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ĐỀ MẪU 
 
 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  
 

MÔN THI: TIẾNG NHẬT 
 
 
    Thời gian làm bài:  90 phút 
    Tổng số câu hỏi:  80 câu hỏi 
    Dạng câu hỏi:   Trắc nghiệm 4 lựa chọn 
    Hình thức làm bài:  Trên máy tính 
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CÁCH ĐỌC CHỮ HÁN 
 
Chọn 01 lựa chọn trong 04 lựa chọn tương ứng với cách đọc của chữ Hán được gạch chân trong câu cho sẵn. 
 
Câu 1: パーティーは何時に始まりますか。 
A. わじまり B. しりまり C. あじまり   D. はじまり 
 
Câu 2: あのせん手は一時間に２０キロメートル走れます。 
A. ぞうし B. はなし C. そうし    D. はし 
 
Câu 3: ひっこしと同時に、新しい食器のセットを買った。 
A. たき B. はし C. しょくどう     D.しょくき 
 
Câu 4: その場所まで、あんないしてください。 
A.  じょうしょ B. じょうしょう C. ばしょう     D. ばしょ   
 
Câu 5: 夏休みの宿題で、読書感想文を書いた。 
A. かんじょう B. かんしょう C. かんぞう D. かんそう   
 

CÁCH VIẾT CHỮ HÁN 
 
Chọn 01 từ trong 04 cách viết chữ Hán của phần từ được gạch chân trong mỗi câu hỏi. 
 
Câu 6: 国へ帰る前にたいしかんへ行きました。 
A. 太使館 B. 大作館 C.  大使院 D. 大使館 
 
Câu 7: 兄は毎日車をうんてんして、重い荷物を	 運んでいます。 
A. 運動 B. 運軽 C. 運伝 D. 運転 
 
Câu 8: だいいっかい東京マラソンは 2007年に行われた。 
A. 弟一回   B. 代一回 C. 台一回 D. 第一回   
 
Câu 9: るすばん電話のでんごんを聞いて、すぐに会社にかけ直した。 
A. 電言 B. 電言 C. 伝語 D. 伝言 
 
Câu 10: 京都にきろく的な大雪が降った。 
A. 計録    B. 記緑 C. 計録 D. 記録 
 
 

TỪ HOẶC CỤM TỪ ĐỒNG NGHĨA   
 
Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 04 lựa chọn có nghĩa gần nhất với từ/cụm từ/câu được gạch chân trong câu hỏi. 
 
Câu 11:  夕べはとなりの音がうるさくてねむれませんでした。 
A. きのうのよるとなり
の人はないていました。   

B. きのうのよるとなり
の人はおゆをわかしてい

ました。 

C. きのうのよるとなり
の人はべんきょうしまし

た。 

D. きのうのよるとなり
の人はさわいでいまし

た。 



TUYENSIN
H24

7.C
OM

 
Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Nhật                                                                                                                    Trang 2/10 
 

 
Câu 12: テーブルの上の紙をまとめた。 
A. わけた B. すてた C. やぶった D. あつめた 
 
Câu 13: さまざまな  国の人がお祭りに参加した。 
A.         B.	  C.                D.   
A. ねっしんな    B. じゅうぶんな  C. さかんな D. いろいろ 
 
Câu 14: テンさんはお母さんにそっくりだ。 
A. 好きだ    B. 上手だ C. こまっている D. にている 
 
Câu 15: 台風はしばらくの間南の海で止まっていたが、ふたたび北に向かって動き始めた。 
A. おかげで B. かならず C. ますます    D. もういちど 
 
 

CÁCH SỬ DỤNG TỪ  
 

Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong mỗi câu hỏi. 

 
Câu 16: 日本は６月に  がたくさん降ります。 
A. たいふう B. かぜ C. くも D. あめ 
 
Câu 17: 日本は車がひだりがわを	 	 	 	 。 
A. まがります B. あるきます	  C. いきます D. はしります 
 
Câu 18: このいけは  ですから、おちないようにちゅういしてください。 
A. わかい B. よわい	  C. つよい D. ふかい 
 
Câu 19: だめかもしれないと思っていたら、 	 	 	 	 まけてしまった。 
A. なるほど   B. ちょうど	  C. もちろん D. やはり 
 
Câu 20: うちの赤ちゃんのたいじゅうはだいたい 4000	 	 	 ぐらいです。 
A. キロ  B. キログラム	  C. メートル D. グラム 
 
Câu 21: そのばんわたしはあたたかいベッドで	 	 	 	 ねました。 
A. あっさり  B. さっぱり	  C. すっかり D. ぐっすり 
 
Câu 22: スポーツが	 	 	 	 人が好きです。 
A. みょうな  B. きけんな	  C. ふこうな D. とくいな 
 
Câu 23: たなかさんはよく	 	 	 	 を言って、みんなを笑わせている。 

A. おしゃべり  B. はなし	  C. うわさ D. じょうだん 
 
Câu 24: 田中先生のじゅぎょうでは、いつもきょうかしょではなく	 	 	 	 を使っている。 
A. ビニール B. アンテナ	  C. スペース   D. プリント 
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Câu 25: みなとの近くのこうえんは、	 	 	 客に人気のばしょです。 
A. 道路 B. 発見 C. 視力 D. 観光 
 
 

CÁCH SỬ DỤNG TRỢ TỪ  
 
Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong mỗi câu hỏi. 
 
Câu 26 : こたえは日本語  言ってください。 
A. に   B. を C. が D. で 
 
Câu 27: リンさんはわたし  きれいな花をくれました。 
A. が B. を C. で    D. に 
 
Câu 28: あそんだあと、子供が水	 	 	 	 ほしがっていました。 
A. が B. は C. へ D. を 
 
Câu 29: かれは有名なかしゅで毎日テレビ  出ています。 
A.	  を B.	  から C.	  で D.	  に 
 
Câu 30: スピーチコンテストでかれはだい１い  選ばれた。 
A. と B. を C. が D. に 
 
Câu 31: 午前９時	 	 駅の前	 	 集まってください。 
A. に/を B. で/に C. に/まで D. に/に 
 
Câu 32: 作文がなかなか書けなかったが、今日  書いてしまおう。 
A. も B. に C. まで D. こそ 
 
Câu 33: おなじ国でも、地域  よって言葉が違う。 
A. も B. が C. と D. に 
 
Câu 34: けが  いっても、たいしたことはないので、心配しないでください。 
A. に B. は C. が D. と 
 
Câu 35: 合格の知らせを聞いて、うれしさ	 	 	 	 あまり泣いてしまった。 
A. に B. が C. を D. の 
 

HOÀN THÀNH CÂ U 
 
Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong mỗi câu hỏi. 
 
Câu 36: 先週の日曜日マリアさんと買い物に	 	 	 	 	 。 
A. 行きません B. 行きます C. 行きましょう D. 行きました   
 
Câu 37: この川の  はどれくらいですか。 
A. ふかみ B. ふかい C. ふかく D. ふかさ 
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Câu 38: けっせき  ばあいは、その前にかならずれんらくをしてください。 
A. した B. するの C. し D. する 
 
Câu 39: 国で日本語を勉強していた	 	 	 	 、日本へ来てからも困らなかった。 
A. のおかげで B. おかげ C. おかげさまで D. おかげで 
 
Câu 40: まどを	 	 	 ままねてしまって、かぜをひいてしまった。 
A. 開けて    B. 開ける C. 開け D. 開けた 
 
Câu 41: 四月になって、だんだんあたたかく	 	 	 	 	 	 。 
A. してしまった B. してきました C. なってしまった D. なってきました 
 
Câu 42: 「もっと	 	 	 	 	 	 。」と言われても、おなかがいっぱいなので、もう食べられません。 
A. 食べる B. 食べます C. 食べた D. 食べろ 
 
Câu 43: 10キロマラソンを 1時間かけて	 	 	  きった。 
   
A. はしって B. はしる C. はしった D. はしり 
 
Câu 44: わたしの家にも遊びに	 	 	 	 	 ください。 
A. まいって B. 行かれて C. なさって D. いらして 
 
Câu 45: そんな話を聞くと、私も一言意見を	 	 	 	 	 	 いられない。 
A. いわなくては B. いわなくても C. いわないでも D. いわないでは 
 

ĐIỀN TỪ  
 
Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong mỗi câu hỏi. 
 
Câu 46: マイ：ランさんはどうしましたか。 

ミン  ：そうですね。自身が＿＿＿顔をしていますね。 
A. なさそうな B. ないような C. なそうな D. なくな 
 
Câu 47:たなか：その本、どうですか。 

やまだ：とてもおもしろいです＿＿＿＿。 
A. よ B. ね C. よね D. だよ 
 
Câu 48: ミン：あした何をしますか。 

ラン：もし＿＿＿キャンプに行きます。 
A. 晴れれば B. 晴れると C. 晴れるなら D. 晴れても 
 
Câu 49: ア：めがねをかけている人はだれですか。 

 イ：＿＿＿人は日本人のたなかさんです。 
A. あの B. その C. どの D. この 
 
Câu 50: やまもと：わぁ、寒い。 
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すずき：そうね。まだ十月なのに、真冬のようなさむさだ＿＿＿。 
A. ね B. よ C. が D. の 
 
Câu 51: 母: 雨が＿＿＿＿。	 	 	 	  

子: 傘をもって行きましょう。 
A. ふりそう B. ふるそう C. ふります D. ふらない 
 
Câu 52: ア：先生のクラスに、チンさんという学生がいますよね。 

イ：はい。 
ア：＿＿＿学生さんを、ちょっと紹介してもらいたいのですが。 

A. その B. この C. あの D. どの 
 
Câu 53: たなか：日本語の勉強はどうですか。 

すずき ：＿＿＿がんばっても上手になりません。 
A. いくら B. どの C. どうして D. なんでも 
 
Câu 54: ア：この建物は古いですね。 

イ：ええ、地元の人の話によると、この建物は百年前に建てられた＿＿＿です。 
A. そう B. よう C. みたい D. っぽい 
 
Câu 55: この時計は高いのに＿＿＿見えますね。 
A. 安っぽく B. 安いらしく 

 
C. 安いように D. やすくて 

 

HỘI THOẠI  
 
Chọn 01 lựa chọn đúng ở mỗi câu hỏi để điền vào chỗ trống. 
 
Câu 56: 田中：これから	 えいがを	 見に	 行きませんか。 

リー： _____________。 
A. いいえ、行きません B. すみません見ません  

 
C. すみません。きょう
は	 ちょっと	 やくそく

が	 あります 

D. はい、えいがを見に
行きません 

Câu 57:リー     ：あのう、かばんが開いていますよ。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
すずき：えっ。_____________。 

A. あ、どうも B. 閉めてください C. 閉めましょうか 
 

D. あ、開いていますね   

Câu 58: やまだ：あ、いけない。	 	 	 	 	 	  
さとう  ：   _____________。 
やまだ  ：	 机のカギをかけるのを忘れてしまいました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

A. どうしたんですか B. どうしてですか C. 何をしたんですか D. ざんねんですね	  
 
Câu 59: やまもと：	 どうして	 おくれたんですか。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

ナム          ： ちょっと	 ようじが_____________。	 	 	 	  
A. ありません B. あるんです C. するから D. しなければなりませ

ん	  
Câu 60:たなか：	 あ、雨がふってきたよ。かさをもっていきなさい。	 	 	 	 	  
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やまだ：	 あ、_____________。	 	 	 	 	  
たなか：	 まあ、えんりょしないで。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

A. えんりょします B. えきまで近いからだ
いじょうぶです 

C. いいですね D. ありがとうございま
す 

 

TÌM LỖI SAI  

 
Chọn 01 trong 04 từ hoặc cụm từ được gạch chân có chứa lỗi sai ở mỗi câu hỏi. 
 
Câu 61: こくばんに	 書いている	 きれいな	 字は	 だれのですか。 
                      A         B                      C        D 
 
Câu 62: 海が	 近い	 ですから、なみの音を   聞こえます。  
                 A    B       C    D 
 
Câu 63: わたしが	 今から	 説明	 とおりに、パソコンのキーを	 おしてください。  
                    A              B           C                                 D 
 
Câu 64: 頭は	 使えば	 使うより	 よくなります。  
                 A      B          C       D 
Câu 65: 約束の	 時間に	 遅れない	 ために	 して	 ください。  
                    A         B  C      D 
 
 

SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH  
 
Chọn 01 lựa chọn đúng ở mỗi câu hỏi để điền vào chỗ trống được đánh dấu sao ( ☆ )   
 
Câu 66: この	 へやの	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ★	 	 ですか。 
A. どれ B. 広さ C. くらい D. は 
 
Câu 67: ばんごはん	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ★	 	 	 	 	 	 	 	 	 入ります。 
A. おふろに B. あとで C. 食べた D. を 
 
Câu 68: 「ワンピース」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ★	 	 	 いますか。 
A. を B. という C. アニメ D. しって 
 
Câu 69:	 たなかさんは	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ★	 	 	 	 	 	 	 	 	 ですか。 
A. すき B. どんな C. が D.くだもの 
 
Câu 70: わたしが	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ★	 	 	 	 	 	 	 	 	 に	 出て	 います。 
A. 55ページ B. えは C. このざっしの D.かいた 
 

BÀI ĐỌC NGẮN 
 
Đọc đoạn văn và trả lời 02 câu hỏi kèm theo. 
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   おなかが	 すいた時、おなかが	 「グーグー」 と	 なる。これは「おなかの	 虫が	 なく」とも	 言う。
毎日	 12時に	 なると	 かならず	 おなかの	 虫が	 なきはじめる人も	 いるそうだ。時計の	 ように	
時間を	 知らせるから、便利だが、そばに	 人が	 いる時は、ちょっと	 はずかしい。そばに	 人が	 い

る時	 おなかの	 音が	 止められると	 いいけれど、それは	 むずかしい。 
 
Câu 71: 正しいものは	 どれですか。 
A. 「グーグー」と	 い
う音は	 おなかの	 中に	

いる虫が	 出す。 

B. おなかが	 すいた時	
かならず	 おなかが	

「グーグー」と	 なる。 
 

C.「グーグー」と	 いう
おなかの	 音は	 時計の	

音の	 ようだ。 
 

D. 12時に	 なると	 お
なかの	 音で	 時間が	

分かる人も	 いる。 

Câu 72: Câu 2:	 何が	 「むずかしい」のですか。 
A. 時計の	 ように	 時
間を	 知らせること 
 

B. 人が	 そばに	 いる
時	 おなかが	 なること 

C. おなかが	 お昼に	
かならず	 なること 

D. おなかの	 音を	 止
めること 

 

ĐIỀN TỪ 

 
Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn. 
 
   秋に	 なると、山の	 木が	 きいろや	 赤に	 変わる。これを	 「こうよう」と	 いう。この	 きせつ
に	 なると、きれいな「こうよう」を	 見るために、山へ	 行く人が	 たくさん	 いる。でも、どうして

「こうよう」する木の	 はは	 きいろや	 赤に	 なるのだろう。今まで	 みどりいろだったのに、急に	

いろが	 かわって	 しまうのは (1)____________だろう。  この	 りゆうは	 むずかしいことでは	 ない。
ほんとうは、はの	 いろは  (2)____________きいろや	 赤なのだ。「ようりょくそ」と	 いうものが	 は
の	 「ようりょくそ」が (3)__________と、はじめの	 いろに	 もどる。(4)__________、「こうよう」は、
はに	 ほかの	 いろが	 たくさん	 つくの	 ではないのだ。                      	 	 	 	 	 	  
Câu 73: Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (1) 
A. いつ B. なぜ C. なん D. どうのように 
 
Câu 74: Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (2) 
A. あとから B. いま C. はじめから D. かならず 
 
Câu 75: Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (3) 
A. なくなる B. かわる C. ある D. できる 
 
Câu 76: Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (4) 
A. そして B. しかし C. だから D. それに 
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BÀI ĐỌC DÀI 
 
Đọc đoạn văn và trả lời 04 câu hỏi kèm theo. 
   みなさんの	 クラスは	 じゅぎょうちゅう静かですか。これは	 ある大学の学長の	 話です。「私は	
じゅぎょうちゅうおしゃべりを	 する学生が	 多くて、ほんとうに	 こまって	 います。とても	 うるさ

くて、後ろの	 席の	 学生なんか、私の	 話が	 ほとんど	 聞き取れないじゃないかと	 思う。その	 た

め、まじめな学生や	 留学生が	 すごく	 めいわくして	 います。私は	 大きな声で	 おしゃべりして	

いる学生が	 いると、じゅぎょうを	 とちゅうで	 やめて、その	 学生を	 じっと	 見ることに	 してい

ます。そうすると、少しは	 こうかが	 あるようです。ですから、先生方も	 どうぞ、その	 ような学生

たちには	 強く	 注意なさって	 ください。そして、それでも	 どうしても	 おしゃべりを	 やめない学

生には、勉強したくないなら、じゅぎょうに	 出席するひつようは	 ないと言って	 やって	 ください。                         
                                                                    
Câu 77: 学長は	 じゅぎょうちゅう	 おしゃべりを	 する	 学生が	 多いと、特に	 どんな人たちが	 め
いわくすると	 言って	 いますか。 
A. 留学生が	 みんな	
めいわくします。 

B. 後ろの	 席の	 学生
が	 めいわくします。 

C. まじめな	 学生や	 留
学生が	 めいわくしま

す。 
 

D. おしゃべりを	 する学
生が	 めいわくします。 
 

Câu 78: 学長は	 じゅぎょうちゅう	 大きな声で	 おしゃべりして	 いる	 学生に対して	 どう	 します
か。 
A. 授業を	 とちゅうで	
やめて、大きな声で	 注

意します。     

B. 授業を	 とちゅうで	
やめて	 おしゃべりして	

いる	 学生を	 部屋の	

外へ	 出します。 

C. 授業を	 とちゅうで	
やめて、部屋から	 出て	

いきます。 

D. 授業を	 とちゅうで	
やめて、おしゃべりして	

いる学生を	 じっと	 見

ます。    
 
Câu 79: 学長は	 だれに	 話して	 いますか。 
A. 大学の	 先生方に	
話して	 います。 
 

B. 学生たち	 全員に	
話して	 います。 

C. おしゃべりを	 やめ
ない学生に	 話して	 い

ます。 

D. まじめな学生や	 留学
生に	 話して	 います。        

 
Câu 80: 学長は	 先生方に	 おしべりを	 やめない	 学生に	 対して	 何と	 言って	 くださいと	 言い
ましたか。 
A. 「小さな	 声なら	
かまわないと	 言って	

ください。」  
 

B. 「おしゃべりしても	
大丈夫だと	 言って	 く

ださい。」 

C. 「となりの	 人を	 じ
っと	 見なさいと	 言っ

て	 ください。」 

D. 「勉強したくないな
ら、じゅぎょうに	 出席

するひつようは	 ないと	

言って	 ください。」 
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ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG NHẬT 
Thời gian làm bài:  90 phút 
Tổng số câu hỏi:  80 câu hỏi 
Dạng câu hỏi:  Trắc nghiệm 4 lựa chọn 
Hình thức làm bài:  Trên máy tính 
 

Phân loại 
câu hỏi 

Mô tả câu hỏi Yêu cầu đối với thí sinh 
Số 

câu 
hỏi 

Kiến thức, kỹ năng được đánh giá 

Chữ Hán 

(cách đọc) 

Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Mỗi lựa chọn là một cách đọc 
Hán hoặc cách đọc Nhật. Trong đó, 03 lựa chọn có cách đọc gần giống 
với phương án đúng và 01 lựa chọn tương ứng với cách đọc của chữ  
Hán được gạch chân.  

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
tương ứng với cách đọc của 
chữ Hán được gạch chân 
trong mỗi câu hỏi. 

05 Khả năng đọc đúng âm Nhật hoặc âm Hán 
của từ viết bằng chữ Hán. 

Chữ Hán 

(cách viết) 

Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Mỗi lựa chọn là một cách 
viết chữ Hán. 03 lựa chọn có cách viết khác với phương án đúng và 
01 lựa chọn tương ứng với cách viết chữ Hán của phần từ được gạch 
chân.  

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
tương ứng với cách viết chữ 
Hán của phần từ được gạch 
chân trong mỗi câu hỏi. 

05 Khả năng nhớ cách viết bằng chữ của các 
từ tiếng Nhật. 

Từ hoặc 
cụm từ 

đồng nghĩa 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nhật có độ dài từ 15-30 kí tự; trong mỗi 
câu có một phần được gạch chân và 04 lựa chọn A, B, C, D đi kèm là các 
từ /cụm từ /câu có độ dài tương tự nhau, trong đó 01 lựa chọn gần nghĩa 
nhất với phần được gạch chân, và 03 lựa chọn còn lại có nghĩa khác. 

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
có nghĩa gần nhất với phần 
được gạch chân trong mỗi 
câu hỏi. 

05 Khả năng hiểu nghĩa của từ/cụm từ; cách 
diễn đạt thành ngữ, ngữ cố định hoặc 
nghĩa trong ngữ cảnh của từ hoặc cụm từ 
tiếng Nhật. 

Cách sử 
dụng từ 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nhật có độ dài từ 15-30 kí tự; trong 
mỗi câu có một chỗ trống và 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc 
cụm từ có độ dài tương tự nhau, trong đó có 01 lựa chọn thích hợp 
có thể điền vào chỗ trống. 

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
cho sẵn để điền thích hợp 
vào chỗ trống trong mỗi 
câu hỏi. 

10 Kiến thức về nghĩa, cách sử dụng của từ (danh 
từ, động từ, tính từ, từ ngoại lai, phó từ, thành 
ngữ cố định, v.v), khả năng vận dụng phù hợp 
với ngữ cảnh. 

Cách sử 
dụng trợ 

từ 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nhật có độ dài từ 15-30 kí tự; trong 
mỗi câu có một chỗ trống và 04 lựa chọn A, B, C, D là các trợ từ, 
trong đó có 01 lựa chọn thích hợp có thể điền vào chỗ trống. 

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
cho sẵn để điền trợ từ 
thích hợp vào chỗ trống 
trong mỗi câu hỏi 

10 Kiến thức và khả năng sử dụng đúng trợ 
từ theo cách dùng của từng động từ, tính 
từ, danh từ, cấu trúc, cụm từ…. 
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Hoàn 
thành câu 

(dạng, 
thức, thời) 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nhật có độ dài từ 15-30 kí tự; trong 
mỗi câu có 01 chỗ trống và 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc cụm 
từ có độ dài tương tự nhau, trong đó có 01 lựa chọn thích hợp có 
thể điền vào chỗ trống. 

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
cho sẵn để điền thích hợp 
vào chỗ trống trong mỗi 
câu hỏi. 

10 Kiến thức và khả năng sử dụng đúng dạng, 
thời, thức của từ phù hợp với ý nghĩa của 
câu. 

Điền từ 
(tình thái, ý 
nghĩa, ngữ 

cảnh) 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nhật có độ dài từ 15-30 kí tự;  trong mỗi 
câu có một chỗ trống và 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc cụm từ có 
độ dài tương tự nhau, trong đó có 01 lựa chọn thích hợp có thể điền 
vào chỗ trống. 

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
cho sẵn để điền thích hợp 
vào chỗ trống trong mỗi 
câu hỏi. 

10 Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong 
mệnh đề, câu và diễn ngôn tiếng Nhật. 

 

Ứng dụng 
ngôn ngữ 

1 (hội 
thoại)  

Mỗi câu hỏi gồm 01 hội thoại có khoảng 02 lượt lời (01 lời nói và 01 
lời đáp), trong đó lời nói hoặc lời đáp có 01 chỗ trống. Dưới hội thoại 
có 04 lựa chọn A, B, C, D là các cụm từ hoặc câu có độ dài tương tự 
nhau. 01 trong 04 lựa chọn thích hợp có thể điền vào chỗ trống. 

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
cho sẵn để điền thích hợp 
vào chỗ trống trong mỗi 
câu hỏi. 

05 Kiến thức và khả năng hiểu nghĩa và sử 
dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh giao 
tiếp; 

Kiến thức và khả năng sử dụng những cặp 
thoại liền kề phổ biến. 

Ứng dụng 
ngôn ngữ 
2 (tìm lỗi 

sai) 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nhật có độ dài 10-30 từ có 04 phần 
được gạch chân và được đánh dấu A, B, C, D tương ứng ở dưới. 
Trong đó, 01 trong 04 phần được gạch chân có chứa lỗi sai. 

Chọn 01 trong 04 từ hoặc 
cụm từ được gạch chân có 
chứa lỗi sai ở mỗi câu hỏi. 

05 Kiến thức về các hiện tượng ngữ pháp phổ 
biến trong cụm từ và mệnh đề tiếng Nhật. 

Ứng dụng 
ngôn ngữ 
3 (sắp xếp 

từ tạo 
thành câu) 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nhật có 04  chỗ trống, trong đó có 01 chỗ 

trống được đánh dấu sao (★). Dưới mỗi câu có 04  lựa chọn A, B, C, D 

là các từ hoặc cụm từ để điền vào từng chỗ trống trong câu tạo thành 
câu hoàn chỉnh trong đó có 01 lựa chọn thích hợp có thể điền vào chỗ 

trống được đánh dấu sao (★) . 

Chọn 01 trong 04 lựa chọn 
cho sẵn để điền thích hợp 
vào chỗ trống được đánh 

dấu sao  (★) trong mỗi câu 

hỏi. 

 Kiến thức về các hiện tượng ngữ pháp phổ 
biến trong cụm từ,  mệnh đề tiếng Nhật. 

Bài đọc 
ngắn 

01 bài đọc có độ dài từ 150 đến 250 kí tự, trong đó có một số từ 
hoặc cụm từ được gạch chân. Dưới bài đọc có 02 câu hỏi đánh số 
theo thứ tự. Mỗi câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D.  

Đọc đoạn văn và chọn 01 
trong 04 lựa chọn để trả lời 
02 câu hỏi kèm theo. 

02 Khả năng đọc văn bản tiếng Nhật lấy ý 
chính, xác định cấu trúc, hiểu mục đích, 
thái độ, quan điểm của tác giả, hiểu thông 
tin chi tiết, nghĩa của từ và cụm từ, tham 
chiếu, hàm ngôn, suy diễn qua ngữ cảnh.  

Bài đọc dài 01 bài đọc có độ dài 300-400 kí tự, trong đoạn văn có 04 chỗ trống. Đọc đoạn văn và chọn 01 04 Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong 
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Dưới đoạn văn có 04 câu hỏi tương ứng với các chỗ trống đó. Mỗi 
câu hỏi có 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc cụm từ. Trong đó, 01 
trong 04 lựa chọn thích hợp có thể điền vào chỗ trống. 

trong 04 lựa chọn ở mỗi 
câu hỏi để điền thích hợp 
vào chỗ trống. 

mệnh đề, câu và diễn ngôn tiếng Nhật; 
khả năng thông hiểu nội dung của câu, 
đoạn và toàn bài để điền từ và cụm từ 
thích hợp; khả năng hiểu về tính liên kết 
văn bản.  

Bài đọc dài 01 bài đọc có độ dài 350-450 kí tự, trong đó có một số từ hoặc cụm 
từ được gạch chân. Dưới bài đọc có 04 câu hỏi đánh số theo thứ tự. 
Mỗi câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. 

Đọc đoạn văn và chọn 01 
trong 04 lựa chọn để trả lời 
04 câu hỏi kèm theo. 

04 Khả năng đọc văn bản tiếng Nhật lấy ý 
chính, xác định cấu trúc, hiểu mục đích, 
thái độ, quan điểm của tác giả, hiểu thông 
tin chi tiết, nghĩa của từ và cụm từ, tham 
chiếu, hàm ngôn, suy diễn qua ngữ cảnh.  

 

 


