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網路版模擬試題僅提供題型的範例，若想參考完整的模擬試題及認證相關的參

考資料，請購買《國際越南語認證導論》。 

 
Đề thi trong bản tham khảo này chỉ là các mẫu loại hình đề thi, nếu muốn tìm hiểu về 
đề thi hoàn chỉnh và các thông tin liên quan đến Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế, 
hãy tìm mua cuốn “Hướng dẫn về Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế” . 
 
 

僅提供個人參考，若欲公開使用，請先取得書面授權 

Chỉ dành cho cá nhân tham khảo. 
Nếu không nhận được sự đồng ý bằng văn bản,  

thì không được phép sử dụng công khai. 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH CÔNG 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT QUỐC TẾ 

國立成功大學越南研究中心國際越南語認證 

ĐỀ THI MẪU 試題樣本 

 

CẤP ĐỘ C 高級測驗 

PHẦN II  NGHE HIỂU 聽力測驗  

（a） NGHE HỘI THOẠI CHỌN ĐÁP ÁN 

（b） NGHE ĐOẠN VĂN CHỌN ĐÁP ÁN 

Phần thi này kéo dài khoảng 30 phút, tùy vào thời gian ghi âm thực tế. Mỗi câu hỏi đều có 

4 lựa chọn để chọn ra 1 đáp án, mỗi câu 4 điểm, tổng cộng điểm thi là 100 điểm. Hãy dùng bút 

chì 2B tô lên vòng tròn của đáp án được chọn trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi làm bài, thí 

sinh phải giữ cho tờ đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm sạch sẽ, không có bất cứ kí hiệu gì. Nếu 

muốn ghi chép, hãy dùng tờ giấy nháp được phát. 
 

 

 

※ Sau khi giám thị ra hiệu lệnh bắt đầu, 

thí sinh mới được lật sang trang sau để làm bài thi. 

※ 監考人員宣佈測驗開始後才可掀開試題作答  

C聽 
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（a） NGHE HỘI THOẠI CHỌN ĐÁP ÁN 

Hội thoại 1: (từ câu 1 đến câu 3) 

Câu 1:  

( A ) 1975.   ( B ) 1976.  ( C ) 1977.  ( D ) 1978. 
Câu 2:  

( A ) Viết hồi ký.      ( B ) Viết tốc ký.   

( C ) Viết văn cách mạng.    ( D ) Viết thơ ca ngợi đất nước. 
Câu 3:  

( A ) Thế hệ trung niên trở lên mới yêu thích.  

( B ) Các độc giả nước ngoài vô cùng yêu thích.  

( C ) Những người tham gia cách mạng rất thích đọc.  
( D ) Thanh niên ngày nay và thế hệ trước đều rất yêu thích. 

 

（b） NGHE ĐOẠN VĂN CHỌN ĐÁP ÁN 

Đoạn văn 1: (từ câu 10 đến câu 12) 

Câu 10:  

( A ) Đường ray xe lửa gặp sự cố. 

( B ) Người lái tàu vượt quá tốc độ. 

( C ) Đèn báo hiệu giao thông gặp sự cố. 

( D ) Người lái tàu không phân biệt được màu sắc. 
Câu 11:  

( A ) Do môi trường sống. 

( B ) Do bố mang gien mù màu. 

( C ) Do mẹ mang gien mù màu. 

( D ) Do cả bố và mẹ đều mang gien mù màu. 
Câu 12:  

( A ) Bệnh mù màu phổ biến ở nữ giới hơn là nam giới. 

( B ) Khuyết sắc là chứng bệnh không phân biệt được một số màu. 

( C ) Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp chữa trị bệnh mù màu. 

( D ) Người phương Tây ít mắc bệnh mù màu hơn người phương Đông. 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH CÔNG 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT QUỐC TẾ 

國立成功大學越南研究中心國際越南語認證 

ĐỀ THI MẪU 試題樣本 

 

CẤP ĐỘ C 高級測驗 

PHẦN I  ĐỌC HIỂU 閱讀測驗  

(a) TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP 

(b) ĐỌC HIỂU ĐOẠN VĂN 

Phần thi này kéo dài 40 phút, chia làm 2 phần: Phần (a) Từ vựng và ngữ pháp, phần (b) 

Đọc hiểu đoạn văn. Mỗi câu hỏi đều có 4 lựa chọn để chọn ra 1 đáp án, mỗi câu 2,5 điểm, tổng 

cộng điểm thi là 100 điểm. Hãy dùng bút chì 2B tô lên vòng tròn của đáp án được chọn trên 

phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi làm bài, thí sinh phải giữ cho tờ đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm 

sạch sẽ, không có bất cứ kí hiệu gì. Nếu muốn ghi chép, hãy dùng tờ giấy nháp được phát. 
 
 

 

※ Sau khi giám thị ra hiệu lệnh bắt đầu, 

thí sinh mới được lật sang trang sau để làm bài thi. 

※ 監考人員宣佈測驗開始後才可掀開試題作答 

 
 

C閱 
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( a )  TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP 

Câu 1: Bàn thắng không được công nhận, vì trọng tài cho rằng một cầu thủ đã phạm lỗi 

_____ _. 

( A ) Liệt vị.  ( B ) Việt vị.  ( C ) Định vị.   ( D ) Thiên vị. 

Câu 2: Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ nổi tiếng khắp Việt Nam với rất nhiều ca khúc _______ . 

( A ) Bất hủ.  ( B ) Bất lực.   ( C ) Bất nhẫn.   ( D ) Bất lương. 

 
( b )  ĐỌC HIỂU ĐOẠN VĂN 

Đoạn văn 2: 

Thực phẩm biến đổi gien là những thực phẩm được tạo ra bằng cách sử dụng phương pháp kỹ 

thuật di truyền để thay đổi ADN (nguồn gốc từ tiếng Pháp Acide Désoxyribonucléique) của sinh vật. 

Đây là quá trình biến đổi mã di truyền của động thực vật nhằm giúp chúng chống lại sâu bọ, tăng 

cường năng suất trong nuôi trồng. Vì vậy, phương pháp biến đổi gien thường mang lại năng suất cao 

trong sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm được biến đổi gien thường trông đẹp mắt và to hơn những sản 

phẩm tự nhiên. Tuy nhiên, tác hại của thực phẩm biến đổi gien đối với cơ thể con người vẫn đang là 

một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều công ty sản xuất nông sản đã cố gắng chứng minh sản phẩm 

biến đổi gien của họ an toàn và vô hại. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có nhiều bằng chứng khoa học cho 

thấy, việc sử dụng thực phẩm biến đổi gien sẽ khiến cho cấu trúc gien của con người trở nên bất 

thường. Hậu quả là tuổi thọ của con người sẽ bị rút ngắn, đồng thời sẽ mắc những căn bệnh lạ nếu 

dùng thực phẩm biến đổi gien trong một thời gian dài. Chính vì nguyên nhân này mà thực phẩm biến 

đổi gien bị cấm hoặc hạn chế bán tại nhiều nước Châu Âu. 

Câu 1: Tại sao thực phẩm biến đổi gien không phải là thực phẩm tự nhiên? 

( A ) Vì được trồng trong môi trường đặc biệt. 

( B ) Vì mã di truyền của sinh vật đã được biến đổi. 

( C ) Vì là sản phẩm được trồng trong phòng thí nghiệm. 

( D ) Vì sử dụng phương pháp kỹ thuật để duy trì mã di truyền của sinh vật. 

Câu 2: Phương pháp biến đổi gien có ưu điểm gì? 

( A ) Mang lại năng suất cao. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
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( B ) An toàn với cơ thể người. 

( C ) Tăng cường tuổi thọ cho con người. 

( D ) Giúp con người phòng chống bệnh tật. 

Câu 3: Tác hại của thực phẩm biến đổi gien là gì? 

( A ) Làm thay đổi môi trường sinh trưởng của sinh vật. 

( B ) Làm thay đổi gien của người, tạo ra những bệnh lạ. 

( C ) Làm giảm sản lượng tiêu thụ của sản phẩm tự nhiên.   
( D ) Làm biến đổi gien của sinh vật, dẫn đến năng suất thấp. 
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CẤP ĐỘ C 高級測驗 

PHẦN III  VIẾT 書寫測驗 

(a) XEM TRANH VÀ VIẾT 

(b) VIẾT VĂN 

Phần thi này kéo dài 40 phút, tổng số điểm thi là 100 điểm, chia làm 2 phần: Phần (a) Xem tranh 

và viết, phần (b) Viết văn. Phần (a) có số điểm thi là 50 điểm, thí sinh xem 4 bức tranh sau đó viết 

thành 1 câu chuyện có ít nhất 150 từ. Phần (b) có số điểm thi là 50 điểm, thí sinh dựa vào chủ đề cho 

sẵn viết thành 1 bài văn có ít nhất 200 từ. 
 
 

 

※ Sau khi giám thị ra hiệu lệnh bắt đầu, 

thí sinh mới được lật sang trang sau để làm bài thi. 

※ 監考人員宣佈測驗開始後才可掀開試題作答  

C寫 
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（a） XEM TRANH VÀ VIẾT 

Hãy viết một câu chuyện có ít nhất 150 từ dựa theo các bức tranh sau:

 

 

（b） VIẾT VĂN 

Hãy viết một bài văn có ít nhất 200 từ dựa theo chủ đề sau: 

Theo bạn, thế nào là một người bạn tốt? 

 
 

HẾT 
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KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT QUỐC TẾ 

國立成功大學越南研究中心國際越南語認證 

ĐỀ THI MẪU 試題樣本 

 

CẤP ĐỘ C 高級測驗 

PHẦN IV  NÓI 口語測驗  

(a) NÓI THEO CHỦ ĐỀ 

Phần thi này có tổng số điểm thi là 100 điểm. Thí sinh dựa vào chủ đề cho sẵn phát biểu 

suy nghĩ của bản thân. Thí sinh có 2 phút để chuẩn bị và 3 phút để nói. 
 
 

 

 

 

※ Sau khi giám thị ra hiệu lệnh bắt đầu, 

thí sinh mới được lật sang trang sau để làm bài thi. 

※ 監考人員宣佈測驗開始後才可掀開試題作答 
  

C口 
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（a） NÓI THEO CHỦ ĐỀ 

Chủ đề:  

Theo bạn, thế nào là một người bạn tốt? 
HẾT 

 
 


