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Phần 1: Giao tiếp xã hội (3 điểm) 

                                 3 phút  

1. Bạn đến từ đất nước nào? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? 

2. Gia đình bạn có mấy người? 

3. Bạn làm nghề gì? 

4. Bạn thích món ăn nào của Việt Nam nhất? Hãy miêu tả về món ăn ấy. 

5. Bạn thấy mùa nào ở Việt Nam đẹp nhất? Vì sao? 

6. Bạn hãy hỏi tôi về dự định công việc của tôi trong thời gian tới. 

Phần 2: Thảo luận giải pháp (3 điểm) 

                                5 phút (1 phút chuẩn bị) 

Bạn và một người bạn học cùng thuê nhà ở trọ. Các bạn đang thảo luận xem 

nên tự nấu ăn (phương án 1) hay ăn ngoài hàng ăn (phương án 2) để có thời gian 

học hành và nghỉ ngơi. Bạn hãy đưa ra phương án lựa chọn của mình và thuyết 

phục người bạn đồng ý với phương án mà bạn lựa chọn. 

    

               Phương án 1  (tự nấu ăn)                 Phương án 2 (ăn ngoài hàng ăn) 

 

  

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT 

  DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

                                 KĨ NĂNG NÓI 

Thời gian: 15 phút 

 



Phần 3: Phát triển chủ đề (4 điểm) 

                                     7 phút (1 phút chuẩn bị) 

 Hãy tưởng tượng: Bạn chuẩn bị đi du lịch vịnh Hạ Long cùng nhóm bạn 

thân trong 2 ngày. Bạn được cử làm trưởng nhóm và sẽ phải đề xuất kế hoạch cụ 

thể, chi tiết của chuyến đi. Hãy nói về kế hoạch đó của bạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 câu hỏi thêm:  

+ Bạn đã biết đến những danh lam thắng cảnh nào của Việt Nam?  

+ Trong số những danh lam thắng cảnh đó, bạn muốn đến nơi nào để tham quan 

nhất? Vì sao? 

+ Theo bạn, để đảm bảo du lịch an toàn, chúng ta cần chú ý thực hiện những gì? 

 

Ý kiến riêng của bạn 

Kế hoạch cho một 

chuyến tham quan  

Xác định thời gian; số 

người tham gia; phương 

tiện di chuyển; chỗ ăn; 

chỗ ngủ. 

Chi phí, đóng góp của 

mỗi thành viên; đồ 

mang theo 

Lịch trình chi tiết trong 

2 ngày 



 


