
평가는 매우 어려운 일입니다. 일정한 수준의 문제를 출제해야 하고 적절한 내용으로 문제를 구성해야 하기                

때문입니다. 따라서 평가와 관련된 교재를 쉽게 만들 수는 없습니다. 

한국어능력시험은 이미 역사가 꽤 되었지만 좋은 문제가 담긴 교재를 찾기가 쉽지 않습니다. 특히 태국인을 위한 

좋은 한국어능력시험교재는 찾기가 어렵습니다. 

본 교재는 저자들의 열정과 태국 한국교육원의 관심으로 이루어졌습니다. 시험을 준비하는 학생이나 이를 지도

하는 교사에게 모두 유용한 교재가 될 겁니다. 특히 어휘와 문법과 관련된 예시는 어휘교재, 문법교재로도 손색이 

없습니다. 

본 교재를 통해 태국 학생의 한국어능력이 성장하기를 기원합니다. 집필진 선생님들 정말 수고 많으셨습니다. 

어려운 일을 해 내셨습니다.

 2018년 7월

한국어교육기관 대표자 협의회 
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1. 시험의 목적

 ● 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포•외국인의 한국어 학습 방향 제시 및 한국어 보급 확대 

 ● 한국어 사용능력을 측정•평가하여 그 결과를 국내 대학 유학 및 취업 등에 활용 

2. 응시대상

 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포 및 외국인으로서

 ● 한국어 학습자 및 국내 대학 유학 희망자 

 ● 국내외 한국 기업체 및 공공기관 취업 희망자 

 ● 외국 학교에 재학 중이거나 졸업한 재외국민 

3. 유효기간

 ● 성적 발표일로부터 2년간 유효

4. 시험의 활용처

 ● 정부초청 외국인 장학생 진학 및 학사관리 

 ● 외국인 및 12년 외국 교육과정이수 재외동포의 국내 대학 및 대학원 입학 

 ● 한국기업체 취업희망자의 취업비자 획득 및 선발, 인사기준 

 ● 외국인 의사자격자의 국내 면허 인정 

 ● 외국인의 한국어교원 자격 심사(국립국어원) 지원 서류  

 ● 영주권 취득 

 ● 결혼이민자 비자 발급 신청 

 ● 사회 통합 프로그램 교육 과정 이수로 인정 (1~4급 취득 외국인)

5. 시험시간표

구분 교시 영역
입실 완료   

시간
시작 종료

시험시간

(분)๗

TOPIK I 1교시
듣기

읽기

09:20         

까지
10:00 11:40 100

한국어능력시험 TOPIK I 안내
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6. 시험의 진행 안내

 (아래 시험 진행 일정은 시험 당일 고사장 사정에 따라 실제 진행 시간과 다를 수 있습니다.)

 TOPIK I 의 경우 –  오전 09:20까지 입실 (오전 09:20 이후 절대 입실 불가)

시간 내용 비고

~ 09:20 시험실 입실 완료 09:20 이후 입실 불가

09:20 ~ 09:50 (30분)
답안지 작성 안내 & 

1차 본인 확인
휴대폰 수거

09:50 ~ 10:00 (10분) 문제지 배부 및 듣기 시험 방송 ‐

10:00 ~ 10:40 (40분) 듣기 평가 ‐

10:40 ~ 11:40 (60분) 읽기 평가
2차 본인 확인: 부정행위 

방지를 위해 듣기 평가 후 실시

7. 시험의 수준 및 등급

 ● 시험수준: TOPIK I, TOPIK II

 ● 평가등급: 6개 등급 (1~6급)

  응시자가 획득한 종합 점수를 기준으로 판정되며, 등급별 분할 점수는 아래와 같습니다.

구분
TOPIK I TOPIK II

1급 2급 3급 4급 5급 6급

등급결정 80점 이상 140점 이상 120점 이상 150점 이상 190점 이상 230점 이상

8. 문항구성

 ① 수준별 구성

시험수준 교시 영역 (시간)๗ 유형 문항수 배점 총점

TOPIK I 1교시

듣기 (40분) 객관식 30 100

200

읽기 (60분) 객관식 40 100

TOPIK II
1교시

듣기 (60분) 객관식 50 100

300쓰기 (50분) 주관식 4 100

2교시 읽기 (70분) 객관식 50 100

 ② 문제유형

 ● 객관식 문항 (4지선다형)

TOPIK I 7



★ 등급별 평가 기준

시험수준 등급                            평가기준

TOPIK I

1급

● 자기 소개하기, 물건 사기, 음식 주문하기 등 생존에 필요한 기초적인 언어 기능을                        

수행할 수 있다.

● 자기 자신, 가족, 취미, 날씨 등 매우 사적이고 친숙한 화제에 관련된 내용을 이해하고             

표현할 수 있다.

● 약 800개의 기초 어휘와 기본 문법에 대한 이해를 바탕으로 간단한 문장을 생성할 수 있다.

● 간단한 생활문과 실용문을 이해하고 구성할 수 있다.

2급

● 전화하기, 부탁하기 등의 일상생활에 필요한 기능과 ‘우체국, 은행’ 등의 공공시설                         

이용에 필요한 기능을 수행할 수 있다.

● 약 1,500~2,000개의 어휘를 이용하여 사적이고 친숙한 화제에 관해 문단 단위로                         

이해하고 사용할 수 있다.

● 공식적 상황과 비공식적 상황에서의 언어를 구분해 사용할 수 있다.

TOPIK II

3급

● 일상생활을 영위하는 데 별 어려움을 느끼지 않으며 다양한 공공시설의 이용과 사회적               

관계 유지에 필요한 기초적 언어 기능을 수행할 수 있다.

● 친숙하고 구체적인 소재는 물론, 자신에게 친숙한 사회적 소재를 문단 단위로 표현하거나 

이해할 수 있다.

● 문어와 구어의 기본적인 특성을 구분해서 이해하고 사용할 수 있다.

4급

● 공공시설 이용과 사회적 관계 유지에 필요한 언어 기능을 수행할 수 있으며, 일반적인               

업무 수행에 필요한 기능을 어느 정도 수행할 수 있다.

● 뉴스, 신문 기사 중 비교적 평이한 내용을 이해할 수 있다. 일반적인 사회적•추상적                             

소재를 비교적 정확하고 유창하게 이해하고, 사용할 수 있다.

● 자주 사용되는 관용적 표현과 대표적인 한국 문화에 대한 이해를 바탕으로 사회•문화적인         

내용을 이해하고 사용할 수 있다.

5급

● 전문 분야에서의 연구나 업무 수행에 필요한 언어 기능을 어느 정도 수행할 수 있다.

● 정치, 경제, 사회, 문화 전반에 걸쳐 친숙하지 않은 소재에 관해서도 이해하고 사용할 수 있다.

● 공식적•비공식적 맥락과 구어적•문어적 맥락에 따라 언어를 적절히 구분해 사용할 수 있다.

6급

● 전문 분야에서의 연구나 업무 수행에 필요한 언어 기능을 비교적 정확하고 유창하게                 

수행할 수 있다.

● 정치, 경제, 사회, 문화 전반에 걸쳐 친숙하지 않은 주제에 관해서도 이해하고 사용할 수 있다.

● 원어민 화자의 수준에는 이르지 못하나 기능 수행이나 의미 표현에는 어려움을 겪지 않는다.

TOPIK I8



ข้อแนะน�การสอบวัดระดับคำวามถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK I

1. วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแพร่ภาษาเกาหลีให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติและชาวเกาหลีโพ้นทะเล
• เพ่ือวัดระดับและประเมินทักษะภาษาเกาหลีและน�าผลสอบไปใช้เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือ         

ใช้สมัครงานในประเทศเกาหลีใต้ 

2. ผู้สมัครสอบ
 ชาวต่างชาติและชาวเกาหลีโพ้นทะเล
• ผู้ศึกษาภาษาเกาหลีหรือผู้ประสงค์จะศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้
• ผูท้ีต้่องการท�างานในบรษิทัเกาหลทีัง้ในและต่างประเทศ หรอืผูป้ระสงค์จะประกอบอาชพีในองค์กรรฐับาล
• ชาวเกาหลีโพ้นทะเลที่ก�าลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ

3. ระยะเวลาครบก�าหนด
• ผลสอบมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันประกาศผล

4. การใช้ผลสอบ
• การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยรับทุนรัฐบาลเกาหลีและการจัดการด้านวิชาการ
• การรับชาวต่างชาติและชาวเกาหลีโพ้นทะเลที่ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 12 ปี เข้าศึกษาต่อระดับ 

มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้
• การขอวีซ่าส�าหรับผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพในบริษัทเกาหลี ตามมาตรฐานการจัดการและการคัดเลือก

พนักงาน
• การยืนยันใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของชาวต่างชาติในประเทศเกาหลีใต้
• เอกสารประกอบการขอใบประกาศนยีบตัรรบัรองคณุสมบตักิารสอนภาษาเกาหลขีองชาวต่างชาต ิ(สถาบนั 

ภาษาแห่งชาติ) 
• การยื่นขอใบอนุญาตเพื่อการพ�านักถาวร
• การยื่นขอวีซ่าสมรส
• การยืนยันว่าผ่านการฝึกอบรมโปรแกรมสังคมรวม (Korea Immigration and Integration                      

Program: KIIP) (ชาวต่างชาติที่สอบผ่านระดับ 1-4)

5. ตารางเวลาสอบ

ระดับ ช่วงสอบ การสอบ เวลาเข้า
ห้องสอบ เวลาเริ่มสอบ เวลาเลิกสอบ เวลาสอบ

(นาที)

TOPIK I ช่วงสอบที่ 1 การฟัง
การอ่าน

จนถึง  
09:20 10:00 11:40 100
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6. ข้อแนะน�าในการสอบ
 (เวลาและข้อแนะน�าในตารางด้านล่างนี้อาจแตกต่างจากการสอบจริงแล้วแต่สถานที่สอบ)
 การสอบ TOPIK I – เข้าห้องสอบได้จนถึงเวลา 09:20 น. (หลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด)

เวลา เนื้อหา หมายเหตุ

~ 09:20 เข้าห้องสอบ ภายหลัง 09:20 น.
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

09:20 ~ 09:50 (30 นาที)
แนะน�าการใช้กระดาษค�าตอบ

และยืนยันตัวตนผู้สมัครครั้งที่ 1 เก็บโทรศัพท์มือถือ

09:50 ~ 10:00 (10 นาที)
แจกข้อสอบและประกาศ

เริ่มสอบการฟัง
‐

10:00 ~ 10:40 (40 นาที) สอบการฟัง ‐

10:40 ~ 11:40 (60 นาที) สอบการอ่าน
ยืนยันตัวตนผู้สมัครครั้งที่ 2:  

ภายหลังสอบการฟัง เพื่อป้องกัน       
การทุจริต

7. เกณฑ์การสอบและระดับ
• เกณฑ์การสอบ: TOPIK I, TOPIK II
• ระดับ: ทั้งหมด 6 ระดับ (ระดับ 1-6)
 เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากคะแนนรวมของผู้สมัครสอบ และแบ่งระดับได้ตามคะแนนด้านล่างนี้

ระดับ
TOPIK I TOPIK II

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6

เกณฑ์
การตัดสิน

80 คะแนน
ขึ้นไป

140 คะแนน
ขึ้นไป

120 คะแนน
ขึ้นไป

150 คะแนน
ขึ้นไป

190 คะแนน
ขึ้นไป

230 คะแนน
ขึ้นไป
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8. สัดส่วนข้อสอบ
①  ตามเกณฑ์การสอบ

เกณฑ์
การสอบ ช่วงสอบ การสอบ 

(เวลา)
ประเภท
ข้อสอบ

จ�านวน
(ข้อ)

สัดส่วน
คะแนน คะแนนรวม

TOPIK I ช่วงสอบที่ 1

การฟัง
(40 นาที) ปรนัย 30 100

200
การอ่าน
(60 นาที) ปรนัย 40 100

TOPIK II
ช่วงสอบที่ 1

การฟัง
(60 นาที) ปรนัย 50 100

300การเขียน 
(50 นาที) อัตนัย 4 100

ช่วงสอบที่ 2 การอ่าน
(70 นาที) ปรนัย 50 100

② ตามประเภทข้อสอบ

• รูปแบบข้อสอบแบบปรนัย (แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก) 

TOPIK I 11



เกณฑ์
การสอบ ระดับ การประเมินผล

TOPIK I

ระดับ  1

• มีทักษะพื้นฐานทางภาษาที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน เช่น การแนะน�าตัว การซื้อของ                 
การสั่งอาหาร
• เข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับหัวเรื่องที่คุ้นเคยหรือเรื่องส่วนตัว เช่น เรื่องเกี่ยวกับตัวเอง 
ครอบครัว งานอดิเรก สภาพอากาศ
• แต่งประโยคง่าย ๆ จากไวยากรณ์พื้นฐานและค�าศัพท์เบื้องต้นที่มีประมาณ 800 ค�า
• เข้าใจและเรียบเรียงประโยคง่าย ๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจ�าวันได้

ระดับ  2

• มีทกัษะทางภาษาในการใช้พืน้ทีส่าธารณะ เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ และตดิต่อสือ่สาร               
ในชีวิตประจ�าวันได้ เช่น การโทรศัพท์ การขอความช่วยเหลือ
• เข้าใจเนื้อหาที่เป็นย่อหน้า สามารถสื่อสารเกี่ยวกับหัวเรื่องที่คุ้นเคยและเรื่องส่วนตัว               
โดยใช้ค�าศัพท์ประมาณ 1,500-2,000 ค�า
• แยกแยะและใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

TOPIK II

ระดับ  3

• มีทกัษะทางภาษาในการใช้พืน้ทีส่าธารณะต่าง ๆ  และมทีกัษะพืน้ฐานทางภาษาทีจ่�าเป็น
ต่อการรักษาความสัมพันธ์ในทางสังคม ไม่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจ�าวัน
• เข้าใจเนือ้หาทีเ่ป็นย่อหน้าและสือ่สารประเดน็ทางสงัคมทีต่นคุน้เคยและเป็นรปูธรรมได้
• แยกแยะเอกลักษณ์ของภาษาพูดและภาษาเขียน จนสามารถเข้าใจและสื่อสารได้

ระดับ  4

• มีทักษะทางภาษาที่จ�าเป็นต่อการใช้พื้นที่สาธารณะ การรักษาความสัมพันธ์ในทาง 
สังคม และการปฏิบัติงานทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง
• เข้าใจเนื้อหาง่าย ๆ เกี่ยวกับข่าวและหนังสือพิมพ์ เข้าใจและเปรียบเทียบระหว่าง    
เรื่องที่เป็นประเด็นทางสังคมและที่เป็นนามธรรมได้อย่างคล่องแคล่ว
• เข้าใจและส่ือสารเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม โดยมีพื้นฐานความเข้าใจ            
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีที่เป็นที่รู้จักและส�านวนเกาหลีที่ใช้บ่อย

ระดับ  5

• มีทักษะทางภาษาที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารเฉพาะด้านในระดับหนึ่ง เช่น งานวิจัย                
การประกอบธุรกิจ
• เข้าใจและส่ือสารประเด็นท่ีเป็นเรื่องไกลตัวได้ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม
• แยกแยะและสือ่สารเนือ้หาเกีย่วกบัภาษาทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ภาษาเขยีน            
และภาษาพูดได้อย่างเหมาะสม 

ระดับ  6

• มีทักษะทางภาษาที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารเฉพาะด้าน เช่น งานวิจัย การประกอบธุรกิจ 
ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
• เข้าใจและสามารถส่ือสารประเดน็ทีเ่ป็นเรือ่งไกลตวัได้ เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรม
• มีทักษะทางภาษาเทียบเท่าเจ้าของภาษาและไม่ประสบปัญหาในการสื่อสาร

★ เกณฑ์การประเมินผลของแต่ละระดับ
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TOPIK I 4주 학습 계획표

Week 1

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 1

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 2

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 3

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 4

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 5

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 6

Week 2

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

듣기유형 7

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

듣기유형 8

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

듣기유형 복습

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

읽기유형 1

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

읽기유형 2

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

읽기유형 3

Week 3

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 4

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 5

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 6

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 7

★어휘: 형용사

문법: 관형형 

읽기유형 8

★어휘: 형용사

문법: 불규칙 

읽기유형 복습

Week 4

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 부사

모의고사 

1회 (듣기)

★어휘: 부사

모의고사 

1회 (읽기)

★어휘: 부사

모의고사

2회 (듣기)

★어휘: 부사

모의고사

2회 (읽기)

복습 및 틀린 문제 점검 복습 및 틀린 문제 점검

ตารางทบทวนการสอบ TOPIK I ใน 4 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1

วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 1

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 2

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 3

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 4

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค  

การฟัง รูปแบบที่ 5

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 6

สัปดาห์ที่ 2

วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 7

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 8

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

ทบทวนการฟังทั้งหมดอีกครั้ง

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การอ่าน รูปแบบที่ 1

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การอ่าน รูปแบบที่ 2

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การอ่าน รูปแบบที่ 3

สัปดาห์ที่ 3

วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี้
การอ่าน รูปแบบที่ 4

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี้
การอ่าน รูปแบบที่ 5

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี ้
การอ่าน รูปแบบที่ 6

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี ้ 
การอ่าน รูปแบบที่ 7

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: การเปลีย่นค�ากรยิา
ให้เป็นค�าคุณศัพท์
การอ่าน รูปแบบที่ 8

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: การผันค�ากริยา
ที่ไม่เป็นไปตามกฎ
ทบทวนการอ่านทั้งหมดอีกครั้ง

สัปดาห์ที่ 4
วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 1 (การฟัง)

★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 1 (การอ่าน)

★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 2 (การฟัง)

★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 2 (การอ่าน)

ทบทวนและตรวจสอบข้อผิด ทบทวนและตรวจสอบข้อผิด

TOPIK I14



TOPIK I 4주 학습 계획표

Week 1

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 1

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 2

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 3

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 4

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 5

★어휘: 동사

문법: 종결 어미 

듣기유형 6

Week 2

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

듣기유형 7

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

듣기유형 8

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

듣기유형 복습

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

읽기유형 1

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

읽기유형 2

★어휘: 명사

문법: 연결 어미 

읽기유형 3

Week 3

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 4

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 5

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 6

★어휘: 형용사

문법: 조사 

읽기유형 7

★어휘: 형용사

문법: 관형형 

읽기유형 8

★어휘: 형용사

문법: 불규칙 

읽기유형 복습

Week 4

      월        일       월        일       월        일       월        일       월        일       월        일

★어휘: 부사

모의고사 

1회 (듣기)

★어휘: 부사

모의고사 

1회 (읽기)

★어휘: 부사

모의고사

2회 (듣기)

★어휘: 부사

모의고사

2회 (읽기)

복습 및 틀린 문제 점검 복습 및 틀린 문제 점검

ตารางทบทวนการสอบ TOPIK I ใน 4 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1

วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 1

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 2

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 3

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 4

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค  

การฟัง รูปแบบที่ 5

★ค�าศัพท์: ค�ากริยา
ไวยากรณ์: ค�าลงท้ายประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 6

สัปดาห์ที่ 2

วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 7

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การฟัง รูปแบบที่ 8

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

ทบทวนการฟังทั้งหมดอีกครั้ง

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การอ่าน รูปแบบที่ 1

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การอ่าน รูปแบบที่ 2

★ค�าศัพท์: ค�านาม
ไวยากรณ์: ค�าเชื่อมประโยค 

การอ่าน รูปแบบที่ 3

สัปดาห์ที่ 3

วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี้
การอ่าน รูปแบบที่ 4

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี้
การอ่าน รูปแบบที่ 5

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี ้
การอ่าน รูปแบบที่ 6

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: ค�าชี ้ 
การอ่าน รูปแบบที่ 7

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: การเปลีย่นค�ากรยิา
ให้เป็นค�าคุณศัพท์
การอ่าน รูปแบบที่ 8

★ค�าศัพท์: ค�าคุณศัพท์
ไวยากรณ์: การผันค�ากริยา
ท่ีไม่เป็นไปตามกฎ
ทบทวนการอ่านทั้งหมดอีกครั้ง

สัปดาห์ที่ 4
วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            วันที่     เดือน            
★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 1 (การฟัง)

★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 1 (การอ่าน)

★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 2 (การฟัง)

★ค�าศัพท์: ค�าวิเศษณ์
ตัวอย่างข้อสอบ 2 (การอ่าน)

ทบทวนและตรวจสอบข้อผิด ทบทวนและตรวจสอบข้อผิด
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명사(N) คำ�นาม

� � คือ 반대말 (ค�ำตรงข้ำม)  ~(   ) คือ 길잡이어 (ค�ำที่ใช้คู่กัน)  
 =  คือ 같은말 (ค�ำที่มีควำมหมำยคล้ำยกัน) [  ] คือ 주제별 분류 (หมวดหมู่ค�ำศัพท์)

ㄱ 가게

명동에는 옷 가게가 많아요.

ร้ำน
store

가격

백화점은 시장보다 가격이 비싸요.

รำคำ
price

= 값 รำคำ

가구

책상, 옷장, 침대는 가구입니다.

เฟอร์นิเจอร์
furniture

가방

가방 안에 책과 필통이 있어요.

กระเป๋ำ
bag

가수

지드래곤은 유명한 한국 가수예요.

นักร้อง
singer

[직업] อำชีพ

가위

가위로 종이를 자릅니다.

กรรไกร
scissors

가을

가을에는 단풍 구경을 가요.

ฤดูใบไม้ร่วง
autumn

[계절] ฤดู

가족

우리 가족은 모두 네 명이에요.

ครอบครัว
family

= 식구 ครอบครัว

간호사

우리 언니는 간호사예요. 그래서 병원에서 일해요.

นำงพยำบำล
nurse

[직업] อำชีพ 

갈색

제 머리 색깔은 갈색이에요.

สีน�้ำตำล
brown

[색깔] สี

감기

오늘 친구가 감기에 걸려서 학교에 안 왔어요.

หวัด
cold

~(에 걸리다)

감사

졸업할 때 선생님께 감사 편지를 드렸어요.

ขอบคุณ
thank you

감자

동생은 감자를 먹고 싶어 해요.

มันฝรั่ง
potato
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주제별 어휘 คำ�ศัพท์ในหมวดต่าง ๆ

장소 음식/음료수 과일/야채 

공원

공항

교실

극장

기숙사

대사관

대학교

도서관

동물원

마트

미용실

바다

박물관

병원

빵집

사무실

산

서점

수영장

슈퍼마켓

시장

식당

약국

여행사

영화관

우체국

운동장

은행

주차장

지하철역

집

커피숍

터미널

편의점

하숙집

학교

화장실

회사

휴게실

과자

냉면

닭고기

두부

라면

만두

맥주

물

밥

빵

생선

설탕

소고기

아이스크림

우유

주스

커피

케이크

콜라

감자 

고추 

딸기 

마늘 

망고 

바나나 

배 

사과

수박 

오렌지 

오이 

옥수수 

콩

토마토 

포도 

호박 

운동 맛 몸/신체

골프

농구

배구

배드민턴

수영

야구

요가

탁구

테니스

태권도

달다

맵다

시다

싱겁다

쓰다

짜다

눈

다리

머리

목

무릎

발

손

손가락 

어깨

얼굴

입

코

팔

허리
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ความหมาย 2 ภาษา
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

หมายเหตุเพิ่มเติม
ของค�าศัพท์

แบ่งค�าศัพท์เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ 
เพื่อให้จดจ�าได้ง่ายขึ้น   

อธิบายความหมาย
ของสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างค�าศัพท์
ที่พบบ่อยในข้อสอบ 
เรียงล�าดับตาม
พยัญชนะ 

ตัวอย่างประโยค
ที่มีศัพท์ค�านี้  

• หนังสือ TOPIK I เล่มนี้มีทั้งหมด 5 บท ประกอบไปด้วย 
1. 어휘 (ค�าศพัท์) รวบรวมค�าศพัท์เกาหลรีะดบัพืน้ฐานทีพ่บบ่อยในข้อสอบ TOPIK I กว่า 1,000 ค�า โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 명사 (ค�านาม), 동사 (ค�ากริยา), 형용사 (ค�าคุณศัพท์), 부사 (ค�าวิเศษณ์) และ 
주제별 어휘 (ค�าศัพท์ในหมวดต่าง ๆ) พร้อมตัวอย่างประโยคของค�าศัพท์นั้น ๆ

2. 문법 (ไวยากรณ์) อธบิายความหมายและวธิกีารใช้ไวยากรณ์เกาหลใีนระดบัพืน้ฐาน พร้อมตวัอย่างประโยค
การใช้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 종결 어미 (ค�าลงท้ายประโยค), 연결 어미 (ค�าเชื่อมประโยค), 
조사 (ค�าชี้), 관형형 (การเปลี่ยนค�ากริยาให้เป็นค�าคุณศัพท์ เพื่อท�าหน้าที่ขยายค�านาม) และ 불규칙   
(การผันค�ากริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ)    

3. 유형별 문제 (เทคนิคการท�าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ) ยกตัวอย่างรูปแบบค�าถามที่พบบ่อยในข้อสอบ 
TOPIK I พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการท�าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างละเอียด แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่ 
듣기 (การฟัง) และ 읽기 (การอ่าน)   

4. 모의고사 (ตัวอย่างข้อสอบ) ยกตัวอย่างข้อสอบ 2 ชุดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบ TOPIK I ของจริง มาให้  
ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และลงมือท�า 

5. 정답 및 해설 (เฉลยค�าตอบและการวิเคราะห์) เฉลยค�าตอบของตัวอย่างข้อสอบในบทที่ 4 พร้อมทั้ง 
อธิบายหลักการแก้โจทย์และวิธีการจับผิดข้อสอบอย่างละเอียด 

• ผูเ้รยีนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสยีงได้จากเวบ็ไซต์ http://downloads.se-ed.com/9786160831036.zip            
หรือสแกน QR Code จากปกหลังของหนังสือ 

어휘 (คำ�ศัพท์) 

이 책의 사용법 วิธีการใช้หนังสือ

TOPIK I16



▶ -고 싶다 อยาก want to...

●	 희망:	말하는	사람이	원하거나	바라는	내용을	나타냅니다. 
 ความหวัง: ใช้เมื่อผู้พูดแสดงความต้องการหรือความปรารถนา

형태 รูปแบบ

동사 (ค�ากริยา)
받침	O	(มีตัวสะกด) 받침	× (ไม่มีตัวสะกด)

-고 싶다

듣다

받다

듣고 싶다 

받고 싶다

보다

쉬다

보고 싶다

쉬고 싶다

 
예문 ตัวอย่าง

	 ①	저는	한국어를	배우고 싶습니다.

	 ②	너무	배가	고파요.	맛있는	비빔밥을	먹고 싶어요.

 

●	 의문문에	사용하여	듣는	사람이	원하거나	바라는	것을	묻습니다.

 ใช้ในประโยคค�าถาม เพื่อถามความต้องการหรือความปรารถนาของผู้ฟัง
	 ①	무슨	영화를	보고	싶어요?

	 ②	점심에	뭘	먹고	싶어?

●	 주어가	3인칭일	때는	‘-고	싶어	하다’를	사용합니다.

 เมื่อประธานเป็นบุรุษที่ 3 ให้ใช้ ‘-고 싶어 하다’
	 ①	에릭	씨는	자동차를	사고	싶어요.	(×)

	 ②	에릭	씨는	자동차를	사고	싶어	해요.	(O)

●	 과거에	원하거나	바란	내용은	아래	예문과	같이	사용합니다.

 เมื่อพูดถึงความต้องการหรือความปรารถนาในอดีต ใช้รูปประโยคเหมือนดังตัวอย่างด้านล่าง
	 ①	저는	영화를	보러	가고	싶었어요.

●	 형용사에	쓸	수	없습니다.		그러나	‘-아/어지다’가	붙어	동사가	되면	‘-고	싶다’를	쓸	수	있습니다.

 ไม่ใช้ต่อท้ายค�าคุณศัพท์ แต่ถ้าแปลงเป็นค�ากริยาก่อน โดยเติม ‘-아/어지다’ ก็จะใช้ ‘-고	싶다’ ได้
	 ①	예쁘고	싶어요.	(×)

	 ②	예뻐지고	싶어요.	(O)

1. 종결 어미 คำ�ลงท้ายประโยคำ
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●	 ‘-고	싶다’는	조사	‘-을/를’과	‘-이/가’와	모두	같이	쓸	수	있습니다.

 ไวยากรณ์ ‘-고	싶다’ ใช้ได้กับทั้งค�าชี้กรรม ‘-을/를’ และค�าชี้ประธาน	‘-이/가’

	 ①	가족이	보고	싶어요.	(O)

	 ②	가족을	보고	싶어요.	(O)	 	

▶ -고 있다 ก�ำลัง V-ing/action in progress

●	 진행:	어떤	동작이	진행	중이거나	계속됨을	나타내는	표현입니다.

 การด�าเนินอยู่: ใช้เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก�าลังด�าเนินอยู่ หรือยังท�าสิ่งนั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง

형태 รูปแบบ

동사 (ค�ำกริยำ)
받침	O	(มีตัวสะกด) 받침	×	(ไม่มีตัวสะกด)

-고 있다

먹다

받다

먹고 있다

받고 있다

보다

쉬다

보고 있다

쉬고 있다

 
예문 ตัวอย่าง

	 ①	아이들이	노래를	부르고	있습니다.

	 ②	동생은	책을	읽고	있어요. 

●	 [‘입다,	신다,	쓰다,	끼다,	벗다’	등의	동사에	붙어]	동작이	진행되거나	진행이	끝난	결과가	현재	계속되고		있는	

상태임을	나타냅니다.

 หากเติมท้ายค�ากริยา เช่น ‘입다,	신다,	쓰다,	끼다,	벗다’ จะหมายถงึการกระท�าใด ๆ ท่ียงัด�าเนินอยูห่รือเสร็จส้ิน 
ไปแล้ว แต่ยังคงสภาพเป็นปัจจุบันกาลอยู่

	 ①	저는	지금	원피스를	입고	있어요.

	 ②	안경을	벗고	있으니까	아무것도	안	보여요.	

▶ -습/ㅂ니다 กำรลงท้ำยประโยครูปสุภำพและเป็นทำงกำร Ending with Formal Sentence

•	 듣는	사람에게	공손하게	말할	때	사용합니다.	주로	공식적인	자리나	상대를	높일	때	씁니다.

 ใช้เมื่อพูดให้เกียรติผู้ฟัง ปกติใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือยกย่องผู้ฟัง

TOPIK I 83

TYPE
3

※ 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. 

<보기> 

 ① 콘서트는 사 일 동안 합니다.

 ② 콘서트 장소는 혜화역 근처입니다. 

 ③ 콘서트를 보러 오전에 가도 됩니다.

 ④ 콘서트를 보려면 만 오천 원을 내야 합니다. 

콘서트 시간은 오후 다섯 시입니다. 오전에 가면 볼 수 없습니다. 정답은 ❸번입니다. 

เวลาแสดงคอนเสิรตคือ 5 โมงเย็น ถาไปชวงเชาจะเขาชมไมได ดังนั้นคําตอบคือขอ ❸

[연습문제 풀이]  

 1. 

내일 세계 날씨

뉴욕

-13˚C

도쿄

17˚C

런던

-7˚C

방콕

35˚C

파리

21˚C

 ① 뉴욕은 내일 눈이 오고 파리보다 더 춥겠습니다. 

 ② 방콕은 내일 맑고 기온이 35도로 매우 덥겠습니다.

 ③ 런던은 내일 흐리고 기온이 영하 7도쯤 되겠습니다.

 ④ 도쿄는 내일 비가 많이 오고 영하 17도쯤 되겠습니다.    

도쿄는 내일 바람이 많이 불고 기온은 (영상) 17도입니다. 비는 오지 않습니다. 맞지 않는 것은 ❹번입니다.

สภาพอากาศของโตเกียววันพรุงนี้มีลมแรง อุณหภูมิประมาณ 17 องศาเซลเซียส ไมมีฝน ดังนั้นคําตอบที่ไมตรงกับ
แผนภาพคือขอ ❹

유형별 문제 [읽기]

글이나 도표를 보고 내용이 다른 것 고르기

ดูตารางหรือแผนภาพและเลือกคําตอบที่ตางจากเนื้อหา

읽기 문제 [40]번부터 [42]번은 주어진 글 또는 도표의 내용과  다른 것을 고르는 유형입니다.

ขอสอบการอานขอ 40 ถึงขอ 42 เปนรูปแบบการเลือกคําตอบที่ตางจากขอความที่กําหนดใหหรือเนื้อหาของแผนภาพ 

한마음 콘서트에 오세요!

● 날짜:  3월 5일 (월) ~ 3월 8일 (목) (오후 5시)

● 장소:  대학로 극장 (혜화역 3번 출구 앞)

● 관람료:  15,000원   

뉴욕

-13˚C

도쿄

17˚C

TOPIK I 131

TYPE
1

※ 다음을 듣고 <보기>와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 

<보기> 남자:  공원에 가요?

  여자:                                                           

① 네, 공원이에요. ② 네, 공원이 있어요.  

③ 아니요, 공원에 가요. ④ 아니요, 공원에 안 가요.

공원에 간다면 “네, 공원에 가요.”, 공원에 안 간다면 “아니요, 공원에 안 가요.”라고 대답해야 합니다. 

정답은 ❹번입니다. 

ถาไปสวนสาธารณะตองตอบวา “네, 공원에 가요.” ถาไมไปตองตอบวา “아니요, 공원에 안 가요.” 
ดังนั้นคําตอบที่ถูกตองคือขอ ❹

[연습문제 풀이] 

 1. 여자:  커피를 마셨어요?

   남자:                                                           

① 네, 커피예요. ② 네, 커피가 아니에요. 

③ 아니요, 커피가 좋아요. ④ 아니요, 커피를 안 마셨어요.

 커피를 마셨다면 “네, 커피를 마셨어요.”, 커피를 안 마셨다면 “아니요, 커피를 마시지 않았어요.” 

 또는 “커피를 안 마셨어요.”라고 대답해야 합니다. 정답은 ❹번입니다.

 ถาดื่มกาแฟตองตอบวา “네, 커피를 마셨어요.” ถาไมดื่มตองตอบวา “아니요, 커피를 마시지 않았어요.” 
 หรือ “커피를 안 마셨어요.” ดังนั้นคําตอบที่ถูกตองคือขอ ❹

 2. 남자:  오빠가 있어요?

   여자:                                                           

 ① 네, 동생이 없어요. ② 네, 오빠가 있어요.

 ③ 아니요, 오빠가 많아요. ④ 아니요, 오빠가 아니에요.

 오빠가 있으면 “네, 오빠가 있어요.”, 오빠가 없으면 “아니요, 오빠가 없어요.”라고 대답해야 합니다.  

 정답은 ❷번입니다.

 ถามีพี่ชายตองตอบวา “네, 오빠가 있어요.” ถาไมมีตองตอบวา “아니요, 오빠가 없어요.” ดังนั้นคําตอบที่ถูกตอง 
คือขอ ❷

질문을 듣고 맞는 대답 고르기

ฟงคําถามแลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง

듣기 문제 [1]번부터 [2]번은 질문을 듣고 긍정(네)/부정(아니오)으로 대답하는 유형입니다.

ขอสอบการฟงขอ 1 ถึงขอ 2 เปนรูปแบบการฟงคําถามและเลือกคําตอบตกลง (ใช) หรือปฏิเสธ (ไมใช)

유형별 문제 [듣기]

TOPIK I120

บอกชื่อ
ไวยากรณ์ 

บอกหมายเลข
และประเภทของ
รูปแบบค�าถาม 

ค�าอธิบาย
ไวยากรณ์ ตารางแสดง

รูปแบบ
ไวยากรณ์

บอกว่าเป็น
รูปแบบค�าถาม
ในประเภทการฟัง 
หรือการอ่าน 

ตัวอย่างค�าถาม
การอ่าน พร้อม
เฉลยและ
บทวิเคราะห์ 

รูปภาพที่สัมพันธ์
กับเนื้อหาในข้อสอบ 

เกร็ดความรู้
เพิ่มเติม
ของไวยากรณ์

ตัวอย่าง
ประโยคที่ใช้
ไวยากรณ์นี้

ตัวอย่าง
ค�าถามการฟัง 
พร้อมเฉลย
และบทวิเคราะห์ 

문법 (ไวยากรณ์) 

유형별 문제 (เทคำนิคำการท�ข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ)

TOPIK I 17



39.  

 

청소를 했습니다. 그래서 집이 (     ).

❶ 깨끗합니다  ② 넓습니다 ③ 조용합니다 ④ 어둡습니다

청소를 해서 깨끗합니다. ‘깨끗하다’의 반대말은 ‘더럽다’, ‘지저분하다’입니다.

บ้านสะอาดเพราะท�าความสะอาด ค�าตรงข้ามของ ‘깨끗하다’ (สะอาด) คือ ‘더럽다’ (สกปรก), ‘지저분하다’ 

(มอมแมม)

40.  

 

드림월드 이용 안내

 ▶ 이용 시간: 화~금 / 09:00~18:00

              토, 일 / 09:00~21:00

              (월요일은 쉽니다.)

 ▶ 요금: 30,000원 (학생과 어린이 18,000원)

① 9시에 문을 엽니다.

❷ 매일 이용할 수 있습니다. 

 ⇨ 월요일은 쉽니다. 

  หยุดวันจันทร์
③ 주말에는 9시까지 합니다.

④ 학생 요금은 만 팔천 원입니다.

41.  

 

방 있습니다.

 ● 방이 크고 깨끗합니다.

 ● 학교에서 가깝습니다.

 ●  침대, 옷장, 책상, TV, 냉장고, 에어컨이 있습니다.

 ●  인터넷은 무료입니다.

① 방이 큽니다.

② 방에 가구가 있습니다.

③ 방이 학교 근처에 있습니다.

❹ 인터넷 사용료가 비쌉니다.

   ⇨ 인터넷 사용료는 무료입니다.

  ไม่มีค่าบริการอินเทอร์เน็ต

TOPIK I214

1회 모의고사 정답 및 해설 

TOPIK I 듣기 (1번~30번)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

④ ② ② ④ ③ ② ② ④ ① ②

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

① ① ③ ④ ② ③ ② ③ ③ ②

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

① ④ ④ ① ② ④ ① ④ ④ ④

1.
남자:  우유를 마셔요?

여자:                                                           

① 네, 우유가 없어요.  ② 네, 우유가 아니에요.  

③ 아니요, 우유를 좋아해요. ❹ 아니요, 우유를 안 마셔요.

우유를 마시면 “네, 마셔요.”, 안 마시면 “아니요, 안 마셔요.”라고 대답합니다.

ถ้าดื่มนมตอบ “네, 마셔요.” ถ้าไม่ดื่มตอบ “아니요, 안 마셔요.”

2.
남자:  친구가 많아요?

여자:                                                            

① 네, 친구예요.  ❷ 네, 친구가 많아요.  

③ 아니요, 친구가 좋아요. ④ 아니요, 친구가 있어요.

친구가 많으면 “네, 많아요.”, 아니면 “아니요, 많지 않아요.” 또는 “아니요, 없어요.”라고 대답합니다. ‘많다’의 

반대말은 ‘적다’입니다.

ถ้ามีเพื่อนมากมายตอบ “네, 많아요.” ถ้าไม่ใช่ตอบ “아니요, 많지 않아요.” หรือ “아니요, 없어요.” ค�าตรงข้าม  
ของ ‘많다’ (มาก) คือ ‘적다’ (น้อย)

TOPIK I178

※ [1~4] 다음을 듣고 <보기>와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 

 <보기> 남자:  공원에 가요?

  여자:                                                  

	 ①	네,	공원이에요.	 	 ②	네,	공원이	있어요.

	 ③	아니요,	공원에	가요.	 ❹	아니요,	공원에	안	가요.

1.	 (4점)

	 ①	네,	우유가	없어요.	 	 ②	네,	우유가	아니에요.

	 ③	아니요,	우유를	좋아해요.	 ④	아니요,	우유를	안	마셔요.

2.		 (4점)

	 ①	네,	친구예요.	 	 ②	네,	친구가	많아요.

	 ③	아니요,	친구가	좋아요.	 ④	아니요,	친구가	있어요.

3.			 (3점)

	 ①	내년에	와요.	 	 ②	오월에	왔어요.

	 ③	한국에	살아요.	 	 ④	한국	사람이에요.

4.		 (3점)

	 ①	밥을	먹어요.	 	 ②	식당에서	먹어요.

	 ③	친구하고	먹어요.	 	 ④	열두	시에	먹어요.

※ [5~6] 다음을 듣고 <보기>와 같이 다음 말에 이어지는 것을 고르십시오. 

 <보기> 남자:  안녕히 계세요.

   여자:                                                  

	 ①	어서	오세요.	 	 ②	잘	먹겠습니다.

	 ③	실례합니다.										 	 ❹	안녕히	가세요.

1회 모의고사

TOPIK I 듣기 (1번~30번)

시험	시간:	40분

TOPIK I142

※ [40~42] 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. (각 3점)

40.  

 

기타 동아리 모임

기타 동아리 모임이 있습니다.

기타를 배웁니다.

▶ 날짜: 10월 25일 (월)

▶ 시간: 한국어 수업 후

▶ 장소: 도서관 2층 휴게실

▶ 회비: 3만 원

 ① 모임은 월요일에 있습니다. ② 모임 장소는 한국어 교실입니다. 

 ③ 한국어 수업이 끝난 후에 기타를 배웁니다. ④ 동아리 모임에 가려면 삼만 원을 내야 합니다.

41. 

 

월드 무역 회사

서울시 서초구 방배동 836-1, 현대빌딩 9층 

전화:  02-873-2356

휴대전화:  010-4926-1376

이메일:  Songjw@hanul.com

 송 진 우

 

 ① 이 사람의 이름은 송진우입니다. ② 이 사람은 무역 회사에 다닙니다.

 ③ 회사는 현대빌딩 9층에 있습니다. ④ 이 사람의 이메일 주소는 모릅니다.

42. 

 

11월 한국어 교실 안내
토픽 I 매주 월, 수:  18:00~20:00

토픽 I 매주 화, 금:  09:00~11:00

한국어 쓰기반 매주 수, 금:  18:00~21:00

기초 한글반 매주 토요일: 09:00~13:00

토픽 II 시험 준비반 매주 목요일: 13:00~17:00

● 개강일:  2018년 11월 1일 (수) 

● 문의:  한국 교육원 (02-123-4567)

 ① 기초 한글반 수업은 3시간 동안 합니다. ② 토픽 I 반은 아침반과 저녁반이 있습니다.

 ③ 토픽 II 시험 준비반은 오후 다섯 시에 끝납니다. ④ 쓰기를 배우려면 수요일과 금요일에 가야 됩니다.

TOPIK I150

모의고사 (ตัวอย่างข้อสอบ)

정답 및 해설 (เฉลยคำ�ตอบและการวิเคำราะห์)

บอกล�าดับชุดของตัวอย่างข้อสอบ

บอกล�าดับชุดของเฉลย
และการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อสอบ 

บอกประเภท
ของตัวอย่าง
ข้อสอบ 

ตารางเฉลย
ค�าตอบใน
แต่ละข้อ  

ตัวอย่าง
ข้อสอบการอ่าน

เฉลยค�าตอบ
และบทวิเคราะห์
ตัวอย่างข้อสอบ
การอ่าน  

วิเคราะห์ค�าตอบ
อย่างละเอียด 
โดยแจกแจงให้
เห็นเป็นข้อ ๆ    

ตัวอย่างและ
เฉลย ก่อน
เริ่มท�าข้อสอบ  

ตัวอย่าง
ข้อสอบการฟัง

เฉลยค�าตอบ 
และบทวิเคราะห์
ตัวอย่างข้อสอบ
การฟัง 

TOPIK I18



1장

어휘
1. 명사

2. 동사

3. 형용사

4. 부사

5. 주제별 어휘



명사(N) คำ�นาม

� � คือ 반대말 (ค�าตรงข้าม)  ~(   ) คือ 길잡이어 (ค�าที่ใช้คู่กัน)  
 =  คือ 같은말 (ค�าที่มีความหมายคล้ายกัน) [  ] คือ 주제별 분류 (หมวดหมู่ค�าศัพท์)

ㄱ 가게

명동에는 옷 가게가 많아요.

ร้าน
store

가격

백화점은 시장보다 가격이 비싸요.

ราคา
price

= 값 ราคา

가구

책상, 옷장, 침대는 가구입니다.

เฟอร์นิเจอร์
furniture

가방

가방 안에 책과 필통이 있어요.

กระเป๋า
bag

가수

지드래곤은 유명한 한국 가수예요.

นักร้อง
singer

[직업] อาชีพ

가위

가위로 종이를 자릅니다.

กรรไกร
scissors

가을

가을에는 단풍 구경을 가요.

ฤดูใบไม้ร่วง
autumn

[계절] ฤดู

가족

우리 가족은 모두 네 명이에요.

ครอบครัว
family

= 식구 ครอบครัว

간호사

우리 언니는 간호사예요. 그래서 병원에서 일해요.

นางพยาบาล
nurse

[직업] อาชีพ 

갈색

제 머리 색깔은 갈색이에요.

สีน�้าตาล
brown

[색깔] สี

감기

오늘 친구가 감기에 걸려서 학교에 안 왔어요.

หวัด
cold

~(에 걸리다)

감사

졸업할 때 선생님께 감사 편지를 드렸어요.

ขอบคุณ
thank you

감자

동생은 감자를 먹고 싶어 해요.

มันฝรั่ง
potato

TOPIK I20



값

한 달 동안 음식 값을 30% 할인해 드립니다.

ราคา
price

= 가격 ราคา

강

한강은 정말 아름답습니다.

แม่น�้า
river

강아지

강아지가 두 마리 있습니다.

ลูกสุนัข
puppy

[동물] สัตว์

거실

우리 집 거실에는 텔레비전과 소파가 있습니다.

ห้องรับแขก  
living room

[장소] สถานที่

거짓말

거짓말을 하면 안 돼요.

ค�าโกหก
lie

걱정

내일 시험이 있어서 걱정이에요.

ความกังวล, ความเป็นห่วง  
worry, concern

~(을 하다)

~(이 되다)

건강

술을 많이 마시면 건강에 나빠요.

สุขภาพ
health

건너편

학교 건너편에 문구점이 있습니다.

ฝั่งตรงข้าม 
opposite side

= 맞은편 
ฝั่งตรงข้าม

건물

시청역에는 높은 건물이 많이 있어요.

ตึก
building

= 빌딩 ตึก

검은색

저는 검은색을 가장 좋아해요.

สีด�า
black

[색깔] สี
= 까만색 สีด�า

겨울

겨울이 되면 날씨가 추워집니다.

ฤดูหนาว
winter

[계절] ฤดู

결과

토픽 시험 결과가 좋으면 좋겠어요.

ผล, ผลลัพธ์
result

결심

해마다 담배를 끊으려고 결심을 했습니다.

การตัดสินใจ
determination

~(을 하다)

결정

휴가 때 갈 장소를 아직 결정을 하지 못했어요. 

การตัดสินใจ
decision

~(을 하다)

결혼

결혼을 하면 신혼여행은 태국으로 가려고 해요.

การแต่งงาน
marriage

~(을 하다)

경찰

우리 아빠의 직업은 경찰입니다.

ต�ารวจ
policeman

[직업] อาชีพ
= 경찰관 ต�ารวจ
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