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Bản văn dự 

thi vấn đáp

Điểm mạnh của em

Tại sao em muốn 

vào trường này?

Đây là phần bạn tự viết.
Hãy nộp cùng với đơn nguyện 

vọng dự thi.

Cũng có trường yêu cầu và 

cũng có trường thì không yêu 

cầu.

Những điều em đã cố

gắng khi học ở trường 

trung học cơ sở

Những điều em đã cố

gắng ở câu lạc bộ hoạt

động ngoại khoá, ban 

chấp hành hay hoạt

động tình nguyện v.v..

Tiếp theo là phần thi vấn đáp.

Tiếp theo là phần thi vấn đáp.

Xin mời xem trang 8 trong tài liệu hướng dẫn

Bạn hãy tự mình viết bản dự thi vấn đáp này và nộp cùng với đơn xin 

dự thi vào trường Koko.

Hầu hết các trường Koko đều yêu cầu viết bản này.

Nội dung bài viết

1. "Tại sao em muốn vào trường này?“

2. "Những điều em đã cố gắng khi học ở trường trung học cơ sở“

3. "Những điều em đã cố gắng ở câu lạc bộ hoạt động ngoại khoá, 

ban chấp hành hay hoạt động tình nguyện v.v..“

4. "Điểm mạnh của em."

Bản dự thi vấn đáp là tài liệu tham khảo cho phần dự thi vấn đáp. 

Nội dung của bản dự thi này không nhằm mục đích đánh giá điểm số. 

Giáo viên của phần thi vấn đáp sẽ đọc nội dung của bản dự thi này

và suy nghĩ xem nên đặt câu hỏi gì.

Hãy viết rõ những điều mà bạn muốn gây ấn tượng về bản thân mình 

trong bảng này.

Những bạn chưa tự tin về tiếng Nhật của mình thì hãy viết ra bằng 

tiếng mẹ đẻ rồi nhờ biên dịch lại, sau đó bạn tự sao chép lại là được.
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Sau đây là phần giải thích về thi
vấn đáp.

Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về phần thi vấn đáp!

Thi vấn đáp là bắt buộc đối với tuyển sinh thông 

thường và tuyển sinh đặc biệt.
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Thi vấn đáp thì sẽ dự thi một mình, mỗi người có thời 

gian là 10 phút.

Bạn sẽ được hỏi về những điều đã ghi trong bản dự 

thi vấn đáp.

Hãy luyện tập thật nhiều để không bị căng thẳng khi

thi.
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Các điểm cần lưu ý khi thi vấn đáp

１） Hãy trả lời to và rõ.

２） Hãy lưu ý về trang phục và thái độ của bạn!

３） Khi không hiểu câu hỏi thì hãy nói

「すみません、もう一度お願いします。」
（“Xin lỗi, làm ơn lặp lại lần nữa”）

Các điểm cần lưu ý khi thi vấn đáp

1) Hãy trả lời to và rõ.

2) Về đồng phục, hãy mặc đồng phục của trường 

trung học cơ sở.

Nếu bạn không học trường trung học tại Nhật thì 

có thể mặc trang phục lịch sự như áo vest.

Bạn hãy hành xử đúng lễ nghĩa.

3) Nếu không hiểu ý của câu hỏi thì không nên im 

lặng.

Hãy nói “Sumimasen, Mouichido onegai shimasu” 

(Xin lỗi, làm ơn lặp lại lần nữa)
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