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Team Contest Problem

Here is a list of the 50 most frequent words of the Vietnamese language with their occurrences
in a corpus (text collection) of one million words:

T!S" T!S" T!S" T!S" T!S"
1 và 13076 11 !"#c 6620 21 ông 4224 31 làm 3762 41 n"$c 3176
2 c%a 12313 12 ng"&i 6434 22 công 4210 32! ó 3724 42 th'3166
3 m(t 10587 13 nh)ng 6065 23 nh"4088 33 ph*i 3637 43 qu+c 3139
4 có 10488 14 v$i 5396 24 c,ng 4068 34 tôi 3484 44 t-i 3105
5 là 10303 15 !.4984 25 v/4025 35 chính 3413 45 th.3032
6 không 8451 16 ra 4881 26 04005 36 n1m 3360 46 nói 3007
7 cho 8387 17 con 4685 27 nhà 3942 37! i 3290 47 trên 2991
8 các 8383 18!' n 4645 28 khi 3890 38 s23268 48 thì 2941
9 trong 8149 19 vào 4548 29 dân 3811 39 b33218 49 thành 2899

10! ã 7585 20 này 4403 30 l-i 3806 40 t43195 50 nh"ng 2895

Translate as much as you can from the first ten reading units of a Vietnamese course for
advanced beginners given below. You will find all of the above words except five in the reading
units. These words are highlighted in the texts.

Bài m!t. My Room

1!ây là phòng c!a tôi. 2Trong phòng có nhi"u #$ #%c. 3!ây là bàn và gh&. 4Trên
bàn có m"t cái máy vi tính, m"t vài#' a CD, m"t vài quy(n sách, m"t cu)n t# #i(n
Anh–Vi*t và r+t nhi"u bút. 5!ây là gi,-ng c!a tôi. 6Trên gi,-ng có g)i, ch.n và
m"t cái#i" u khi(n ti vi. 7Kia là t/qu0 n áo c!a tôi. 8Tôi có nhi"u qu0n jean và áo
thun. 9Tôi không có nhi"u áo s1mi. 10D,2i t/ là giày và dép. 11!ây là #i*n tho%i di
#3ng c!a tôi. 12!i*n tho%i này r+t m2i và #4p. 13Kia là lò s,5i#i*n. 14Trên t,-ng
phòng tôi có m"t cái máy l%nh và cái qu%t máy và m"t t+m g,1ng. 15Phòng tôi có
m3t cái ti vi nh6 và m"t #0u#' a DVD. 16!ây là cái t/l%nh c!a tôi. 17Trong t/
l%nh có nhi"u trái cây, n$%c ng7t và bia. 18Trên t/l%nh có nhi"u ly c)c. 19Phòng
c!a tôi nh6, nh$ng tôi r+t thích nó.

Bài hai. Mr Nam Studies Korean at Hanoi University

1Anh Nam là sinh viên. 2Anh +y h7c ti&ng Hàn & tr,-ng!% i h7c Ngo%i ng8 Hà N3i.
3Sáng nay, anh Nam th9c d:y lúc 6 gi-. 4Anh +y. n sáng lúc 6 gi- 30 phút. 5Anh +y
'(n tr,-ng lúc 7 gi-. 6Bu;i sáng, anh Nam h7c H3i tho%i ti&ng Hàn. 7Anh +y h7c
v%i m"t giáo s, ng$)i Hàn t# 7 gi- '(n 10 gi-. 8Lúc 10 gi-r ,<i, anh Nam 'i g=p
b%n. 9B%n anh +y c*ng là sinh viên & tr,-ng#% i h7c. 10Bu;i tr,a, anh +y và b%n
.n tr,a & c.n tin trong tr,-ng!% i h7c. 11Bu;i chi"u, anh Nam h7c t# 1 gi-r ,<i
'(n 4 gi-. 12Sau 'ó, anh Nam 'i u)ng cà phê v%i b%n. 13Bu;i t)i anh Nam h7c
ti&ng Anh &m"t trung tâm ngo%i ng8.
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Bài ba. Mr Lee Comes to Vietnam

1Anh Lee 'ã'i Vi*t Nam hai l0n, m"t l0n '+ du l>ch, m"t l0n '+ h7c ti&ng Vi*t.
2Anh Lee 'i Vi*t Nam l0n#0 u tiên vào n,m 2003. 3Anh +y 'ã'i du l>ch & các thành
ph)l 2n c!a Vi*t Nam: Hà N3i, TP. H$ Chí Minh, Nha Trang,! à L%t. 4Anh Lee 'i
Vi*t Nam l0n th9 hai cách# ây 6 tháng. 5L0n này, anh Lee 'ã'i TP. H$ Chí Minh

'+ h7c ti&ng Vi*t. 6? 'ó, anh Lee 'ã g=p nhi"u giáo viên và sinh viên Vi*t Nam.
7Anh Lee thích nói ti&ng Vi*t v%i sinh viên Vi*t Nam. 8? TP. H$ Chí Minh có

nhi"u ng$)i Hàn Qu-c. 9H7 làm vi*c &công ty Hàn Qu-c. 10?tr ,-ng#% i h7c, anh
Lee c*ng g=p nhi"u sinh viên Hàn Qu-c. 11Anh Lee r+t thích TP. H$ Chí Minh
và r+t thích ti&ng Vi*t. 12Anh Lee có nhi"u b%n Vi*t Nam. 13H7 không bi&t ti&ng
Hàn, vì v:y, anh Lee nói ti&ng Vi*t v%i h7. 14Bây gi-, anh Lee 'ã tr5 v. Hàn Qu-c,
nh$ng anh Lee mu)n n,m sau tr5 l/i Vi*t Nam.

Bài b"n. Van Hung Works for Offo Company

1Xin chào các b%n. 2Tôi tên là Nguy@n V.n Hùng. 3Hi*n nay, tôi #ang làm nhân
viên ti&p th> cho công ty th,1ng m%i Offo. 4MAi tu0n tôi làm vi*c n,m ngày, t# th9
hai '(n th9sáu. 5Bu;i sáng th9hai, tôi th,-ng có h7p &công ty lúc 7 gi-sáng. 6Tôi
th,-ng 'i nhi"u n1i, g=p nhi"u ng$)i'+ gi2i thi*u v.công ty Offo. 7Vì v:y, vào th9
sáu, tôi th,-ng r+t m*t. 8Th9b By và ch/nh:t, tôi không' i làm. 9Tôi th,-ng nghC
&nhà . 10Tôi .n nhi"u, ng/nhi"u. 11!ôi khi tôi'( n nhà b%n tôi. 12Tôi c*ng th,-ng
'i ch1i &công viên v%i các con tôi. 13Bu;i t)i th9b By, chúng tôi th,-ng 'i u)ng

cà phê hay 'i nghe nh%c. 14? TP. H$ Chí Minh có nhi"u ti*m cà phê. 15Ch/nh:t,
tôi th,-ng 'i ch1i bóng#á. 16Tôi r+t thích hai ngày th9b By và ch/nh:t. 17Và tôi
r+t ghét bu;i sáng th9hai.

Bài n#m. My Family

1Xin gi2i thi*u v%i các b%n v. gia#ình c!a tôi. 2Gia#ình tôi có 6 ng$)i: b)m4
tôi, ch>cB, tôi, m"t em gái và m"t em trai út. 3Gia#ình tôi s)ng & Hà N3i. 4B)
tôi n,m nay 60 tu;i. 5B) tôi là giám #)c c!a m"t công ty t,nhân. 6M4 tôi là giáo
viên tr,-ng ti(u h7c. 7Ch>cB tôi n,m nay 27 tu;i, 'ã t)t nghi*p#% i h7c và hi*n
#ang làm vi*c cho m"t công ty th,1ng m%i. 8Ch> +y lúc nào c*ng r+t b:n. 9Tôi
còn là sinh viên n,m th9 3 khoa ti&ng Nh:t. 10Em gái k& tôi c*ng là sinh viên.
11Em +y h7c n,m th9nh+ t khoa ti&ng Anh. 12Chúng tôi #"u h7c & tr,-ng!% i h7c
Ngo%i Ng8 Hà N3i. 13Em trai út c!a tôi #ang h7c & tr,-ng Trung h7c Nguy@n!ình
Chi(u. 14Vào cu)i tu0n, chúng tôi th,-ng 'i d%o &công viên và nghe nh%c. 15Nghe
nói n,m sau ch>cB tôi s0 k&t hôn.

Bài sáu. I Live in Ho Chi Minh City

1Tôi s)ng v%i gia#ình tôi& Qu:n 1. 2T# nhà tôi'(n chDB&n Thành không xa.
3Tôi có th+ 'i b3 '(n'ó . 4Nhà tôi nEm & góc ngã t, #,-ng Nguy@n Du — Cách
M%ng Tháng Tám. 5!)i di*n nhà tôi là m"t tr%m x.ng. 6Bên ph1i nhà tôi là khách
s%n ABC. 7Khách s%n nh6, nh$ng r+t#4p và không #Ft. 8Bên trái nhà tôi có m"t
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ti*m ph5. 9Hàng ngày, bu;i sáng, tôi th,-ng. n sáng & 'ó. 10Ph5 & 'ó r+t ngon.
11Nhà tôi không xa tr,-ng#% i h7c. 12Tôi có th+ '(n tr,-ng bEng xe#% p hay xe
máy. 13Khi có th-i gian, tôi c*ng có th+ 'i b3 'i h7c. 142i b3 t# nhà'(n tr,-ng
m+t khoBng 30 phút. 15Tôi r+t thích 'i b3 '(n'ó . 162i bEng xe máy thì nhanh h1n,
chCm+ t khoBng 7 phút. 17Nhà tôi #>a chC & s) 35 #,-ng Cách M%ng Tháng Tám,
Qu:n 1, Thành ph)H $ Chí Minh.

Bài b$y. Restaurant

1Ch/nh: t tu0n tr,2c, chúng tôi'i .n t)i &m" t nhà hàng. 2Nhà hàng này tên là
Quê H,1ng. 32ó là m"t nhà hàng n;i ti&ng & TP. H$ Chí Minh. 4Các món.n & 'ó
không #Ft lFm. 5Chúng tôi'ã g7i nhi"u món nh$ chB giò, nem n,2ng, tôm n,2ng,
lGu hBi sBn. 6Sau 'ó, các b%n tôi còn g7i thêm c1m chiên và món tráng mi*ng.
7Chúng tôi u)ng bia Sài Gòn. 8Bia Sài Gòn là m"t lo%i bia c!a Vi*t Nam. 9Các
b%n n8 không u)ng bia mà u)ng n$%c ng7t. 10Nhà hàng Quê H,1ng lúc nào c*ng
r+t# ông khách. 11N&u khách '(n vào th9b By và ch/nh:t thì th,-ng không có chA
ng$i. 12Các b%n tôi #"u th+y món.n & #ây r+t ngon. 13Có lH ch/nh: t tu0n này,
chúng tôi s0 tr5 l/i .n t)i & 'ó.

Bài tám. Souvenir Shop in Hue City

1Chúng tôi có m"t cIa hàng chuyên bán #$l, u ni*m & Hu&. 2Khách '(n th,-ng
là cB khách Vi*t Nam lJn khách n$%c ngoài. 3Vào tháng 7, tháng 8, mùa du l>ch,
cIa hàng chúng tôi #ông khách h1n. 4Vì v:y, chúng tôi th,-ng m5cI a s2m h1n và
#óng cIa mu3n h1n. 5Các ngày trong tu0n, chúng tôi th,-ng m5cI a lúc 7 gi-sáng,
và #óng cIa 10 gi- #êm. 6Nh$ng nh3ng ngày cu)i tu0n, khi #ông khách, chúng
tôi có th+ m5cIa '(n 12 gi- #êm. 7Vào tháng hai hàng n,m, cIa hàng chúng tôi
th,-ng# óng cIa trong khoBng hai tu0n. 8LKdo là nhân viên cIa hàng nghC T&t.

9Khách c!a chúng tôi là nh3ng ng$)i du l>ch n$%c ngoài và cBVi* t Nam. 10H7
th,-ng mua quà l,u ni*m '+ t=ng cho b%n bè,#$ ng nghi*p. 11Khách có th+ trBbEng
ti"n# ô ho=c ti"n Vi*t. 12CIa hàng chúng tôi có r+t nhi"u quà l,u ni*m. 13Nhi"u
món quà nh6, tuy không mFc nh$ng có Kngh' a kLni*m v. Vi*t Nam hay v.thành
ph)Hu&. 14Chúng tôi r+t vui vì nh3ng #$ v:t này tuy nh6 nh$ng'i khFp th( gi2i.

Bài chín. Tickets to Vietnam

1Sáng nay, tôi cùng b%n tôi'i mua vé máy bay. 2Chúng tôi mu)n 'i Vi*t Nam '+
h7c ti&ng Vi*t trong hai tháng nghChè. 3Tháng 7, tháng 8 là mùa du l>ch, vì v:y có

r+t nhi"u ng$)i mu)n sang Vi*t Nam. 4? phòng bán vé c!a Công ty Hàng không
Vi*t Nam, chúng tôi '$4c m"t cô nhân viên ti&p#ón. 5Cô +y r+t vui vM, nh$ng l/i
không bi&t ti&ng Nh:t. 6Chúng tôi ph1i nói chuy*n v%i cô +y bEng ti&ng Anh. 7B%n
tôi'ã h6i mua vé máy bay giBm giá t# Tokyo 'i TP. H$ Chí Minh. 8Cô nhân viên
cho bi&t là vì th-i gian này có nhi"u khách 'i du l>ch & Vi*t Nam, nên không có vé
giBm giá. 9Giá vé chính th9c, lo%i vé h%ng ph;thông, m"t chi"u là 450# ô la. 10Giá
vé h%ng th,1ng gia thì còn#F t h1n.

11Chúng tôi' ã nói chuy*n v%i cô nhân viên khoBng 30 phút. 12Sau 'ó, chúng tôi
quy&t#> nh mua vé kh9h$ i h%ng ph;thông. 13Th-i gian bay t# Tokyo '(n TP. H$
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Chí Minh khoBng 5 ti&ng. 14Tu0n sau chúng tôi s0 kh5i hành. 15Tôi r+t mu)n 'i
Vi*t Nam h7c ti&ng Vi*t, nh$ng tôi h1i lo lFng: Có lH & Vi*t Nam nóng lFm.

Bài m%&i. Hotel Sao Mai

1Khách s%n Sao Mai là m"t khách s%n 3 sao, nEm & Trung tâm Thành ph) Hà N3i.
2!ây không ph1i là m"t khách s%n l2n, nh$ng l/i có nhi"u khách n$%c ngoài nh-
vào ch+t l,Dng d>ch vN c!a nó. 3Khách s%n Sao Mai nEm g0n b-h $ Hoàn Ki&m.
4ChCc0n 'i b3khoB ng 5 phút là có th+ '(n b-h$. 5Tuy nEm & trung tâm thành
ph) nh$ng khách s%n Sao Mai r+t yên t'nh, s%ch sH.

6Khách s%n có t+t cB 6 t0ng và khoBng 70 phòng ng/. 7Trong mAi phòng ng/ #"u
có t/l%nh, n$%c nóng và #i*n tho%i. 8Có ba lo%i phòng khác nhau: phòng#= c bi*t
giá 500.000#$ng m"t #êm; phòng lo%i th,-ng giá 350.000#$ng m"t #êm và phòng
lo%i rM 250.000#$ng m"t #êm. 9Phòng#= c bi*t và phòng lo%i th,-ng thì r3ng rãi
và có máy l%nh, còn phòng lo%i rM thì chC có qu%t máy. 10Khách s%n Sao Mai c*ng
có m"t nhà hàng phNc vN .n sáng mi@n phí.

11Vào mùa du l>ch, nhi"u khách s%n khác t.ng giá phòng. 12Nh$ng khách s%n
Sao Mai vJn gi8 giá cO. 13H1n n8a, ti&p tân & khách s%n này có th+ nói '$4c ti&ng
Anh, ti&ng Nh:t và ti&ng Hàn r+t gi6i. 14Chính vì v:y, nhi"u du khách thích '(n&
khách s%n này mAi khi h7 '(n th.m Hà N3i.

*

Here are the words from the list that occur in the texts, in alphabetical order:

S"T! S"T! S"T! S"T! S"T!
8 các 15!. 31 làm 46 nói 48 thì

35 chính 18!'n 3 m(t 41 n"$c 34 tôi
7 cho 37!i 36 n1m 260 47 trên
4 có 32!ó 20 này 33 ph*i 9 trong

17 con 11 !"#c 12 ng"&i 43 qu+c 40 t4
22 công 28 khi 27 nhà 38 s2 1 và
2 c%a 6 không 23 nh" 49 thành 19 vào

24 c,ng 5 là 50 nh"ng 42 th' 25 v/
10!ã 30 l-i 13 nh)ng 45 th. 14 v$i

!!Vietnamese belongs to the Austro-Asiatic language family. It is spoken by some 66 mln
people in Vietnam (see the map).

#, â, ê, ô, $, %, y are vowels; ch, &(') , gi, kh, ng, nh, ph, th, tr, x are consonants.
Vietnamese has six tones (melodies in one of which every syllable is pronounced). One tone is

not marked at all, the other five tones are marked by a diacritic above (á, à, ã, () or below ())
the vowel.

—Boris Iomdin

English text: Boris Iomdin.

Good luck!


