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日本語シラバス Syllabus for Examination of 
Japanese as a Foreign Language Tiếng Việt 

I. 試験の構成 

この試験は、理解に関わる能力を

問う領域（読解、聴解、聴読解）

と、産出に関わる能力を問う領域

（記述）からなる。  

I. Contents of the Examination 
This examination consists of two major 
parts: production (writing) and 
comprehension (reading comprehension, 
listening comprehension, and listening & 
reading comprehension). 

I. Thành phần môn thi 
Kỳ thi này bao gồm các phần nội 
dung yêu cầu khả năng hiểu tiếng 
Nhật (Đọc hiểu, Nghe hiểu, Nghe 
Đọc hiểu) và phần nội dung (viết 
luận) yêu cầu khả năng sáng tạo.   

II. 各領域の概要 

1. 読解、聴解、聴読解領域 
 

 

読解は、主として文章によって出

題されるが、文章以外の視覚情報

（図表や箇条書きなど）が提示さ

れることもある。聴解は、すべて

音声によって出題され、聴読解

は、音声と視覚情報（図表や文字

情報）によって出題される。 

(1) 問われる能力 

 読解、聴解、聴読解領域では、

文章や談話音声などによる情報を

理解し、それらの情報の関係を把

II. Description of each Section 
1. Reading comprehension, listening 
comprehension, and listening & reading 
comprehension 
The questions set for the reading 
comprehension are mainly written texts, 
and some visual information (graph, chart, 
list, etc.) may be presented. The questions 
set for the listening comprehension use 
only sounds, and the listening & reading 
comprehension use sounds and visual 
information (graph, chart, and textual 
information). 
(1) Abilities tested 
In the sections of reading comprehension, 
listening comprehension, and listening & 
reading comprehension, the examination 

II. Mô tả về các phần thi 
1. Phần Đọc hiểu, Nghe hiểu, Nghe 
Đọc hiểu 
 
Phần Đọc hiểu chủ yếu được ra đề qua 
các bài văn, đôi khi còn có các thông 
tin mô tả ngoài đoạn văn như bảng 
biểu, gạch đầu dòng v.v… Phần Nghe 
hiểu được ra đề hoàn toàn bằng âm 
thanh, Phần Nghe Đọc hiểu được gồm 
âm thanh và thông tin hình ảnh  như 
bảng biểu, thông tin bằng chữ.   
(1) Năng lực yêu cầu  
Trong phần Đọc hiểu, Nghe hiểu, 
Nghe Đọc hiểu, kỹ năng yêu cầu là 
hiểu được thông tin qua đoạn văn, 
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握し、また理解した情報を活用し

て論理的に妥当な解釈を導く能力

が問われる。具体的には以下のよ

うな能力が問われる。 

 

ア）直接的理解能力 

 

言語として明確に表現されている

ことを、そのまま理解することが

できるかを問う。たとえば、次の

ようなことが問われる。 
・文章・発話内で表現されている内容

を、正確に理解することができるか 

・文章・談話全体の主題・主旨を、的

確にとらえることができるか 

 

イ）関係理解能力 

 

文章や談話で表現されている情報

の関係を理解することができるか

を問う。たとえば、次のようなこ

とが問われる。 

・文章・談話に含まれる情報のなか

で、重要な部分、そうでない部分を見

will assess the abilities to understand 
information in written or spoken text, to 
comprehend relationships between 
information, and to infer a logically valid 
interpretation. The examination include 
following questions. 
(i) Ability to understand details and the 
main idea of the text.  
This type of question will require the 
abilities to understand information 
explicitly expressed in the text.  
For example, the following abilities will 
be tested. 
- Understand details of the text. 
 
-  Understand main ideas of the text. 
 
 
(ii) Ability to comprehend relationships 
between information. 
This type of question will require the 
abilities to comprehend the relationships 
between information expressed in the text. 
For example, the following abilities will 
be tested. 
-   Distinguish an important part of the text 
from the rest. 

cuộc hội thoại, nắm được sự liên quan 
giữa các thông tin. Sử dụng được các 
thông tin để đưa ra được cách giải 
thích logic và hợp lý. Cụ thể là các 
năng lực cần có dưới đây.  
 
(A) Năng lực Hiểu trực tiếp 
 
Yêu cầu khả năng hiểu và lĩnh hội 
được các nội dung được thể hiện rõ 
ràng qua ngôn ngữ trong đề bài. Ví 
dụ, yêu cầu về các kỹ năng dưới đây:  
 
- Hiểu được chính xác nội dung được 
thể hiện trong đoạn văn, hội thoại. 
- Hiểu được nội dung chủ điểm, ý 
tưởng trong đoạn văn, hội thoại. 
 
(B) Khả năng hiểu mối liên kết  
 
Yêu cầu khả năng hiểu được liên quan 
giữa các thông tin xuất hiện trong 
đoạn văn, hội thoại. Ví dụ, yêu cầu về 
các kỹ năng dưới đây: 
 

 - Phân biệt được thông tin nào là quan 
trọng trong đoạn văn, hội thoại. 
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分けることができるか 

・文章・談話に含まれる情報がどうい

う関係にあるかを理解することができ

るか 

・異なる形式・媒体（音声、文字、図

表など）で表現されている情報を比

較・対照することができるか 

 

ウ）情報活用能力 

理解した情報を活用して論理的に

妥当な解釈が導けるかを問う。た

とえば、次のようなことが問われ

る。 

・文章・談話の内容を踏まえ、そ

の結果や帰結などを導き出すこと

ができるか 

・文章・談話で提示された具体的

事例を一般化することができるか 
・文章・談話で提示された一般論を具

体的事例に当てはめることができるか 

・異なる形式・媒体（音声、文

字、図表など）で表現された情報

同士を相補的に組み合わせて妥当

な解釈が導けるか 

 
- Recognize relationships between the 
information. 
 
- Compare or contrast information 
expressed in various forms such as sound, 
text, graphic, etc. 
 
 
(iii) Ability to utilize information 
This type of question will require the 
abilities to utilize comprehended 
information in order to infer a logically 
valid interpretation. For example, the 
following abilities will be tested. 
- Draw a conclusion using information 
given in the text. 
 
- Generalize cases given in the text. 
 
- Apply general explanation/ideas to 
particular cases. 
 
- Infer a valid interpretation 
complementarily combining the 
information given in various forms, such 
as sound, text or graphic, etc. 

  
 - Hiểu được mối liên quan giữa các 

thông tin với nhau. 
  
 - Có thể đối chiếu, so sánh thông tin 

được thể hiện qua các hình thức, 
phương tiện truyền tải khác nhau (âm 
thanh, văn bản, bảng biểu…)  
(C) Khả năng sử dụng thông tin 
Yêu cầu khả năng sử dụng các thông 
tin đã hiểu được để đưa ra các giải 
thích hợp lý, logic. Ví dụ, yêu cầu về 
các kỹ năng dưới đây: 
 

 - Có thể đưa ra kết luận/kết quả của 
đoạn văn, hội thoại  

  
 - Có thể khái quát lại nội dung đã được 

trình bày của  đoạn văn, hội thoại  
 - Có thể vận dụng các luận điểm tổng 

quát đã được trình bày trong đoạn văn, 
hội thoại vào các trường hợp cụ thể  

 - Có thể tổng hợp, bổ sung thông tin 
đã được trình bày qua các hình thức, 
phương thức truyền tải khác nhau (âm 
thanh, văn bản, bảng biểu) và đưa ra 
giải thích logic, hợp lý  
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(2) 出題される文章や談話の種類 

 

(1) で挙げられた能力は、大学等で

の勉学・生活の場において理解が

必要となる文章や談話を題材とし

て問われる。具体的には以下のよ

うな文章・談話である。 

 

読解 

・説明文 

・論説文 
（大学等での勉学・生活にかかわる）実

務的・実用的な文書／文章 など 

 

聴解、聴読解 

・講義、講演 

・演習や調査活動に関わる発表、

質疑応答および意見交換 

 

・学習上または生活上の相談なら

びに指導、助言 
 

・実務的・実用的な談話など 

 

(2) Written and spoken texts used 
 
The abilities listed in (1) will be examined 
based on written or spoken texts that need 
to be understood on the occasion of 
studying and campus life. Examples of 
written or spoken texts are as follows. 
 
 
Reading comprehension 
- Explanatory text 
- Editorial text 
Practical document/text (regarding 
studying, campus life, etc.), and others 
 
 

Listening comprehension, Listening & 
Reading comprehension: 
- Lecture or speech 
- Presentation and discussion regarding 
exercise or survey 
 
- Consultation, instruction and advice 
about study and life 
 
- Practical conversation, and others 
 
 

(2) Các loại đoạn văn, hội thoại có thể 
được hỏi 
Các năng lực được yêu cầu ở mục (1) 
sẽ được hỏi thông qua  đoạn văn,  hội 
thoại có đề tài về học tập, đời sống 
sinh hoạt trong bối cảnh như là trường 
đại học… Cụ thể là các đoạn văn, hội 
thoại như sau: 
 
Đọc hiểu:  
- Thuyết minh 
- Nghị luận 
- Văn bản thực tế áp dụng trong đời sống 
(liên quan đến học tập, sinh hoạt trong 
bối cảnh như trường đại học…)  
 
Nghe hiểu, Nghe Đọc hiểu: 
- Bài giảng, diễn thuyết  
- Trao đổi ý kiến hoặc trả lời câu hỏi, 
phát biểu liên quan đến khảo sát, 
luyện tập. 
- Lời khuyên, hướng dẫn cũng như 
thảo luận về học tập hoặc đời sống 
sinh hoạt.  
- Các cuộc hội thoại ứng dụng trong 
thực tế 
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2．記述領域 

(1) 問われる能力 

記述領域では、「与えられた課題

の指示に従い、自分自身の考え

を、根拠を挙げて筋道立てて書

く」ための能力が問われる。具体的

には以下のようなことが問われる。 
・与えられた課題の内容を正確に理解

し、その内容にのっとった主張・結論

を提示することができるか 

・主張・結論を支えるための、適切か

つ効果的な根拠や実例等を提示するこ

とができるか 

・主張・結論を導き出すに当たって、

一つの視点からだけでなく、多角的な

視点から考察をおこなうことができる

か 

・主張・結論とそれを支える根拠や実

例等を、適切かつ効果的に、また全体

としてバランスのとれた構成をなすよ

うに配列することができるか 

・高等教育の場において、文章として

論述をおこなう際にふさわしい構文・

語彙・表現等を、適切かつ効果的に使

用できるか 

2. Writing 
(1) Abilities tested 
In the area of writing, the examination will 
evaluate the ability to follow the 
instructions and to write one’s own ideas 
with convincing reasons. For example, the 
following abilities will be evaluated. 
 
- Understand what is required in a given 
task and present an argument or 
conclusion based on what is understood. 
- Present appropriate and effective 
evidence or examples that support the 
argument or conclusion. 
- Review the argument or conclusion from 
multiple perspectives. 
 
 
- Organize an essay by arranging an 
argument or conclusion, and its supporting 
evidence or example appropriately and 
effectively. 
- Use appropriate sentence structure, 
vocabulary, expressions, etc. to write a 
dissertation in a place of higher education. 
 
 

2. Phần thi viết 
(1) Năng lực yêu cầu   
Trong phần thi viết, kỳ thi yêu cầu 
năng lực để “viết ra suy nghĩ của bản 
thân bằng cách đưa ra cơ sở lập luận, 
xây dựng khung bài viết theo yêu cầu 
của chủ để được đưa ra”. Cụ thể, yêu 
cầu về các khả năng dưới đây: 

 - Có thể hiểu được chính xác nội dung 
của đề tài và trình bày được quan điểm, 
kết luận suy ra từ nội dung  

 - Có thể đưa ra các căn cứ và ví dụ 
thực tế hợp lý và hiệu quả để củng cố 
quan điểm, kết luận không  

 - Có thể xem xét và đánh giá trên 
nhiều khía cạnh, góc nhìn thay vì một 
góc nhìn khi dẫn dắt đưa ra quan 
điểm, kết luận. 

 - Có thể dựa trên việc sắp xếp ý kiến, 
kết luận, đưa ra các lập luận và ví dụ 
thực tế hợp lý, hiệu quả để hoàn thành 
một bài luận. 

 - Có thể sử dụng ngữ pháp, từ vựng, 
cách thể hiện thích hợp để triển khai 
bài viết luận theo đoạn văn phù hợp 
với trình độ học sinh phổ thông. 
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(2) 出題される課題 

・提示された一つまたは複数の考

え方について、自分の意見を論じ

る 

・ある問題について現状を説明

し、将来の予想や解決方法につい

て論じる 等 

(2) Tasks required 
- To argue about one or several suggested 
concepts. 
 
- To explain the current status of a specific 
issue, and to predict its outcome or to find 
a solution. 

(2) Yêu cầu  
 - Lập luận, trình bày ý kiến bản thân 

về một hoặc nhiều quan điểm được đề 
đưa ra. 

 - Giải thích về hiện trạng của vấn đề 
nào đó, bàn luận về phương pháp giải 
quyết, dự đoán tương lai v.v…  

https://www.jasso.org.vn/

https://www.jasso.org.vn/




