nhau hay không. HÆu quä 
là Çã có bi‰t bao Çôi nam n» phäi kh° sª, không hŠ yêu nhau, không h®p v§i 
nhau, nhÜng phäi sÓng làm v® chÒng. ñ©i sÓng cûa h† ch£ng khác nào hÕa 
ngøc, g†i nhau là v® chÒng nhÜng th¿c ra h† phäi chÎu Ç¿ng nhau.

Ngày nay, t¿ do cá nhân ÇÜ®c ÇŠ cao, quan niŒm vŠ hôn nhân Çã hoàn toàn 
Ç°i khác, con cái không còn tùy thu¶c vào quy‰t ÇÎnh cûa cha mË khi tính 
chuyŒn hôn nhân. Nam n» nay Ç¿Öc t¿ do luy‰n ái, có quyŠn ch†n l¿a ngÜ©i 
mình yêu Ç‹ k‰t hôn. H† chû Ç¶ng trong m†i viŒc, tØ làm quen, tìm hi‹u 
nhau, Ç‰n quy‰t ÇÎnh làm lÍ hÕi, lÍ cÜ§i. Cha mË thÜ©ng chÌ Çóng vai ngÜ©i 
h‡ tr®, giúp con cái th¿c hiŒn š muÓn k‰t hôn.

Nhìn chung nam n» ngày nay ÇÜ®c toàn quyŠn ÇÎnh Çoåt trong hôn nhân. 
Hånh phúc thì h† sÓng bŠn v»ng bên nhau; không hånh phúc, h† chÃp nhÆn 
ly dÎ Ç‹ khÕi kéo dài thêm cu¶c sÓng ÇÀy khÓn kh°.

SECTION 2 – Reading and responding

Instructions for Section 2 – Part A
Text 4, Questions 9–11
Read the text and then answer the questions in ENGLISH.
All answers must be based on the text.
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You may make notes
in this space.

Question 9
Identify the difficulties and disadvantages that couples faced in an arranged marriage 
as described in the text.

* mark(s)

Question 10
Describe the changes in the role of parents, in the marriage of their children.

* mark(s)

Question 11
What supports the view that individuals have much more freedom in modern 
marriages. Refer to the text in your answer.

* mark(s)

Total 20 marks

End of Part A – SECTION 2 – continued
TURN OVER
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ThÎ trÜ©ng viŒc làm ngày nay bi‰n chuy‹n rÃt nhanh chóng.

ñiŠu nÀy có nghïa là sau khi tÓt nghiŒp Çåi h†c, sinh viên phäi cånh tranh ráo 
ri‰t trong cu¶c chåy Çua ki‰m viŒc làm,  và ngay cä khi tìm ÇÜ®c m¶t công 
viŒc h®p v§i khä næng, cÛng ch§ nên cho Çó là ÇiŠu mãn nguyŒn, trái låi  phäi 
ª trong tÜ th‰ s¤n sàng Ç‹ thay Ç°i nghŠ nghiŒp. Lš do là vì ngÜ©i công nhân 
ª th‰ k› 21 không còn hy v†ng suÓt Ç©i làm m¶t công viŒc duy nhÃt, mà có 
th‹ phäi thay Ç°i hàng chøc công viŒc khác nhau.

Gi»a m¶t môi trÜ©ng nhân døng ÇÀy bÃt tr¡c nhÜ th‰ phÜÖng thÙc h»u hiŒu 
nhÃt Ç‹ ÇÓi phó là liên tøc h†c tÆp, cÆp nhÆt hóa khä næng chuyên môn, chÙ 
không nên dØng låi sau khi ra trÜ©ng, xem ngày n¡m ÇÜ®c væn b¢ng cº nhân 
trong tay là ngày "trä h‰t n® Çèn sách".

SECTION 2 – Part B – continued

Instructions for Section 2 – Part B
Text 5, Questions 12–15
Read the text and then answer the questions in VIETNAMESE.
All answers must be based on the text.

You may make notes
in this space.

TEXT 5 –  Answer the following questions in VIETNAMESE.
Responses in the wrong language will receive no credit.
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END OF SECTION 2
TURN OVER

Question 12
Give an appropriate title for this text.
Hãy Ç¥t m¶t t¿a ÇŠ thích h®p cho bài Ç†c trên.

Question 13
Explain the main message of the text.
Giäi thích ÇiŠu mà tác giä bài Ç†c muÓn nh¡n gªi Ç‰n cho sinh viên.

Question 14
What does the author of the text imply by saying that students should be prepared 
to change occupations?
Tác giä bài Ç†c muÓn nói gì khi cho r¢ng sinh viên phäi ª trong tÜ th‰ s¤n sàng Ç‹ 
thay Ç°i nghŠ nghiŒp?

Question 15
Explain the significance of the expression ‘Trä h‰t n® Çèn sách’.
Giäi nghïa thành ng» "Trä h‰t n® Çèn sách".

Total 10 marks

You may make notes
in this space.
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SECTION 3 – continued
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SECTION 3 – continued
TURN OVER

Question 16
Write an imaginative story for a school competition about a person who found a magic key which allowed them 
to become invisible.
Nhân cu¶c thi vi‰t trong trÜ©ng, em hãy vi‰t m¶t câu chuyŒn tÜªng tÜ®ng vŠ m¶t ngÜ©i tìm ÇÜ®c chìa khoá thÀn 
có th‹ giúp ngÜ©i dùng nó trª nên vô hình.

OR

Question 17
Write an informative article for a travel magazine in which you describe some Vietnamese customs, traditions 
and celebrations.
Em hãy vi‰t m¶t bài vi‰t thông tin cho m¶t tåp chí du lÎch, trong Çó em tä m¶t vài phong tøc, truyŠn thÓng và 
lÍ t‰t cûa ngÜ©i ViŒt Nam.

OR

Question 18
Your school is mounting a campaign on recycling. Write the text of a speech in which you try to persuade 
students to reuse, to recycle and not to waste resources.
TrÜ©ng cûa em mª cu¶c vÆn Ç¶ng vŠ tái ch‰ bi‰n Ç‹ bäo vŒ môi sinh. Em hãy vi‰t m¶t bài nói chuyŒn nh¢m 
khuyên h†c sinh ti‰t kiŒm, tái ch‰ bi‰n, ÇØng phung phí tài nguyên.

OR

Question 19
Write a review for a local newspaper in which you evaluate the comic/dramatic effects of a film or book you 
have recently watched or read. 
Em hãy vi‰t, cho m¶t t© báo ÇÎa phÜÖng, m¶t bài Çánh giá vŠ änh hÜªng vui nh¶n hay xúc Ç¶ng cûa m¶t cuÓn 
phim hay m¶t cuÓn sách em m§i xem.

OR

Question 20
Write a journal entry for the day of your friend’s birthday party which you helped to organise.
Vi‰t m¶t trang nhÆt kš vŠ  bu°i tiŒc sinh nhÆt cûa m¶t ngÜ©i bån mà em Çã giúp t° chÙc.

Total 15 marks

SECTION 3 – Writing in Vietnamese

Instructions for Section 3
Answer one question in 200–300 words in VIETNAMESE.
Responses in the wrong language will receive no credit.
Space is provided on the following page to make notes.
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SECTION 3 – continued
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SECTION 3 – continued
TURN OVER

You may make notes in this space.

Write your response on the following pages.
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SECTION 3 – continued
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SECTION 3 – continued
TURN OVER

Question No.  (Mark in the box the number of the question you are answering.)
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SECTION 3 – continued
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SECTION 3 – continued
TURN OVER
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A script book is available from the supervisor if you need extra paper to complete your answer. Please ensure 
you write your student number in the space provided on the front cover of the script book. At the end of the 
examination, place the script book inside the front cover of this question and answer book.

END OF SECTION 3
TURN OVER
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END OF QUESTION AND ANSWER BOOK

Assessment criteria

Section 1: Listening and responding

Part A
• The capacity to understand and convey general and specific aspects of texts

Part B
• The capacity to understand general and specific aspects of texts
• The capacity to convey information accurately and appropriately

Section 2: Reading and responding

Part A
• The capacity to understand and convey general and specific aspects of texts

Part B
• The capacity to understand general and specific aspects of texts
• The capacity to convey information accurately and appropriately

Section 3: Writing in Vietnamese
• Relevance, breadth and depth of content
• Appropriateness of structure and sequence
• Accuracy, range and appropriateness of vocabulary and grammar



2005 VIET EXAM (SAMPLE) – Transcript                                                16                                                                                                                       17                                                2005 VIET EXAM (SAMPLE) – Transcript

Transcript
SECTION I: Listening and Responding

Part A 

TEXT 1
H¶i Phø Huynh ViŒt Nam trân tr†ng kính m©i quš phø huynh ghi danh tham d¿ các bu°i h¶i thäo vŠ phÜÖng 
cách hÜ§ng dÅn con cái trong lÙa tu°i thi‰u niên.
Các bu°i h¶i thäo së ÇÜ®c t° chÙc trong bÓn tuÀn lÍ s¡p t§i, vào các ngày thÙ Næm, 3, 10, 17 và 24 tháng Bäy. 
Quš vÎ có th‹ ch†n m¶t trong hai nhóm sau Çây: Nhóm ban ngày tØ 10 gi© sáng Ç‰n 12 gi© trÜa và nhóm ban 
Çêm tØ 7 gi© tÓi Ç‰n 9 gi© tÓi, b¡t ÇÀu vào ngày thÙ Næm, 3.7.03.
ñÎa Çi‹m là Væn phòng cûa h¶i, sÓ 50 Douglas St, Noble Park, Vic. 3174.
M†i chi ti‰t và ghi tên tham d¿, xin liên låc chÎ HÒng ho¥c chÎ Hånh, ÇiŒn thoåi sÓ 9546 8844 vào gi© làm viŒc 
trong tuÀn.

TEXT 2
Nam SÖn: Hân hånh ÇÜ®c Çón ti‰p chÎ Hoàng Vân trong cu¶c phÕng vÃn hôm nay.
Hoàng Vân: Xin chào anh Nam SÖn và quš thính giä.
Nam SÖn:  Là cÓ vÃn gia Çình, xin chÎ cho bi‰t nh»ng thay Ç°i cûa gia Çình ngày nay, cÛng nhÜ cách sÓng 

làm sao cho phù h®p v§i s¿ thay Ç°i Çó.
Hoàng Vân:  ñúng là gia Çình ngày nay Çã thay Ç°i nhiŠu. Ngày xÜa, Ça sÓ ngÜ©i ta sÓng trong Çåi gia Çình, 

gÒm ông bà, chú bác, cô dì, cha mË, con cháu. Còn ngày nay, Ça sÓ ngÜ©i ta sÓng trong ti‹u gia 
Çình, thÜ©ng chÌ có cha mË và con cái.

Nam SÖn: Nguyên nhân nào tåo nên s¿ thay Ç°i Çó å?
Hoàng Vân:  Có nhiŠu nguyên nhân, nhÜng nguyên nhân chính là do s¿ phát tri‹n cûa xã h¶i tØ nông nghiŒp 

thành kÏ nghŒ. Các thành phÓ phát tri‹n, thu hút nhiŠu ngÜ©i tØ thôn quê lên thành phÓ làm viŒc 
và sinh sÓng. NhiŠu ngÜ©i lÆp gia Çình và ª luôn tåi thành phÓ, gia Çình cûa h† Ça sÓ là ti‹u gia 
Çình. Ngoài ra, ngÜ©i ta cÛng có th‹ phäi r©i thành phÓ này sang thành phÓ khác vì công viŒc 
làm và thông thÜ©ng ti‹u gia Çình phäi d©i theo.

Nam SÖn: ñ©i sÓng thành phÓ có làm thay Ç°i ti‹u gia Çình hay không?
Hoàng Vân:  Có chÙ. Trong ti‹u gia Çình cûa bÓn mÜÖi, næm mÜÖi næm trÜ§c, chÌ ngÜ©i chÒng Çi làm, ngÜ©i 

v® thÜ©ng ª nhà, lo viŒc trong nhà. Ngày nay, thÜ©ng cä hai v® chÒng ÇŠu phäi Çi làm m§i bäo 
Çäm Ç¿Öc Ç©i sÓng gia Çình; vŠ nhà cùng lo viŒc nhà mà vÅn không làm h‰t viŒc.

Nam SÖn: VÆy rÒi, con cái thì sao?
Hoàng Vân:  ñây là vÃn ÇŠ l§n cûa ti‹u gia Çình ngày nay. Con cái nhÕ cÀn s¿ sæn sóc cûa cha mË, rÒi l§n 

lên chúng cÀn ÇÜ®c cha mË hÜ§ng dÅn, giúp Ç«, nhÜng cha mË bÆn quá, làm sao có thì gi© sæn 
sóc con cái ÇÀy Çû. HÆu quä là nhiŠu con cái bÎ mÃt Çi s¿ hÜ§ng dÅn, giúp Ç« cÀn thi‰t cûa cha 
mË. ñó là chÜa k‹ nh»ng trÜ©ng h®p thi‰u thông cäm và có th‹ ngay cä xung Ç¶t gi»a cha mË 
và con cái, gia Çình bÃt hoà và con cái bÎ hÜ hÕng.

Nam SÖn: ChÎ có l©i khuyên nào Ç‹ giúp gia Çình thích nghi v§i ÇiŠu kiŒn sÓng ngày nay không?
Hoàng Vân:  Gia Çình hånh phúc Çòi hÕi cha mË và con cái có quan hŒ thân thi‰t, bŠn ch¥t. Cha mË cÀn bi‰t 

dành thì gi© Ç‹ sÓng v§i con, hi‹u con, giúp con. ViŒc cha mË Çi làm là cÀn thi‰t cho Ç©i sÓng 
vÆt chÃt cûa gia Çình, nhÜng viŒc cha mË và con cái sinh hoåt v§I nhau, sÓng gÀn gÛi v§i nhau 
cÛng cÀn thi‰t và quan tr†ng cho cä gia Çình. Nói tóm låi cÀn phäi có s¿ cân b¢ng thông minh 
gi»a viŒc làm viŒc và Ç©i sÓng gia Çình gi»a cha mË và con cái.

Nam SÖn: Xin cäm Ön chÎ Hoàng Vân. HËn g¥p låi chÎ trong m¶t dÎp khác.
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Part B

TEXT 3
Bà Hoa: Tâm à! Con Ç†c tin này chÜa?
Tâm: Då tin gì vÆy má?
Bà Hoa:  T© báo này Çæng tin thi‰u niên uÓng rÜ®u g¥p nhiŠu chuyŒn ghê quá! Con nh§ ÇØng có theo 

chúng bån mà tÆp tành uÓng rÜ®u bia nghe con. 
Tâm:  Con Çâu có nghiŒn rÜ®u nghiŒn bia gì Çâu mà má lo. NhÜng bài báo nói cái gì mà má nói là thÃy 

ghê?
Bà Hoa:  Bài báo nói là ª Úc có Ç‰n 40% trÈ chÜa Ç‰n tu°i ngÜ©i l§n mà Çã uÓng rÜ®u uÓng bia rÒi Çây 

nè! Bài báo k‹ vŠ m¶t nghiên cÙu kéo dài hai mÜÖi næm cho bi‰t là thi‰u niên mà uÓng rÜ®u bia 
thì não b¶ bÎ hÜ, trí nh§ suy kém, h†c hành rÃt y‰u, tinh thÀn bÎ suy thoái. Có ÇÙa sinh tÆt Çánh 
l¶n, có ÇÙa tÓi ngày cÙ buÒn rÀu.

Tâm:  Då Çúng rÒi! Ÿ tu°i thi‰u niên, não b¶ vÅn còn Çang phát tri‹n, bày Ç¥t uÓng rÜ®u bia thì ch¡c 
ch¡n là não bÎ hÜ håi rÒi. NgÜ©i l§n uÓng rÜ®u uÓng bia quá sÙc cÛng còn g¥p h†a, huÓng hÒ gì 
Çám trÈ.

Bà Hoa:  Con bi‰t vÆy là tÓt, nhÜng liŒu con có làm chû ÇÜ®c mình hay không? Ra ÇÜ©ng, g¥p bån bè, 
tiŒc tùng, làm sao con bäo Çäm con không uÓng rÜ®u Çây?

Tâm:  Con bi‰t, uÓng rÜ®u là m¶t vÃn nån l§n trong xã h¶i. Nguyên nhân m¶t phÀn vì các công ty rÜ®u 
bia tung ra nhiŠu màn quäng cáo nh¡m vào gi§i trÈ, làm cho h† tin r¢ng phäi uÓng rÜ®u m§i 
là ngÜ©i sành ÇiŒu. Chính vì nhiŠu ngÜ©i lâm vào vÃn nån uÓng rÜ®u nên chính phû m§i thành 
lÆp nh»ng cÖ quan nhÜ Alcoholics Anonymous Ç‹ giúp Ç« nh»ng ngÜ©i Çó. NhÜng dù th‰ nào 
Çi n»a thì con phäi có k› luÆt cho chính mình, ch£ng hån con có th‹ uÓng chút rÜ®u khi có tiŒc 
tùng ª nhà mình, nhÜng n‰u Çi ra ngoài, con tuyŒt ÇÓi không uÓng nhiŠu hÖn m¶t, hai ly, không 
Ç‹ mình bÎ say và nhÃt là n‰u Çã uÓng rÜ®u bia thì không bao gi© lái xe.

Bà Hoa: Con bi‰t nhÜ vÆy thì tÓt, nhÜng phäi bäo Çäm là bi‰t thì phäi làm Çúng ÇiŠu mình bi‰t.
Tâm (cÜ©i):   Då con ch¡c ch¡n së làm ÇÜ®c! Con Çã 18 tu°i rÒi. Con bi‰t rÜ®u bia tuy có làm cho cu¶c Ç©i 

thêm chút niŠm vui, nhÜng uÓng rÜ®u bia quá Ç¶, ho¥c còn nhÕ mà bày Ç¥t uÓng rÜ®u bia thì 
cu¶c Ç©i së khÓn kh°. Má bi‰t tính con mà, con nói ÇÜ®c thì con luôn cÓ g¡ng làm cho b¢ng 
ÇÜ®c. Má cÙ an tâm Çi. 


