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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT 

DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 

Kĩ năng: Viết  

Thời gian: 60 phút 

 

 

 Phần 1 (2,5 điểm) 

 Đọc đoạn văn, chọn và điền từ 

Phần 

1 

Thời gian làm bài: 10 phút 

 

Thí sinh nghe: Hãy nghe và điền từ vào chỗ trống. Phía dưới đoạn văn này là danh sách các từ để bạn lựa chọn. 

 

Thí sinh đọc, chọn và điền từ 

      Khi rảnh rỗi bạn hãy (1)……….. thời gian cho (2)………... Trong cuộc sống (3)………., hầu hết mọi người (4) 

……….. dành thời gian của mình (5)………. công ty, có khi bạn (6)……… làm từ (7)…………. nhưng tối mịt mới 

(8)..……... Vì vậy, thời gian mà bạn (9)………….. trò chuyện với người thân cũng (10)………… đi. Thời gian 

(11)....……., bạn hãy tâm sự với người (12)……….. nhiều hơn về (13)……….. niềm vui (14)..……… nỗi buồn mà họ 

đã gặp. (15)………... hãy vào bếp (16)..………. với mọi người và (17)..….…….. một bữa cơm (18)….…… cho cả gia 

đình bạn. Điều này (19)…..……............. sẽ mang lại cho bạn rất nhiều (20)…………............ và niềm vui. 
 

Các từ được chọn 

 

dành       đi        sáng sớm      thường         rảnh         thân      ngồi       nấu    gia đình        chắc chắn     

 ngon      những       hạnh phúc      về       Bạn    và         cùng    hiện đại      ít        ở         

  
  

 

 Phần 2 (2,5 điểm) 

 Viết văn bản 

Phần 

2  

Thời gian làm bài: 20 phút 

Dưới đây là trích đoạn lá thư của một người mẹ gửi cho con trai: 
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 ”Con trai yêu quý! Tập thể dục không chỉ giúp con giải phóng năng lượng thừa trong cơ thể mà còn hỗ trợ cơ thể 

nạp đầy năng lượng tích cực cho công việc và học tập mỗi ngày. Khi khỏe hơn, đẹp hơn, trí não hoạt động tốt hơn, cuộc 

sống hằng ngày sẽ tươi vui và ý nghĩa hơn rất nhiều. Mẹ khuyên con thời gian rảnh rỗi hãy chọn những môn thể thao mà 

con yêu thích để xả stress nhé”.  

Trong vai người con, anh/ chị hãy viết một lá thư (tối thiểu 120 tiếng) cho người mẹ để bày tỏ ý kiến của mình về 

vấn đề trên. 

 

#DAPAN  

 

  

 Phần 3 (5 điểm) 

 Viết văn bản 

Phần 

3 

Thời gian làm bài: 30 phút 

Nhà cách mạng Nga V.I.Lênin cho rằng: ”Không đọc sách thì cuộc sống thật là nặng nề”. Sách không phải là 

phương tiện giải trí duy nhất và phổ biến nhưng sách đã giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn. Lúc rảnh 

rỗi, chúng ta có thể đọc sách để vừa thư giãn, vừa tích lũy kiến thức hỗ trợ cho công việc, đồng thời còn tăng thêm hiểu 

biết về cuộc sống muôn màu sắc. 

 Anh/ chị hãy viết 1 bài luận (tối thiểu 200 tiếng) về tác dụng của việc đọc sách đối với cuộc sống của chúng ta 

ngày nay. 

 

#DAPAN  

 

 

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. 
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